
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตร                
และการท่องเท่ียว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย
ว่าที่ ร.ต. สุวินัย  โสดาเจริญ และคณะท างาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานฉบับสมบูรณ์



 

ก 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานฉบับนี้เป็นการด าเนินตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการยกระดับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตรและการท่องเท่ียว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีท่ี 1 ในการด าเนินงาน คณะผู้ด าเนินโครงการขอขอบคุณส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้อ านวยการและบุคลากร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงการ จนกระท่ังการด าเนินโครงการนี้
ส าเร็จเรียบร้อย คณะผู้ด าเนินโครงการขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอ         
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ท่ีให้ข้อมูลและเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี รวมท้ังขอขอบคุณเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ด้านการ
ประสานงาน สถานท่ีและบุคลากรเป็นอย่างดี และช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จนท าให้การ
ด าเนินโครงการครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ส่งผลให้รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์และมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาต่อไป 

 
 
 
 

ว่าท่ี ร.ต.สุวินัย  โสดาเจริญ 
และคณะผู้ด าเนินโครงการ  

ธันวาคม 2564 



ข 

ค ำน ำ 

รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมกิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 

ด้านเกษตรและการท่องเท่ียว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปีท่ี 1 เป็นการน าองค์ความรู้

จากคณะผู้ด าเนินโครงการไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากท่ีสุด ท้ังนี้โดยการสนับสนุนจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการด าเนินโครงการ จนการด าเนินโครงการ

ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินโครงการนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในปีต่อไป     

และเป็นประโยชน์ส าหรับชุมชนอื่น ๆ ผู้ด าเนินโครงการจึงได้รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการไว้ในรายงาน

ฉบับนี้ โดยตระหนักว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถก่อให้เกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกมากท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคมและประเทศต่อไป 

 

 

ว่าท่ี ร.ต.สุวินัย  โสดาเจริญ 
และคณะผู้ด าเนินโครงการ  

ธันวาคม 2564 
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บทที ่1 รายละเอียดโครงการ  1 
บทที ่2 การด าเนินงานโครงการ 25 
บทที ่3 ผลการประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ 32 
บทที ่4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 33 
บทที ่5 สรุปผลการด าเนินงาน 35 
ภาคผนวก   
ภาคผนวก ก ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 37 
ภาคผนวก ข เอกสารการอบรม 38 
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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 

โครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตร และการท่องเท่ียว ด้วย วทน. ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณปี พ.ศ. 2564 ด าเนินการเป็นปีท่ี 1 ด าเนินการร่วมกับเกษตรกรในพื้นท่ีกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีจ านวนครัวเรือน 1,700 ครัวเรือน 

มียอดผู้อาศัยกว่า 4,000 คน ซึ่งมีพื้นท่ีสาธารณซึ่งได้ใช้เป็นพื้นท่ีรองรับขยะชุมชน จ านวน 6 ไร่ ปี พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองสระบุรีได้พัฒนาพื้นท่ีบางส่วนเป็น เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชน     

เชิงเขา 2 และพื้นท่ีใกล้เคียงโดยได้สร้างโรงเรือนปลูกผักจ านวน 2 โรงเรือน โดยปลูกผักคะน้า ผักกวางตุ้ง      

ผักกาดแก้ว และผักสลัด โรงผสมดินปลูก 1 โรงเรือน บ่อปลา 1 บ่อ โดยพื้นท่ีอยู่ใกล้กับวัดเชิงเขาแหล่งท่องเท่ียว 

ของจังหวัดสระบุรี เหมาะกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และผลิตอาหารให้กับชุมชน พื้นท่ีใกล้เคียง 

การด าเนินการโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตร และการท่องเท่ียว       

ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ของคณะวิจัย

ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นเพื่อพัฒนา ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้

มีความเข้มแข็งอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้ังในด้านองค์ความรู้ การพัฒนาด้านอาชีพอันน าไปสู่การสร้าง

งาน สร้างรายได้ พบว่า การด าเนินการบรรลุเป้าหมายผลผลิตในทุกตัวช้ีวัด (7 ข้อ) ดังนี้ 

