
 

 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 
 
๑. ช่ือทีม  

ศรศิลป์นาฏมวยไทย จงัหวดัราชบุรี 
 โครงการส่งเสริมวิถีท่องเที่ยวสไตลม์วยไทยและการออกก าลงักายเพื่อชุมชน 
 
๒. สถานที่ด าเนินการ   
 สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจงัหวดัราชบุรี 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
 ๑. นายสมยศ  สิงทอง 
 ๒. นายสถาพร จิตรดี 
 ๓. นายจกัรพงศ ์ ด่านปาน 
 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวจงัหวดัราชบุรี อวดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ  บรรยากาศดี 

เดินทางสะดวก ท่องเที่ยวใกลเ้มืองหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กบัชุมชนและกระตุน้เศรษฐกิจ โดยใช้วีที
อาร์ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊คของหน่วยงานต่าง ๆ, ส่ือออนไลน์ และ ผ่านองคก์รทางภาครัฐและ

เอกชน 
๒. เพื่อสร้างความบนัเทิงจากการน าการแสดงศิลปะนาฏมวยไทยร่วมสมยั แสดงให้กบันักท่องเที่ยวได้

ชม ตามตลาดวิถีชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ให้เงียบเหงา อวดฝีมือการแสดงนาฏมวยไทยร่วมสมยั 

ความตืน่เตน้ และความสวยงามของวฒันธรรมไทย    
๓. เพื่อสร้างชุมชนการออกก าลงักาย อยากให้คนทุกเพศ ทุกวยั สามารถออกก าลงักายไดโ้ดยใชม้วยไทย

ซ่ึงเป็นส่ิงที่ทุกคนรู้จกักนัเป็นอย่างดี มาใช้ออกก าลงักายและป้องกนัตวัได ้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การ

พฒันามวยไทยและศิลปวฒันธรรมไทยแขนงต่าง ๆ  ให้ร่วมสมยั และมีขา้พเจา้เป็นวิทยากรน าความรู้ที่มีใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ในวงกวา้งต่อไป 



๔. เพื่อสร้างความตระหนกัและให้เห็นถึงคุณค่าของวฒันธรรมไทย มวยไทย การน าเสนอในรูปแบบการ

แสดงร่วมสมยัในรูปแบบอื่น ๆ 

๕. เพ่ืออวดความเก่งของพวกเรา ที่เป็นวยัรุ่นยุคใหม่ สืบสานวฒันธรรมไทย อวดดีให้เห็นว่า "วยัรุ่นยุค
ใหม่ เรียนมวยไทยก็เท่ได"้ 

 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 
 เป้าหมายด้านปริมาณ 

  - การถ่ายท าสถานที่ท่องเที่ยวจงัหวดัราชบุรี จ านวน ๑๐ สถานที่/หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 

   ๑. หมวดหมู่ค  าขวญัราชบุรี ตลาดน ้าด าเนิน หนงัใหญ่วดัขนอน ถ ้าคา้งคาว ฯลฯ 

   ๒. หมวดหมู่วดัไทย โบราณสถาน 
   ๓. หมวดหมู่อ  าเภอสวนผ้ึง 

   ๔. หมวดหมู่ร้านคาเฟ่ กาแฟ สถานที่พกัผ่อน 

   ๕. หมวดหมู่ตลาดวิถีชุมชน 
   ๖. หมวดหมู่สตรีทอาร์ต ศิลปะ การวาดรูป เพน้ท์ 

   ๗. หมวดหมู่ของดีประจ าจงัหวดั ราชบุรีสไตลอ์าร์ต โอ่ง กระถาง เซรามิก 
   ๘. หมวดหมู่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวราชบุรีกราบไหว ้ 

   ๙. หมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โป่งยบุ เขื่อน อ่างเก็บน ้า น ้าตก ถ ้า 

   ๑๐. หมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน ณ สัทธาอุทยานไทย ฟาร์มจระเข ้ปางเลี้ยงชา้ง 
  - สถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานอื่น ๆ ในจงัหวดัราชบุรี 

  - โบราณสถานและเอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดัราชบุรี 
  - ผูเ้ขา้ร่วมการถ่ายท าวิทีอาร์จ านวน ๑๐ คน (คณะนกัแสดงศรศิลป์นาฏมวยไทย) 

