






ค ำน ำ 

 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในพันธกิจ
ที่ส าคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนอกจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีหน้าที่ในด้าน
การศึกษาแล้วยังจะต้องให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในแต่ละสถาบันการศึกษานั้นๆ โดย
ในปีงบประมาณ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับงบประมาณบูรณาการอย่างมี
ส่วนร่วม จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ด าเนินการจัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าองค์ความรู้ต่างๆตามความต้องการของชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน พัฒนาชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค์ของโครงการ         1 
กลุ่มเป้าหมาย          1 
สถานที่ด าเนินงาน         1 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ                 2 
 ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการและวางแผนการด าเนินงานร่วมกับชุมชน  2 
 ระยะที่ 2 การให้ความรู้สู่ชุมชน       4 
 ระยะที่ 3 การให้ความรู้สู่ชุมชน และการติดตามประเมินผล    7 
 สรุปผลโครงการ                 11 
ภำคผนวก 
 - หนังสือขออนุมัติโครงการ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 - หนังสือขออนุญาตด าเนินงาน 
 - หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล 
 - หนังสือเชิญวิทยากรระยะที่ 2 
 - หนังสือเชิญวิทยากรระยะที่ 3 
 - ก าหนดการฝึกอบรม 
 - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - เอกสารประกอบการอบรม 
 

 

 

 

 



 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
ระยะที่ 1 ระหว่างวันท่ี 3-4 พฤศจิกายน 2560 
ระยะที่ 2 ระหว่างวันท่ี 15-17 ธันวาคม 2560 
ระยะที่3 ระหว่างวันท่ี 26-27 มกราคม 2561 

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 





























































































 

 

โครงการการพฒันาคุณภาพชีวติสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หนา้ 1 

 

หลักการและเหตุผล 
 จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีแนวทางการวางกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ และที่ส าคัญต้องมี
การพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้
กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง 
 คณะบริหารธุรกิจจึงได้น้อมน าแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพ่ือให้มีความยั่งยืน และสร้างความมั่นคงทางอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้แก่
ชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ จึงได้จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือน้อมน าแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 2.เพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ชุมชน 
 3.ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน 
 4.เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจมาบูรณาการ “สร้างธุรกิจชุมชน” 
 5.เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ชาวชุมชน จ านวน   30  คน 