1. จ านวนผู้รับบริการ 25 คน  
2. จ านวนเทคโนโลยีหลักท่ีมีการถ่ายทอดจ านวน 3 เรื่อง  ได้แก่ เทคโนโลยีการปลูกผัก      

ปลอดปลอดภัยและการยกระดับแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP เทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์มส าหรับการปลูกผัก
ปลอดภัย เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   

3. เกิดผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร 
4. จ านวนวิทยากรชุมชนท่ีสร้างความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด จ านวน 1 คน 
5. ผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จ านวน 25 คน 
6. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจผลงานฯ 85.69 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 1.09 เท่า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 213,900 บาท 

ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ได้ผลตอบแทนโครงการคิดเป็น    1.09 เท่า ของเงิน

ลงทุนโครงการ (งบประมาณโครงการท้ังส้ิน 213,900 บาท) ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่า 
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บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
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บทที่ 2 การด าเนินงานโครงการ 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2        
ด้านเกษตร และการท่องเท่ียว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงกิจกรรมโครงการ และตัวชี้วัดโครงการฯ 

คณะท างานโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2  ด้านเกษตรและการท่องเท่ียว ด้วย วทน. 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงพื้นท่ีช้ีแจงกิจกรรมโครงการ และตัวช้ีวัดโครงการ พร้อมท้ังร่วมวางแผน
การบูรณาการการด าเนินกิจกรรมร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ตัวแทนส านักงานเทศบาล
เมืองสระบุรี และตัวแทนศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
สุวรรณภูมิ วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี 
 

 

 
กิจกรรมที่ 2 ก าหนดจุดติดต้ังระบบสมาทฟาร์ม ควบคุมการให้น้ าในโรงเรือน  

ลงพื้นท่ีพูดคุยหารือกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 และตัวแทนส านักงานเทศบาลเมือง
สระบุรี ก าหนดจุดติดต้ังระบบสมาทฟาร์ม ควบคุมการให้น้ าในโรงเรือน พร้อมท้ังพูดคุยปรับแผนด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะการระบาดของเช้ือไวรัส COVID 19 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ณ สวดมุดมุ้ง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเชิงเขา ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คน 



 

26 

 
 
กิจกรรมที่ 3 ติดต้ังระบบสมาทฟาร์มในโรงเรือนต้นแบบและคัดเลือกโรงเรือนที่มีความพร้อม  
จ านวน 1 โรงเรือน 

ลงพื้นท่ีติดต้ังระบบสมาทฟาร์มในโรงเรือนต้นแบบและคัดเลือกโรงเรือนท่ีมีความพร้อม จ านวน        
1 โรงเรือน ณ สวดมุดมุ้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี วันท่ี 
23 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 ดังนี้ 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 ลงพื้นท่ีติดต้ังพร้อมสาธิตการใช้งานชุดควบคุมระบบสมาทฟาร์มเบื้องต้น 
ให้กลับตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกผัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
พร้อมด้วยตัวแทนจากส านักงานเทศบาลเมืองสระบุรี  
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สาธิตการติดต้ังพร้อมสาธิตการใช้ชุดควบคุมการไหลของระบบน้ า และระบบควบคุมแรงดันน้ า     
วันท่ี 27 สิงหาคม 2564  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
 

ติดต้ังเซ็นเซอร์วัดความช้ืนในอากาศ และทดสอบระบบสมาทฟาร์ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 
ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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กิจกรรมที่ 4 ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลโครงการ ฯ 
ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลโครงการฯ วันท่ี 8 กันยายน 2564 โดยมี ตัวแทน

กลุ่มผู้ปลูกผักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทน
จากส านักงานเทศบาลเมืองสระบุรี  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลโครงการฯ                 
วันท่ี 3 กันยายน 2564 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
จ านวน 7 คน 

 
 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิถีวิทย์ 64 
ประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิถีวิทย์ 64 โครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตร และการท่องเท่ียว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากส านักงาน
เทศบาลเมืองสระบุรี  เข้าร่วมประชุมติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิถีวิทย์  64                 
วันท่ี 8 กันยายน 2564 จ านวน 6 คน 
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กิจกรรมที ่6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเพาะเห็ดภูฐาน” 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระบุรีบูรณาการความร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” เพื่อถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด 
ภูฐานให้กับผู้ร่วมการอบรม จ านวน 25 คน โดยมี รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิสนิรันดร์  ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง             
ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล  และ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติพร้อมท้ังลงพื้นท่ี       
สวนมุดมุ้ง ชุมชนเชิงเขา 2  เพื่อรับฟังสภาพปัญหาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติ
จาก นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วันอังคารท่ี 2 พฤศจิกายน 
2564 ณ ชุมชนเชิงเขา 2  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