  - จ านวนผูเ้ขา้ชมวีทีอาร์ ๑๐ ตอน อยา่งนอ้ย ๒๐๐,๐๐๐ ผูเ้ขา้ชม (ยอดรวมจากแฟนเพจเฟสบุ๊คและ

ช่องยทููป) 

 เป้าหมายด้านคุณภาพ 

  - แหล่งท่องเที่ยวในจังหวดัราชบุรีได้รับการส่งเสริมภาพลักษณ์ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และได้รับการ

พฒันาให้เป็นสากล เหมาะแก่การท่องเที่ยวไดทุ้กวนั ทุกวยั 
  - มีผูค้นรู้จกัและสนใจจงัหวดัราชบุรีมากย่ิงขึ้น โดยการวดัจากยอดไลค์และยอดผูเ้ขา้ชมวีทีอาร์

ประชาสัมพนัธ์ 
  - ปริมาณที่คณะนกัแสดงศรศิลป์นาฏมวยไทยไดร่้วมแสดงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 



  - ความสนใจให้ ขา้พเจา้และกลุ่มคณะนกัแสดงศรศิลป์นาฏมวยไทย ไดเ้ป็นวิทยากรดา้นมวยไทย 

จากชุมชนและโรงเรียน ทั้งใยจงัหวดัราชบุรีและใกลเ้คียง 

 ผลผลิต 

  - วีทีอาร์อย่างน้อย ๑๐ ชุด โดยจะตอ้งมีสถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัราชบุรีปรากฎในวีทีอาร์ไม่ต ่า

กว่า ๑๐ สถานที่ 

  - มีตลาดวิถีชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สนใจให้พวกเราน าการแสดงเขา้ร่วมสร้างความ
บนัเทิงในสถานที่ท่องเที่ยว  

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ    
 - ด าเนินการผลิต  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
           - ด าเนินการเผยแพร่ ระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
๗. ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน กบัใคร อยา่งไร ในช่วงเวลาใด) 

กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. ด าเนินการโครงการและศึกษาข้อมูล ถึงความ
เป็นไปไดข้องโครงการ ผ่านทางนักท่องเที่ยว เพจ
เฟซบุ๊คการท่องเที่ยวและส่ือประชาสัมพันธ์ของ
จงัหวดัราชบุรี พบว่า มีเพจเฟซบุ๊คที่แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในจงัหวดัราชบุรีจ านวน ๒ เพจ คือ “เที่ยว
ราชบุรี” และ “ราชบุรีไปไหนดี” แต่ยงัไม่มีเพจใดที่
เป็นการถ่ายท าวีทีอาร์แนะน าการท่องเที่ยว 

✓       

๒. วางแผนการท าวีทีอาร์ตวัอย่าง “เขางู” โดยการ
คัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกปิด เน่ืองจากโรค
ระบาดโควิด - ๑๙ ซ่ึงอุทยานหินเขางู เร่ิมเป็นที่รู้จกั
ของนักท่องเที่ยวถึงความสวยงามของอุทยานหิน 
แต่นักท่องเที่ยวยงัไม่ทราบถึงช่วงเวลาการเปิดและ
กิจกรรมภายใน ทีมของเราจึงด าเนินการทดลองถ่าย
ท าวีทีอาร์เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ 

✓       

๓. การถ่ายท าวีทีอาร์ตัวอย่าง ณ อุทยานหินเขางู 
โดยน าเสนอผ่านตัวละคร “ทศกัณฑ์” และ “หนุ
มาน” น าชมความสวยงามของธรรมชาติและ

✓       



กิจกรรมของสถานที่  รวมถึงการต่อสู้มวยไทย
ประยุกต์ หรือนาฏมวยไทย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทีมของเรา 
๔. การเผยแพร่วีทีอาร์ การท าแบบสอบถามและการ
เปิดเพจประชาสัมพนัธ์ “เที่ยวราชบุรีสไตลไ์ทย” ท า
การโฆษณาในระดบัจงัหวดั รวมถึงการให้ผูต้ิดตาม
เพจท าแบบสอบถามถึงโครงการที่จะด าเนินการใน
อนาคต โดยมีกิจกรรมแจกรางวลัร่วมสนุก 