สถานที่ด าเนินการ 
 วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ และโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากจะได้มุ่งมั่นเป็นผู้น าเป็นการจัด
การศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่โลกธุรกิจ โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริการ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะสร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ 
รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงาน          
โดยการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย น าองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดสู่ชุมชนใน
ทุกๆ ปี และการด าเนินการจัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากการบูรณาการจากการเรียนการสอน ของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่  
  1. สาขาวิชาการบัญชี                            
  2. สาขาวิชาการจัดการ  
  3. สาขาวิชาการตลาด  
  4. สาขาวิชาการเงิน  
  5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
 การด าเนินงานของโครงการแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ส ารวจศึกษาสภาพปัญหาและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560  ระยะที่ 2 การให้ความรู้ตาม
ความต้องการของชุมชน  ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 และ ระยะที่ 3 ให้ความรู้สู่ชุมชน และติดตาม
ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสาม
เรือน ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   
 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ และโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560  งานบริการวิชาการแก่สังคม และคณาจารย์จากสาขาวิชา
การบัญชี การตลาด สาระสนเทศ  การจัดการ และการเงิน ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาถึ งปัญหาและความต้องการ ของ
วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาชีพของ
ชุมชนคือการเพาะเห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า และเห็ดหลินจือขาย และทอผ้าปัญหาที่พบดังนี้ 
 1. กระบวนการเพาะเห็ดและการบริหารจัดการในด้านการเพาะเห็ดที่ไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางด้านต้นทุนในการผลิต การก าจัดศัตรูเห็ด และการก าจัดก้อนเห็ดที่เสียยังไม่ได้มาตรฐาน   
 2. การเพาะเห็ดชนิดเดียวกันทั้งชุมชนส่งผลให้เห็ดเกิดการล้นตลาดเกิดปัญหาทางด้านราคาที่ โดนกดราคา
จากพ่อค้าคนกลาง 
 3. ปัญหาด้านต้นทุนของวัสดุในการเพาะเห็ดที่ซื้อจากแม่ค้าในชุมชนพบว่าราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป 
 4. ความรู้ในการเพาะเห็ดยังมีน้อย มีการลองผิดลองถูกกันเองภายในกลุ่ม 
 5. มีความต้องการเพาะเห็ดชนิดอื่นๆ 
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 6. งบประมาณในการลงทุน 
 7. ตลาดรับซื้อ หรือวิธีการรับมือกับพ่อค้าคนกลาง 
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 ระยะที่ 2 จากการวางแผนการด าเนินงาน และการสรุปผลร่วมกันพบว่าชุมชนมีความต้องการเพาะเห็ดชนิด
อ่ืนเพ่ิม เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับชุมชน นั่นคือเห็ดกระด้าง ด าเนินการให้ความรู้สู่ชุมชนโดยการเพาะเห็ดกระด้าง
ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560  
 1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพด้วยการเพราะเห็ดกระด้าง เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการ
เพาะเห็ดให้กับสมาชิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน วิทยากรโดย คุณเพียรชัย แก้วอินธิ และ คุณชุลีพร   
นาคพวง เจ้าของฟาร์มเห็ดพันธุ์ธัชสายไหม   
  - การสร้างโรงเรือน 
  - การผลิตหัวเชื้อเห็ดบริสุทธิ์  
  - การท าหัวเชื้อเห็ด  
  - การเพาะเห็ด  
  - การเปิดดอกและการเก็บผลผลิต 
  - ปัญหา และอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการเพาะเห็ด 
  - ปัญหาด้านราคา และพ่อค้าคนกลาง 
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 2. การคิดต้นทุนจากการประกอบอาชีพ และการวางระบบบัญชี.วิทยากรโดย อาจารย์นิพล แก่นโกมล 
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และ ดร.ศรีสุดา  อินทมาศ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี รวมถึงการน านักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาการเงิน เข้าร่วมโครงการเพ่ือฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของความรับผิดชอบต่อชุมชน รวมถึงการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน จ านวน 5 ท่านรายชื่อดังนี้ 
   1. นางสาวพิมพร   อ้นใจชื่น 
   2. นางสาวณชนก   สว่างวิวัฒน์ 
   3. นางสาวเกวลี   อุมะมา 
   4. นางสาวกฤษณ์มน   แก้วจินดา 
   5. นางสาวกชพรรณ   บุญนันท์รุ่งโรจน์ 
 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 5 ท่านรายชื่อดังนี้ 
   1. นายศุภกร    โพธิ์ทอง 
   2. นายสุขเกษม     แจ่มกระจ่าง 
   3. นายไทคม     กวีเมธี 
   4. นายวัชรินทร์    รักษาชล 
   5. นายอภินันท์    อินทร์ศร 
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3. การสร้างโรงเรือนเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน จ านวน 1 
หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ได้มี คุณส าเริง นิ่มเขียน หัวหน้าหน่วย จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อย
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือน ามาพัฒนาอาชีพ 
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 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2561 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันก าจัดศัตรูเห็ด                  
ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน  การท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงเห็ด วิทยากรโดย ดร.สุขสวัสดิ์ 
พลพินิจ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการน าองค์ความรู้จากคณะบริหารธุรกิจ โดย
อาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ การตลาด และระบบสารสนเทศ ถ่ายทอดสู่ชุมชน และการประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 วันที่ 26 มกราคม 2561 การสร้างเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขาย โดย.ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ช านาญรบ       
และอาจารย์ปิยพันธ์   สุวรรณเวช  และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศรายชื่อดังนี้ 
   1.นายอาทิตย์    กุมภิโร   
   2. นายภีมพงศ์   ชลวณิชย์กูล   
   3. นายนิรวิทย์    เทพสวัสดิ์          
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เว็ปไชต์วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน bansamreaun.000webhostapp.com 
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 วันที่ 27 มกราคม 2561 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันก าจัดศัตรูเห็ด ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน  
การท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงเห็ด วิทยากรโดย ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ ภาควิชากีฏวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณเพียรชัย แก้วอินธิ  และคุณชุลีพร   นาคพวง เจ้าของฟร์มเห็ดพันธ์ทัชสายไหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการการพฒันาคุณภาพชีวติสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หนา้ 10 

 

 การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ และการตลาด วิทยากรโดย. ผศ.ชูชัย  พิทักษ์เมืองแมน  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด 
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สรุปผลโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 
 สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เทศบาลนครสมุทรปราการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน   30 ชุด  ดังนี ้   
ตอนที่ ๑ :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑-1  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 100.00 
วิทยากร 0 0.00 

รวม 30 100.00 
ตารางท่ี ๑-2  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 9 30.00 
หญิง 21 70.00 

รวม 30 100.00 
ตารางท่ี ๑-3  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  

ระยะเวลาเรียน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 1 3.30 
26-34 ปี 2 6.70 
36-45 ปี 6 20.00 
45-55 ปี 10 33.30 
56 ปีขึ้นไป 11 36.70 