 
 

การลงพื้นท่ีเยี่ยมชมการติดต้ังโรงเรือนปลูกผัก ถอดบทเรียน รับฟังสภาพปัญหาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี 
โดยกลุ่มมีเป้าหมายพัฒนาเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนโดยเช่ือมเส้นทางการท่องเท่ียวกับ
วัดเชิงเขา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การท าแหนมเห็ด” 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  น าโดยอาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี  

สุวินัย โสดาเจริญ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเครือข่ายบริการวิชาการ และวิจัย และ
เทศบาลเมืองสระบุรี บูรณาการความร่วมมือร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าแหนมเห็ด” 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน โดยมี           
ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปาก
เพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน 25 คน 

 

 
กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การท าสบู่สมุนไพรและท าน้ ายาล้างจานที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
ภายในครัวเรือน” ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “การท าสบู่สมุนไพรและท าน้ ายาล้างจานท่ี
มีส่วนผสมของสมุนไพรภายในครัวเรือน” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้
ให้กับชาวบ้าน โดยมี  ผศ.ดร.ช่ืนสุมณ  ยิ้มถิน อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และว่าท่ี ร.ต.
สุวินัย  โสดาเจริญ อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรฝึกอบรม  วันท่ี 25 ธันวาคม 2564  
ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน 25 คน 
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กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมองค์ความรู้ เร่ือง “ข้อก าหนดมาตรฐาน GAP” 
ฝึกอบรมองค์ความรู้ เรื่อง “ข้อก าหนดมาตรฐาน GAP” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปลูกผักตามข้อก าหนด GAP 
แกกลุ่มผู้ปลูกผักชุมชนเชิงเขา 2 อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  โดยมี ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง อาจารย์ประจ า       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และว่าท่ี ร.ต.สุวินัย  โสดาเจริญ อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
เป็นวิทยากรฝึกอบรม วันท่ี 25 ธันวาคม 2564  ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน 25 คน 
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บทที่ 3 ผลการประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2  ด้านเกษตร และการท่องเท่ียว ด้วย วทน. 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และผู้สนใจ มีผู้เข้าอบรมท้ังหมด 25 คน โดยมี

ด าเนินกิจกรรม คือ กิจกรรมช้ีแจงกิจกรรมโครงการ และตัวช้ีวัดโครงการฯ กิจกรรมก าหนดจุดติดต้ังระบบสมาท

ฟาร์ม ควบคุมการให้น้ าในโรงเรือน กิจกรรมติดต้ังระบบสมาทฟาร์มในโรงเรือนต้นแบบและคัดเลือกโรงเรือนท่ีมี

ความพร้อม กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลโครงการ ฯ กิจกรรมประชุมติดตามผลการ

ด าเนินงานโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิถีวิทย์ 64 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” 

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าแหนมเห็ด” กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าสบู่

สมุนไพรและท าน้ ายาล้างจานท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรภายในครัวเรือน” กิจกรรมฝึกอบรมองค์ความรู้            

เรื่อง “ข้อก าหนดมาตรฐาน GAP” จากการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากโดยกลุ่ม หลังจากการด าเนิน

กิจกรรม มีการแจกแบบประเมินหลังการฝึกอบรมแก่ผู้เข้าอบรมมีผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 

92 ของผู้ตอบแบบประเมิน โดยการประเมินความพึงพอใจหลังการด าเนินกิจกรรม มีรายละเอียดผลการประเมิน 

คิดเป็นร้อยละ และวัดความพึงพอใจเป็น 5 ระดับดังนี้ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง          

ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด ตามล าดับ โดยหัวข้อการประเมินมีท้ังหมด 9 หัวข้อ        

ผลการประเมินในด้านข้อมูลวัดความพึงพอใจ เป็นดังนี้  

1. ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.96 

2. วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.30 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.83 