✓       

๕. สรุปผลวีทีอาร์ตัวอย่างและท าการน า เสนอ
โครงการ โดยประเมินจากยอดผูเ้ขา้ชมและคะแนน
โดยรวมจากผูต้อบแบบสอบถาม 

✓ ✓      

๖. น าเสนอโครงการเพื่อจดัสรรงบประมาณและการ
วางแผนงบประมาณ 

 ✓ ✓     

๗. การถ่ายท าและประชาสัมพนัธ์สถานที่ท่องเที่ยว
ในจงัหวดัราชบุรีทั้ง ๑๐ หมวด 

 ✓ ✓ ✓ ✓   

๘. สรุปผลการท าโครงการจากวีทีอาร์ โดยสังเกต
จากจ านวนผู้ติดตามเพจ ผู้รับชมส่ือวีทีอาร์และ
จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมกับทางเพจเฟสบุ๊ค  จ านวน
เป้าหมายการรับชมวีทีอาร์ทั้งส้ิน ๒๐๐,๐๐๐ ยอดผู้
เขา้ชม โดยแบ่งเป็นเพจเฟซบุ๊ค (FACEBOOK) และ
แอพลิเคชัน่ต๊ิกตอก (TIK TOK)  

   ✓ ✓ ✓ ✓ 

๙. น าเสนอการแสดงโชวม์วยไทย นาฏมวยไทยและ
อื่น ๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  

   ✓ ✓ ✓ ✓ 

๑๐. ด าเนินการเคลื่อนไหวในเพจ “เที่ยวราชบุรี
สไตล์ไทย”  ถึงแม้โครงการจะจบลง แต่การ
ด าเนินการเพจ “เที่ยวราชบุรีสไตล์ไทย” ยงัคงอยู่ 
เพื่อแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด
ราชบุรีและการขยายการด า เนินการไปจังหวัด
ใกลเ้คียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 



๘. งบประมาณด าเนินการ    
- จ านวน   ๕๔,๙๔๖  บาท  (ณ วนัที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

     - งบประมาณที่ไดรั้บของโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ใชไ้ปจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจาก ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม  

โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จ านวนเงิน (บาท) 

๑ ค่าตอบแทน และคา่จา้งทีมนกัแสดง ๑๖,๘๐๐ 

๒ ค่าพาหนะและคา่อาหาร ๘,๐๐๐ 

๓ ค่าบ ารุงสถานที่ท่องเที่ยว ๓,๒๓๐ 

๔ ค่าโปรโมทเพจเฟสบุ๊คและแอพพลิเคชัน่ TIK TOK ๑๐,๘๙๑ 

๕ ค่าอุปกรณ์ในการถา่ยท า ๑๓,๕๐๐ 

๖ ค่าของรางวลัร่วมกิจกรรมทางเพจและค่าจดัส่ง ๒,๕๒๖ 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน ๕๔,๙๔๖ 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายทีใ่ห้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 ๑. ขอขอบคุณ “ส านกัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั” กระทรวงวฒันธรรม ที่ให้การสนบัสนุนโครงการและ
อ านวยความสะดวกในการเขา้พ้ืนที่ถ่ายท าวีทีอาร์  

๒. ขอขอบคุณ ผูดู้แลสถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์และขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ ์
 
๑๐. ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ 
 ยอดผูเ้ขา้ชมวีทีอาร์จากเพจเฟสบุ๊ค “เที่ยวราชบุรีสไตลไ์ทย” (ณ วนัที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ที่ รายการ วันที่เผยแพร่ ยอดผู้เข้าชม 
๑ วีทีอาร์เขางู ๒๕ ต.ค.๖๔ ๕,๔๒๑ 
๒ ตวัอยา่ง บา้นหอมเทียน (สวนผ้ึง ราชบุรี) ๖ ธ.ค. ๖๔ ๑๘๔ 
๓ บา้นหอมเทียน (สวนผ้ึง ราชบุรี) ๗ ธ.ค. ๖๔ ๒๖,๔๐๕ 
๔ ตวัอยา่ง น ้าตกเกา้โจน (สวนผ้ึง ราชบุรี) ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ๒๕๓ 
๕ น ้าตกเกา้โจน (สวนผ้ึง ราชบุรี) ๑๕ ธ.๕. ๖๔ ๓๘,๕๕๐ 
๖ ตวัอยา่ง เทศกาลไฟ ณ สัทธา อุทยานไทย (บางแพ ราชบุรี) ๓๑ ธ.ค. ๖๔ ๑๓๘ 
๗ เทศกาลไฟ ณ สัทธา อุทยานไทย (บางแพ ราชบุรี) ๑ ม.ค. ๖๕ ๒๖,๑๓๓ 
๘ บา้นหอมเทียน กลางคืน (สวนผ้ึง ราชบุรี) ๔ ม.ค. ๖๕ ๑๘๖ 
๙ ตวัอยา่ง ที่น่ี...ราชบุรี (ราชบุรีเมืองแห่งศิลปะร่วมสมยั) ๒๘ ม.ค. ๖๕ ๑,๒๑๗ 