รวม 30 100.00 
ตอนที่ ๒  :  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดโครงการ 
      การวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
     คะแนนเฉลี่ย      ระดับความคิดเห็น 
   4.51 – 5.00           มากที่สุด 
   3.51 – 4.50           มาก 
   2.51 – 3.50           ปานกลาง 
   1.51 – 2.50           น้อย 
   1.00 – 1.50           น้อยที่สุด 

     จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปการประเมินผลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม                     
ดังรายละเอียดตอนท่ี 2-1 
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ตอนที่ 2  :  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการด าเนินโครงการฯ 

หัวข้อ 

ประเมินผลการจดัโครงการ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความ

คิดเห็น 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 4.5 มาก 
2. วันเวลาในการอบรม 4.4 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดการอบรม 4.60 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมการอบรม 4.70 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.55 มากที่สุด 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 4.87 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 4.80 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.77 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.81 มากที่สุด 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
1. ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร    
  1.1 วิทยากรด้านการเพาะเห็ดกระด้าง (เห็ดลม)   
       1. มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย 4.90 มากที่สุด 
       2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.73 มากที่สุด 
       3. การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น 4.80 มากที่สุด 
       4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.73 มากที่สุด 
  2.1 วิทยากรด้านการบัญชี   
       1. มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย 4.63 มากที่สุด 
       2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.80 มากที่สุด 
       3. การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น 4.67 มากที่สุด 
       4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.63 มากที่สุด 
2. การให้บริการที่ตอบสนองตามความต้องการของท่าน 4.73 มากที่สุด 
3. ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ 4.73 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.73 มากที่สุด 
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หัวข้อ 

ประเมินผลการจดัโครงการ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความ

คิดเห็น 
ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 4.77 มากที่สุด 
2. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 4.70 มากที่สุด 
3. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.77 มากที่สุด 
4. สิ่งที่ได้รับจากการอบรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 4.70 มากที่สุด 
5. การอบรมในครั้งนี้มีผลต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4.83 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 มากที่สุด 
 
 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 - อยากให้มีครั้งต่อไป 
 - อยากให้มีการแนะน าให้ตลอด 
 - ต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาความรู้ให้มากกว่าเดิม เน้นการปฏิบัติให้มีระยะเวลานานกว่านี้ 
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สรุปผลโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 

 สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เทศบาลนครสมุทรปราการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน   30 ชุด  ดังนี ้   
ตอนที่ ๑ :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑-1  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 100.00 
วิทยากร 0 0.00 

รวม 30 100.00 
ตารางท่ี ๑-2  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 9 30.00 
หญิง 21 70.00 

รวม 30 100.00 
ตารางท่ี ๑-3  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  

ระยะเวลาเรียน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 1 3.30 
26-34 ปี 2 6.70 
36-45 ปี 6 20.00 
45-55 ปี 10 33.30 
56 ปีขึ้นไป 11 36.70 

รวม 30 100.00 
ตอนที่ ๒  :  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดโครงการ 
      การวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
     คะแนนเฉลี่ย      ระดับความคิดเห็น 
   4.51 – 5.00           มากที่สุด 
   3.51 – 4.50           มาก 
   2.51 – 3.50           ปานกลาง 
   1.51 – 2.50           น้อย 
   1.00 – 1.50           น้อยที่สุด 

     จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปการประเมินผลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม                     
ดังรายละเอียดตอนท่ี 2-1 
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ตอนที่ 2  :  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการด าเนินโครงการฯ 

หัวข้อ 

ประเมินผลการจดัโครงการ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความ

คิดเห็น 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 4.5 มาก 
2. วันเวลาในการอบรม 4.4 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดการอบรม 4.60 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมการอบรม 4.70 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.55 มากที่สุด 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 4.87 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 4.80 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.77 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.81 มากที่สุด 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
1. ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร    
  1.1 วิทยากรด้านการก าจัดศัตรูเห็ดและการใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่า   
       1. มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย 4.85 มากที่สุด 
       2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.73 มากที่สุด 
       3. การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น 4.80 มากที่สุด 
       4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.85 มากที่สุด 
  2.1 วิทยากรด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการตลาด   
       1. มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย 4.63 มากที่สุด 
       2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.80 มากที่สุด 
       3. การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น 4.67 มากที่สุด 
       4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.65 มากที่สุด 
2. การให้บริการที่ตอบสนองตามความต้องการของท่าน 4.70 มากที่สุด 
3. ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ 4.74 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.74 มากที่สุด 
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หัวข้อ 

ประเมินผลการจดัโครงการ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความ

คิดเห็น 
ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 4.85 มากที่สุด 
2. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 4.70 มากที่สุด 
3. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.77 มากที่สุด 
4. สิ่งที่ได้รับจากการอบรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 4.74 มากที่สุด 
5. การอบรมในครั้งนี้มีผลต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4.83 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.77 มากที่สุด 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 - อยากได้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดมากกว่านี 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์