4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82.48 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.83 

6. ความเหมาะสมของวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.70 

7. ระยะเวลาอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.61 

8. ช่วงเวลาท่ีจัดอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.22 

9. ความคุ้มค่า/ประโยชน์ท่ีได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย 89.30 

ซึ่งผลการอบรมมีความคุ้มค่า และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย 

89.30 และมีความพึงพอใจต่อวิทยากร/เจ้าหน้าท่ีอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย 89.30 โดยการประเมินความพึง

พอใจภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.69 
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บทที่ 4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตร และการ

ท่องเท่ียว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และผู้สนใจ มีผู้เข้าอบรม
ท้ังหมด 25 คน หลังจากด าเนินกิจกรรมการอบรมเสร็จส้ิน คณะด าเนินโครงการฯ ได้ลงพื้นท่ีเพื่อติดตาม
ประเมินผลจากการด าเนินโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตร และการท่องเท่ียว ด้วย 
วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจากแบบติดตามประเมินผล มีผู้ตอบ
แบบติดตามประเมินท้ังหมด 25 คน จากผู้เข้ารับบริการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการติดตามหลังการบริการ 
สามารถประเมินผลเป็นดังนี้ 

1. การน าไปใช้ประโยชน์ พบว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ร้อยละ 100 มีความเห็นว่าสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ เหตุผลเพราะสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ท าให้มีรายได้เสริมจากงาน
ประจ า โดยการท าสบู่จากสมุนไพรในครัวเรือนได้แก่สบู่จากมะขาม สบู่จากมะขามผสมขมิ้น การเพาะเห็ด         
การปลูกผักในโรงเรือน  

2. ความรู้ท่ีได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ได้ โดยรายได้ท่ีผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดฯ ส่วนใหญ่เป็นแบบรายได้เสริม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ รายได้ท่ีเกิดภายหลังจากการ
ถ่ายทอดฯ นั้นพบว่ามีรายได้เสริมน้อยกว่า 1,000 บาทจ านวน 18 คน (ร้อยละ 72) มีรายได้เสริมระหว่าง 1,001    
-2,000 บาท จ านวน 7 คน (ร้อยละ 28)  

3. ในด้านคุณภาพชีวิต พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด (ร้อยละ 100) เห็นว่าไม่สามารถคิดเป็นตัวเงิน
ได้ แต่เป็นการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 

4. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 8 (จ านวน 2 คน) ได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพเสริมและน าไปใช้ในครอบครัว ภายหลังจากการอบรมทันที และร้อยละ 92 (จ านวน 23 คน) ได้น าความรู้ท่ี
ได้รับไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเสริมและน าไปใช้ในครอบครัว หลังจากการอบรมภายใน 1 เดือน เนื่องจากยัง
ขาดทุนทรัพย์หมุนเวียนในการท า และสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID 19 

5. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 12 (จ านวน 3 คน) ได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชุมชน/
กลุ่ม รองลงมาคือได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 88 (จ านวน 22 คน) 

6. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 100.00 น าความรู้ท่ีได้รับไปขยายผลต่อเพื่อสร้างรายได้ 
ในการปลูกโรงเรือน การท าสบู่จากสมุนไพร แต่เนื่องจากสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID 19    
ท าให้ส่งผลต่อการจัดจ าหน่ายลดลง 
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จากผลการประเมินการสร้างรายได้เสริมคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจท้ังหมด 19,500 บาทต่อเดือน 
หรือ 234,000 บาทต่อปี และน ามาค านวณผลตอบแทนโครงการเพื่อใช้ในการค านวณหาค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของโครงการ หรือหาความคุ้มทุนต่อการลงทุนของโครงการ ดังนี้ 
 

สูตรการค านวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = 
รวมรายไดแ้ตล่ะคนหารดว้ยจ านวนคน (ทั้งโครงการ)x 12 เดือน 

ต้นทุนโครงการต่อคน
 

 

ผลตอบแทนโครงการ = 
(19,500 บาท/25คน)  x 12 เดอืน 

213,900 บาท/25คน
 

 
ผลตอบแทนโครงการ = 1.09  

 
จากการค านวณผลตอบแทนโครงการ ได้เท่ากับ 1.09 ถือว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
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บทที่ 5 สรปุผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตร และการท่องเท่ียว    
ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย                 
คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี คณะผู้ด าเนินโครงการเกิด
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี้ 