๑๐ ที่น่ี...ราชบุรี (ราชบุรีเมืองแห่งศิลปะร่วมสมยั) ๒๙ ม.ค. ๖๕ ๒๒,๖๙๙ 
๑๑ แกรนดแ์คนยอนราชบุรี & เขื่อนห้วยไมเ้ต็ง (เมือง ราชบุรี) ๗ ก.พ. ๖๕ ๑๘,๘๔๖ 
๑๒ สวนศิลป์บา้นดิน & ตานีไทยแลนด ์(โพธาราม ราชบุรี) ๑๙ ก.พ. ๖๕ ๑๒,๐๑๕ 
๑๓ ณ สัทธา อุทยานไทย (บางแพ ราชบุรี) ๗ มี.ค. ๖๕ ๒๗,๗๕๕ 

ยอดรวมจ านวนผู้เข้าชม ๑๗๙,๘๐๒ 

 
 ยอดผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร่วมสนุกจากเพจเฟสบุ๊ค “เที่ยวราชบุรีสไตลไ์ทย” (ณ วนัที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ที่ รายการ วันที ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) ผู้ได้รับรางวัล (คน) 
๑ การตอบแบบสอบถาม ๒๕ ต.ค. ๖๔ ๓๓ ๓ 
๒ กิจกรรมแชร์เพจ ๙ ธ.ค. ๖๔ ๑๖๑ ๕ 
๓ กิจกรรมแชร์วีทีอาร์ ๗ ก.พ. ๖๕ ๒๗๓ ๕ 

 
ยอดผูเ้ขา้ชมวีทีอาร์จากแอพพลิเคชัน่ TIK TOK (ณ วนัที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ที่ รายการ ยอดผู้เข้าชม 
๑ บา้นหอมเทียน (สวนผ้ึง ราชบุรี) ๕,๙๗๔ 
๒ น ้าตกเกา้โจน (สวนผ้ึง ราชบุรี) ๙,๒๙๗ 
๓ เทศกาลไฟ ณ สัทธา อุทยานไทย (บางแพ ราชบุรี) ๔,๒๘๘ 
๔ บา้นหอมเทียน กลางคืน (สวนผ้ึง ราชบุรี) ๓๑๘ 
๕ ที่น่ี...ราชบุรี (ราชบุรีเมืองแห่งศิลปะร่วมสมยั) ๓,๔๗๙ 
๖ แกรนดแ์คนยอนราชบุรี & เขื่อนห้วยไมเ้ต็ง (เมือง ราชบุรี) ๓,๒๓๕ 
๗ สวนศิลป์บา้นดิน & ตานีไทยแลนด ์(โพธาราม ราชบุรี) ๓,๒๒๘ 
๘ ณ สัทธา อุทยานไทย (บางแพ ราชบุรี) ๓,๕๔๔ 