 1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
    เป้าหมาย  ร้อย 86 
    ผลการด าเนินงาน   อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 4.76 คิดเป็นร้อยละ  95.20 
 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
     เป้าหมาย  ร้อย 85 
     ผลการด าเนินงาน  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 4.73 คิดเป็นร้อยละ  94.60  

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
- จ านวนผู้รับบริการ 30 คน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

     เป้าหมาย  ร้อย 90 
 ผลการด าเนินงาน  อยู่ในระดับ มาก 4.55 คิดเป็นร้อยละ  91.00 

ผลลัพธ์   
 1. ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ได้รับการสร้างอาชีพการเพาะเห็ดกระด้าง เป็นอีกทางเลือกของการ 
     เพาะเห็ด 
 2. ชุมชนเห็ดเงินล้าบ้านสามเรือน ได้มีเว็ปไซต์เป็นของกลุ่มเป็นอีก 1 ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าและ 
              เป็นที่รู้จักของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น  
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งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนเงินที่ได้รับงบประมาณ 246,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 

     ระยะที่ 1 ส ารวจศึกษาสภาพปัญหาและเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
   1. ค่าใช้สอย     รวม ........20,300.........บาท  
       ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 10 คน x 240 บาท x 2 วัน)    4,800        บาท 
       ค่าที่พัก ( 8 คน X 700 บาท)      5,600        บาท 
       ค่าที่พัก ( 2 คน X 1,200 บาท)      2,400        บาท 
       ค่าพาหนะ ไป-กลับ       5,300        บาท 
       ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง           1,220          บาท  
              รวมงบประมาณระยะที ่1              19,320         บาท  
    ระยะที่ 2  การให้ความรู้สู่ชุมชน    

       1. ค่าตอบแทน           รวม .......54,000......บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (3 คน x 9 ชั่วโมง x 1,200 บาท                 32,400       บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (กลุ่ม) (2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท)             3,600  บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน(กลุ่ม) (3 คน x 9 ชั่วโมง x 600 บาท)           16,200       บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ( 1 คน x 3 ชั่วโมง X 600 บาท)            1,800  บาท  

            2. ค่าใช้สอย             รวม ...........77,000.......บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)             2,800       บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 1 มื้อ x 150 บาท)               6,000       บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)             7,000       บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 2 มื้อ x 150 บาท)             15,000       บาท 
 ค่าที่พัก           24,000       บาท 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บาท  x 1 วัน)             7,200       บาท 
 ค่าจ้างเหมารถตู้ (3,000 บาท x 3 วัน x 1 คัน)              9,000      บาท 
    ค่าจ้างเหมารถตู้ (3,000 บาท x 2 วัน x 1 คัน)              6,000      บาท 

 3. ค่าวัสดุ                รวม .....28,540......บาท 
     ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       550  บาท 

 ค่าวัสดุฝึกอบรม     27,618      บาท 
 ค่าถ่ายเอกสาร         380      บาท 
                                 รวมงบประมาณระยะที่ 2          159,548     บาท 

  ระยะที่ 3  ให้ความรู้สู่ชุมชน และติดตามประเมินผล และตดิตามผลการน าไปใชป้ระโยชน์ 
       1. ค่าตอบแทน           รวม .......18,000......บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(กลุ่ม) (3 คน x 3 ช่ัวโมง x 1,200 บาท)           10,800       บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากร(กลุ่ม) (2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท)             3,600  บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากร(กลุ่ม) (2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท)             3,600  บาท 

 2. ค่าใช้สอย             รวม ........34,960.......บาท 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 4 มื้อ x 30 บาท)               4,800       บาท 
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     ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 2 มื้อ x 150 บาท)              12,000  บาท 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 9 คน x 240 บาท x 1 วัน)              2,160        บาท 

 ค่าที่พัก (8 คน X 750 บาท x 1 คืน)                          6,000        บาท 
 ค่าที่พัก (1 คน X 1,000 บาท x 1 คืน)       1,000        บาท 
 ค่าเช่าเหมารถตู้ (3,000 บาท x 2 วัน x 1 คัน)                6,000      บาท 

       ค่าเช่าเหมารถตู้ (3,000 บาท x 1 วัน x 1 คัน)                3,000      บาท 
                 รวมงบประมาณระยะที่ 3         52,960   บาท 
รวมงบประมาณใช้จริง ระยะที่ 1+2+3  231,828 บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 
  
หมายเหตุ : เงินคงเหลอืในโครงการ 14,172  บาทถ้วน 
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