 

1. จ านวนผู้รับบริการ 25 คน  
2. จ านวนเทคโนโลยีหลักท่ีมีการถ่ายทอดจ านวน 3 เรื่อง  ได้แก่ เทคโนโลยีการปลูกผัก      

ปลอดปลอดภัยและการยกระดับแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP เทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์มส าหรับการปลูกผัก
ปลอดภัย เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   

3. เกิดผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร 
4. จ านวนวิทยากรชุมชนท่ีสร้างความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด จ านวน 1 คน 
5. ผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จ านวน 25 คน 
6. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจผลงานฯ 85.69 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 1.09 เท่า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 234,000 บาท 
 

จากการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการฯ พบว่าประสบความส าเร็จด้วยดี และบรรลุ
เป้าหมายผลผลิตในทุกตัวชี้วัด พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานคือ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้
มีปัญหาการลงพื้นท่ี จึงปรับลักษณะกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นไปตามประกาศของจังหวัด ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ได้ผลตอบแทนโครงการคิดเป็น    
1.09 เท่า ของเงินลงทุนโครงการ (งบประมาณโครงการท้ังส้ิน 213,900 บาท) ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่า  

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก  ก ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเชิงเขา 2  ด้านเกษตร และการท่องเท่ียว ด้วย วทน.  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภาคผนวก ข เอกสารการอบรม 
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ภาคผนวก  ก ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เชิงเขา 2  ด้านเกษตร และการท่องเที่ยว ด้วย วทน.  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข เอกสารการอบรม 

1.การให้ความรู้อุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบสมาร์ทฟาร์มคิท 

หัวฉีดสเปรย์TP 180 

 

ภาพ  หัวฉีดสเปรย์TP 180 

ในการให้น ้าในโรงเรือนเพาะปลูกใช้ หัวฉีดสเปรย์ TP 180 180 องศา ปริมาณน้ า 100 ลิตร/ชม.รัศมีการจ่ายน ้า 
1.0-2.0 เมตรแรงดันใช้งาน 1.5 - 2.5 ติดตั งทั งหมด 3 โซน โซนละ 40 จุด เปิดน ้าเป็นเวลา 2 นาที ความต้องการ
น ้ารวมเป็นเวลา 2 นาที 1.66ลิตร/นาที x 2 นาที x 40จุด = 132 ลิตร เมื่อเปิดใช้งาน 3 โซน x 132 = 398 ลิตร 
หัวพ่นหมอก 

 
ภาพหัวพ่นหมอกเนต้าฟิล์ม 
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ในการให้น ้าในโรงเรือนเพาะปลูกใช้ หัวพ่นหมอกเนต้าฟิล์ม ปริมาณน ้า 7.5 ลิตร/ชม. ความละเอียด 0.6 มม. 
ติดตั งทั งหมด 80 จุด เปิดน ้าเป็นเวลา 10 นาที ความต้องการน ้ารวมเป็นเวลา 10 นาที 0.125ลิตร/นาที x 10 นาที 
x 80จุด = 100 ลิตร 
วาล์วไฟฟ้า 

 
ภาพ วาล์วไฟฟ้า 

วาล์วไฟฟ้าแรงดัน 24 VAC ท้าหน้าควบคุมการ เปิด – ปิด ระบบการให้น ้าในโรงเรือนเพาะปลูก ติดตั งทั งหมด 4 
โซน โซนท่ี 1-3 จะท้าหน้าท่ีควบคุมการเปิด-ปิดระบบการให้น ้ามินิสปริงเกอร์ ส่วนโซนท่ี 4 ควบคุมการเปิด-ปิด 
การให้น ้าสเปรย์หมอก 

 
ภาพ สถานะการท้างานขณะยังไม่จ่ายไฟใฟ้กับวาล์วไฟฟ้าแรงดัน 24 VAC 
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ภาพ สถานะการท้างานขณะจ่ายไฟใฟ้กับวาล์วไฟฟ้าแรงดัน 24 VAC 

สวิตซ์ความดัน (Pressure Switch) 

 
ภาพ  สวิตซ์ความดัน (Pressure Switch) 