ยอดรวมจ านวนผู้เข้าชม ๓๓,๓๖๓ 
  
 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการเปิดเพจเฟสบุ๊คระยะเวลากว่า ๓ เดือน จ านวนผูเ้ขา้ชมวีทีอาร์จากเพจเฟสบุ๊ค “เที่ยวราชบุรีสไตล์
ไทย” ทั้งส้ิน ๑๓ วีทีอาร์ รวมจ านวน ๑๗๙,๘๐๒ ยอดผูเ้ขา้ชม (เขา้ชม ๓ วินาทีขึ้นไป นับเป็น ๑ ยอดผูเ้ขา้ชม) 
จ านวนผูต้ิดตามมากว่า ๖๘๐ บญัชี ยอดกดไลค์มากกว่า ๒,๒๐๐ คร้ัง และร่วมกิจกรรมชิงรางวลัมากกว่า ๕๐๐ 
บญัชี 
 จ านวนผูเ้ขา้ชมจากแอพพลิเคชั่น TIK TOK “เที่ยวราชบุรีสไตล์ไทย” ในระยะเวลา ๒ เดือน จ านวนวีที
อาร์ ๘ วีทีอาร์ รวมจ านวน ๓๓,๓๖๓ ยอดผูเ้ขา้ชม (เขา้ชม ๔ วินาทีขึ้นไป นับเป็น ๑ ยอดผูเ้ขา้ชม) ยอดกดไลค์
กว่า ๑๑,๐๐๐ คร้ัง 



 รวมยอดผูเ้ขา้ชมจากทั้งสองช่องทางกว่า ๑๘๘,๑๖๕ คร้ัง 
 
๑๑. ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ 

๑. ตนเอง 

  - สร้างผลงานในรูปแบบของตนเองที่สร้างสรรค์ โดยการใช้ฝีมือการแสดงของตนเอง ถ่ายทอด

ออกมา เนน้ที่เอกลกัษณ์ประจ าชาติที่เรามีความรู้ความสามารถติดตวั3 
  - สร้างผลงานให้ตวัเองและองคก์ร แสดงให้เห็นถึงผลงานในวงกวา้ง ความสามารถที่เหมาะสมกบั

วยัและรางวลัที่เคยไดรั้บ 

  - สร้างผลงานของตวัเอง ใชส้ าหรับการศึกษาและเป็นเกียรติประวติั ที่คร้ังหน่ึงไดร่้วมโครงการดี ๆ 
โดยมีหน่วยงานที่พร้อมสนบัสนุนกิจกรรมโครงการให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

  - น าเสนอมวยไทยเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทยและความสามารถของเยาวชนที่มีมากมายหลายดา้น 
เช่นนาฏมวยไทย คีตะมวยไทย โขน และการแสดงนาฏศิลป์ในแขนงอื่น ๆ 

 ๒. ชุมชน/ทอ้งถิ่น หรือประเทศชาติ 

  - ไดจ้ดัท าส่ือช่วยการประชาสัมพนัธ์จงัหวดัราชบุรี ทั้งความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
และความเป็นอยู ่ประชาสัมพนัธ์การเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัราชบุรี 

  - สร้างสังคมการออกก าลงักายดว้ยมวยไทย ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้างภูมิคุม้กนั

โรคให้ตนเองได ้
  - รักษาและส่งเสริมการอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมประจ าชาติไทย 

  - หากโครงการเกิดขึ้นไดจ้ริง จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจงัหวดัราชบุรีและชุมชน ไดฟ้ื้นตวั
มากขึ้นหลงัจากภาวะโรคระบาด 

 
๑๒. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
 เพจเฟสบุ๊ค “เที่ยวราชบุรีสไตลไ์ทย” ยงัคงเป็นส่ือกลางที่จะด าเนินการเพื่อส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวต่อไป 
การถ่ายท าโดยใช้ความสามารถอย่างนาฏมวยไทยของพวกเราเขา้มาผสมผสาน ซ่ึงในหลาย ๆ หน่วยงานและ
สถานที่ท่องเที่ยว มีการน าวีทีอาร์ของเราไปใชเ้ผยแพร่และเชิญชวนนกัท่องเที่ยวไดอ้ีกดว้ย  
 ผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาเราตอ้งขอยกความดีความชอบให้กบัส านกัปลดัส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงาน
เอกลกัษณ์ของชาติ ที่ไดก้่อตั้งโครงการดี ๆ อย่าง “เด็ก(อวด)ท าดี” ขึ้น เพ่ือให้พวกเราไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาชุมชน สังคมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจงัหวดัราชบุรีต่อไป 
 
 
 



๑๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 ๑. ปัญหาอนัมาจากระยะเวลาในการด าเนินการของทีมเรา ที่ตรงกนักบัช่วงเวลาเรียนและกิจกรรมของ
ทางโรงเรียนต่าง ๆ ที่พวกเราตอ้งรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนันาฏมวยไทย ตามโครงการรักชาติ รักษม์วย
ไทย ชิงถว้ยรางวลัพระราชทาน ที่มีการเลื่อนการแข่งขนัจ านวน ๔ คร้ัง, การฝึกซ้อมส าหรับการแข่งขนัต่าง ๆ  
เช่น America Is Got Talent 2022 และรายการอื่น ๆ รวมถึงการรับงานการแสดง จึงท าให้พวกเราด าเนินการ
โครงการไดไ้ม่เต็มที่ เพราะเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลาค่อนขา้งนานและเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง จึงตอ้งท าการ
แบ่งเวลาเพ่ือการด าเนินงานให้ส าเร็จ 
 ๒. สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ได้ตั้ งเป้าหมายกันไว้ ยงัไม่เปิดบริการให้เข้าชมได้ครบทุกสถานที่ อัน
เน่ืองมาจากโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ท าให้ไม่สามารถท าตามเป้าหมายที่วางไวไ้ด ้ จึงไดม้ีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่การถ่ายท าวีทีอาร์ ตามที่หน่วยงานไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ 
 ๓. สภาพอากาศในช่วงระยะเวลาด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถถ่ายท าได ้จึงตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  
เช่น ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม จงัหวดัราชบุรีไดป้ระสบปัญหาดา้นฝนตก พายรุวมถึงไม่มีแดด ท า
ให้เราตอ้งแกไ้ขโดยการถ่ายท าสถานที่ท่องเที่ยวในร่ม คือ ณ สัทธา และสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้กกัเก็บน ้ าอยา่ง
เขื่อนห้วยไมเ้ต็ง, การถ่ายท าสามารถท าไดเ้พียงช่วงเวลากลางวนั เพราะเวลาช่วงเยน็จะมีฝนตกในบางพ้ืนที่ ท า
ให้ไม่สามารถเก็บภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเยน็ได้, ตลาดชุมชนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ซ่ึง
เป็นหน่ึงในเป้าหมายของโครงการ ยงัไม่มีการเปิดให้บริการ เป็นตน้ 
 ๔. อาจเป็นเพราะประสบการณ์ของพวกเรายงันอ้ย เพราะทีมของเรายงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 
๔ ทั้งทีม จึงท าให้วิธีการด าเนินการ การวางแผนและการต่อยอดโครงการ ยงัไม่สามารถท าไดดี้มากนัก จึงตอ้ง
ขอความช่วยเหลือจากคุณครูประจ าทีมร่วมถึงพ่ีเลี้ยงหลาย ๆ ท่านจากโครงการ เด็ก(อวด)ท าดี 
 
๑๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
 โครงการของเรายงัคงสามารถด าเนินการต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ ถึงแมว่้าโครงการ “เด็ก(อวด)ท าดี ปีที่ ๑” จะ
ส้ินสุดโครงการไปแลว้ก็ตาม เพราะพวกเรามีใจรักและสนุกกบัการท างานในคร้ังน้ีมาก ๆ เราจะน าความรู้ที่
ได้รับและโอกาสอนัดีที่ทางโครงการมอบให้เรา มาพฒันาและปรับปรุงให้โครงการของเราเป็นโครงการที่
ช่วยเหลือและพฒันาสังคม ชุมชน ให้มากย่ิง ๆ ขึ้นไป 
 
๑๕. จดัท าส่ือเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทศัน์ความยาวไม่เกิน ๕ 
นาที (ถา้มี) 
 
 
 
 



 
 

(ลงช่ือ) .................................................... หัวหนา้ทีม 
(นายสมยศ  สิงทอง) 

วนัที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงช่ือ) .................................................... สมาชิกในทีม 
(นายสถาพร  จิตรดี) 

วนัที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงช่ือ) .................................................... สมาชิกในทีม 
(นายจกัรพงศ ์ด่านปาน)  

วนัที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงช่ือ) .................................................... ผูรั้บรอง 
(นายสุรเชษฐ์ กาญจนสินธ์) 

ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษา 
วนัที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
หมายเหต ุ กรุณาส่งขอ้มูลภายในวนัที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 