สวิตซ์ความดัน (Pressure Switch) ท่ีใช้ในระบบสมาร์ทฟาร์มคิท น้ามาควบคุมแรงดันน ้าภายในท่อเพื่อส่ังการท้า
น ้าของมอเตอร์ปั้มน ้า ในกรณีท่ีแรงดันต้่ากว่าค่าท่ีตั งไว้ Pressure Switch ก็จะส่ังให้มอเตอร์ปั้มน ้าท้างาน (NO) 
และถ้าแรงดันสูงกว่าค่าแรงดันท่ีตั งไว้ Pressure Switch ก็จะส่ังให้มอเตอร์ปั้มน ้าหยุดท้างาน (NC) 
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ภาพ โครงสร้างภายใน สวิตซ์ความดัน (Pressure Switch) 
 

หลักการท างานเซ็นเซอร์ 

 
เซ็นเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื นในโรงเรือน หรือ Temperature controller ท้าหน้าท่ีควบคุมอุณหภูมิ
และความชื นในโรงเรือนด้วยสเปรย์หมอก การท้างานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื น เริ่มจากการ set 
point °C ท่ีต้องการควบคุมหลังจากนั นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื นส่งสัญญาณมายัง Temperature 
controller เพื่ออ่านค่า °C ตามท่ีได้ set point หากอุณหภูมิมากกว่าค่า set point °C ระบบสเปรย์หมอกก็จะ
ท้างาน และหากอุณหภูมิต้่ากว่าค่า set point °C ระบบสเปรย์หมอกก็จะท้างาน Temperature controller 
สามารถวัดอุณหภูมิพิกัดอินพุต 0-500 °C 

 
ภาพ การท้างานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื น 
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หลักการท างานของทามเมอร์ 

 
 

ภาพ การท้างานของทามเมอร์ 
1.เช็คดูสถานะการท้างานของทามเมอร์ 

1.1 สังเกตุท่ีหน้าจอว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือยัง ถ้ามีตัวเลขขึ นท่ีหน้าจอแสดงว่าเครื่อง 
พร้อมท้างาน 

1.2 ถ้าไม่ตัวเลขขึ นท่ีหน้าจอแสดงว่าแบตเตอรี่เครื่องหมด ให้ท้าการเปล่ียนแบตเตอรี่ 
2.กดปุ่มรีเซ็ตเครื่องหมาย C เพื่อล้างค่าวันเวลาท่ีตั งไว้ทั งหมด (ในกรณีท่ีต้องการลบข้อมูลทั งหมด) 
3.การตั งค่าของนาฬิกาของเครื่องทามเมอร์ โดยกดปุ่ม Clock ค้างไว้ เมื่อกดปุ่มนาฬิกาค้างไว้พรอ้ ม 
กับปุ่ม H+ เป็นการตั งเวลาแบบ 24 ชม. ต่อมาให้กดปุ่มนาฬิการ M+ เพื่อตั งในส่วนของนาที 
4.ทดสอบการท้างานของสวิจซ์ของทามเมอร์ ปุ่มสีแดง 

4.1 On หมายถึงเปิดใช้งานตลอดเวลา 
4.2 Off หมายถึงปิดใช้งานตลอดเวลา 
4.3Auto หมายถึงเปิด – ปิดการท้างานตามเวลาท่ีตั งไว้ 

5.ตั งเวลาโปรแกรมทามเมอร์ 
5.1 ปุ่ม P เป็นปุ่มส้าหรับตั งโปรแกรมเปิด – ปิดก 
5.2 กดปุ่ม P ไปท่ี 1-16 On เป็นปุ่มส้าหรับตั งโปรแกรมเปิด ได้ 16 ครั ง 
5.3 กดปุ่ม P ไปท่ี 1-16 Off เป็นปุ่มส้าหรับตั งโปรแกรมปิด ได้ 16 ครั ง 
5.4 ระบบสามารถเปิดและปิด ได้ 16 ครั ง 
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ภาพเสหมือนจริงการต่อวงจรควบคุม 

 
 
 
 



44 

 
ภาพ  ผังภายในตู้ 

 
ภาพ  ผังหน้าตู้ 
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ภาพ ระบบให้น ้าด้วยวิธีพ่นหมอก 
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