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การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล

โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โดยศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
กระบวนการด าเนินงาน  กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีการก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดย
คดัเลือกโครงการท่ีมีการด าเนินการมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี คือ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ และระยะท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของโมเดล เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้งแบบ
ปลายเปิด  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  และแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะใน
ภาพรวมพบวา่องคป์ระกอบความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ ประกอบดว้ย 9 ดา้น คือ ดา้นปัจจยั
น าเขา้ 3 องคป์ระกอบ ดา้นกิจกรรม 3 องคป์ระกอบ ดา้นผลผลิต 3 องคป์ระกอบ ดา้นผลลพัธ์
ระยะสั้น 3 องคป์ระกอบ  ดา้นผลลัพธ์ระยะกลาง 3 องคป์ระกอบ ดา้นผลลัพธ์ระยะยาวหรือ
ผลกระทบ 3 องคป์ระกอบ ดา้นสาเหตุและความส าคญัของปัญหา 1 องคป์ระกอบ ดา้นปัจจัย
ภายนอก 1 องคป์ระกอบ และดา้นขอ้ตกลง 1 องคป์ระกอบ 
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The objectives of this research are to develop a logic model for social 

academic services project evaluation in economics by studying the factors affecting 
success and the activities of the project. The scope of research is the project that was 
implemented for three years, namely the Organic Mushroom Farming Project and the 
processing, according to the guidelines of the sufficiency economy guidelines. The 
research methodology was divided into two phases. Phase One developed a logic 
model. Phase Two checked the appropriateness of the model components. The 
research instruments included an open-ended structured interview form, the focus 
group form and the questionnaire to check the appropriateness of the logic model 
components.  The data analyses were mean, standard deviation and descriptive data. 
The results of the research were as follows: The development of a logic model, which 
was suitable overall at the highest level. The logic model consists of nine components. 
The three input components, the three activities components, the three components of 
the output , the three components of short-term outcomes, the three components of 
intermediate-term outcomes, the three components of long-term outcomes, including 
impact, one component of the situation, one component of the external factors and 
another component is the assumption. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตรช์าติฉบบัแรกของประเทศ
ไทยตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ซึ่งจะตอ้งน าไปสู่การปฏิบตัิเพื่อใหป้ระเทศไทยบรรลุ
วิสยัทัศน ์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว เพื่อความสขุของคนไทยทกุคน 
ศกัยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวยัยงัคงเป็นปัจจัยทา้ทายส าคญัต่อการพัฒนา
ประเทศ แมว้่าการเขา้ถึงระบบบรกิารสาธารณะ การศกึษา บรกิารสาธารณสขุ โครงสรา้งพืน้ฐาน
ตา่งๆ และการคม้ครองทางสงัคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลมุเพิ่มมากขึน้ แตย่งัคงมีปัญหา
เรือ่งคณุภาพการใหบ้รกิารท่ีมีมาตรฐานแตกตา่งกนัระหว่างพืน้ท่ี ซึง่เป็นหนึ่งในสาเหตหุลกัท่ีท าให้
ประเทศไทยยงัคงมีปัญหาความเหลื่อมล า้ในหลายมิติ ขณะท่ีปัญหาดา้นความยากจนยงัคงเป็น
ประเด็นทา้ทายในการยกระดบัการพฒันาประเทศใหป้ระชาชนมีรายไดส้งูขึน้และแกปั้ญหาความ
เหลื่อมล า้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช ้และการรกัษา
ทรพัยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพฒันาประเทศท่ีผ่านมายงัขาดความชดัเจน ปัญหาดงักล่าวมี
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐั การพัฒนาประเทศขาดความ
ต่อเน่ืองและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความตอ้งการและปัญหาของประชาชน ขณะท่ี
ความมั่นคงภายในประเทศยงัมีหลายประเด็นท่ีตอ้งเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง (ราชกิจจานุเบกษา, 
2561) 

การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยทุธศาสตรช์าติ มุ่งเนน้การสรา้งสมดลุระหว่าง
การพฒันาความมั่นคง เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ ยุทธศาสตรช์าติด้านความมั่ นคง 
ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์ยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทาง
สงัคม ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และ
ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั (ราชกิจจานเุบกษา, 
2561) 
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ยุทธศาสตรช์าติท่ีให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรพัยากรมนุษยใ์น
ปัจจุบันและการเสริมสรา้งและยกระดับการพัฒนา และลดความเหลื่อมล า้และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสรา้งสงัคมคุณภาพ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์และยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม โดยมี
เป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมี
คณุภาพ โดยคนไทยมีความพรอ้มทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีพฒันาการท่ีดีรอบดา้นและมีสขุภาวะท่ี
ดีในทุกช่วงวยั มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูอ่ื้น สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็น
นวตักร นกัคิด ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่โดยสมัมาชีพตามความถนดัของตนเอง โดยการ
สนับสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและ
ความรบัผิดชอบ เสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พรอ้มของประชากรไทยทัง้ในมิติสขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นประชากรท่ีมี
คณุภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชนต์่อครอบครวั ชุมชน และสงัคม (ราชกิจจานุเบกษา, 
2561) 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒมีการด าเนินงานท่ีตอบสนองยทุธศาสตรด์งักล่าวขา้งตน้ 
และ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในก ากับของรฐั ประกอบกับเป็นหน่วยงานท่ีความเช่ียวชาญดา้น
วิชาการ เป็นแหล่งรวมทรพัยากรบุคคลและองคค์วามรูท้ัง้ดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์และศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัด าเนินงานพนัธกิจ 4 ดา้น 
คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรมและการบรกิารวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม โดยเน้นการบูรณาการร่วมกัน มหาวิทยาลัยไดต้ระหนักถึงความส าคัญของ
ศกัยภาพในหน่วยงานท่ีสามารถท าหนา้ท่ีในการขับเคลื่อนช่วยพัฒนาชุมชนและสงัคม โดยใช้   
องคค์วามรูด้า้นวิชาการบรูณาการรว่มกนัภายในมหาวิทยาลยัเพื่อน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนและสังคม รวมถึงขับเคลื่อนน าร่องการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมและ
พัฒนาสู่มหาวิทยาลยัตน้แบบ “มหาวิทยาลยัรบัใชส้งัคม” ท่ีน าร่องในดา้นการน าองคค์วามรูท่ี้
ช่วยเหลือสงัคม สามารถสรา้งเครือข่ายในพืน้ท่ีชุมชนทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาชน และภาคประชาสงัคม ทัง้นีม้หาวิทยาลยัมีจดุมุ่งหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลยัรบัใชส้งัคม 
มีการก าหนดอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั “การบรกิารวิชาการแก่สงัคมและสงัคมอย่างมีส่วนรว่ม 
เพื่อความยั่งยืนตามยุทธศาสตร ์1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” และมีการก าหนดให้การบริการ
วิชาการแก่สังคมและสังคมเป็น 1 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) ในแผน
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ยทุธศาสตร ์(พ.ศ 2553 – 2567) และก าหนดใหก้ารพฒันางานบรกิารวิชาการ เพื่อพฒันาชุมชน
และสงัคมอย่างยั่งยืน (1 มหาวิทยาลยั 1 จังหวดั) เป็น 1 ใน 9 แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตรห์ลกั
อย่างชัดเจน เพื่อใหก้ารด าเนินงานการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคมของมหาวิทยาลยั    
ศรนีครนิทรวิโรฒเป็นไปตามจดุมุง่หมายคือ เป็น “มหาวิทยาลยัรบัใชส้งัคม” อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนกิจการเพื่อสงัคมเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีจดัตัง้ขึน้ 
เพื่อรบัผิดชอบพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงาน
ปรบัเปลี่ยนแผนงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประโยชนส์งูสดุในเรื่องการใหบ้รกิารวิชาการแก่สงัคม 
และมีภารกิจในการสรา้งเครือข่ายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน รวมถึงมหาวิทยาลยัระดบัอุดมศึกษาต่างๆ นบัตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2548 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดเ้ร่งรดัพัฒนาโครงการเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของชมุชนและความจ าเป็นตามล าดบั โดยบคุลากรสายวิชาการและสาย
สนบัสนนุวิชาการ น าองคค์วามรูท่ี้มีไปเผยแพรล่งสูช่มุชน เพื่อใหช้มุชนเกิดความเขม้แข็งและยั่งยืน 
เป็นการเพิ่มพูนความรู ้กระจายโอกาสและส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่
ทอ้งถ่ิน ประชาชน ทัง้ในเมืองและชนบท รวมทัง้เป็นการบูรณาการการท างานรว่มกบัชุมชนและ
ภาคีตา่งๆ เพื่อพฒันาชมุชนอยา่งยั่งยืน มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒมีการขบัเคลื่อนพนัธกิจการ
บรกิารวิชาการแก่สงัคมอย่างจรงิจงัและเขม้แข็ง ในการด าเนินงานในแต่ละพืน้ท่ี มีการบรูณาการ
การท างานรว่มกนักบัชมุชนและภาคีตา่งๆ ในการสง่ผา่นองคค์วามรูจ้ากมหาวิทยาลยัสูช่มุชน เพื่อ
การพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างยั่งยืน การบรกิารวิชาการแก่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นกิจการเพื่อ
สงัคม มีการก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมาย (area base) ท่ีชัดเจนใน 5 จังหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครนายก 
จงัหวดัสระแกว้ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอนาแหว้ 
จงัหวดัเลย ดว้ยการบูรณารว่มกนัของทุกคณะหรือส านกัหรอืศนูย ์ของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณมีโครงการมากกว่า 100 โครงการในแต่ละดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสงัคม (การศกึษา สขุภาพ และวฒันธรรมและศิลปะ) และดา้นสิ่งแวดลอ้ม ท่ีมีการด าเนินการ
ในพืน้ท่ีเปา้หมายดงักลา่ว 

โครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมหนึ่งท่ีตอบสนองยทุธศาสตรข์องส่วนกิจการเพื่อสงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ ท่ีมีการด าเนินการดว้ยการบูรณาการร่วมกันของคณะหรือส านักหรือศูนยข์อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ การสรา้งรายได้ให้แก่ชุมชนในพื ้นท่ี
เป้าหมายมีผลการด าเนินโครงการ ต่อเน่ือง 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ไดแ้ก่ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี เป็นโครงการท่ีมีการน าองคค์วามรู ้
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ดา้นการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด เพื่อส่งเสรมิอาชีพและรายได้
ใหแ้ก่ชมุชนในพืน้ท่ีโดยการด าเนินการปีท่ี 1 (พ.ศ. 2559) โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการ    
แปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเบือ้งตน้ ณ ต าบล    
หนองหมากฝา้ย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ โครงการปีท่ี 2 (พ.ศ. 2560) จดัโครงการเพาะ
เห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบตัิการผลิตกอ้น
เห็ดและการแปรรูป น าผลจากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ ถึงความตอ้งการท่ีจะพัฒนา
ศกัยภาพดา้นการเพาะเห็ดอ่ืนๆ ท่ีสนใจ ณ ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรญัประเทศ จังหวัด
สระแก้ว เน่ืองจากกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบา้นบีกริม มีความตอ้งการท่ีจะไดร้บัความรูเ้พิ่มเติม 
ประกอบกบัอปุกรณแ์ละเครื่องมือส าหรบัการอบรมมีความพรอ้ม จึงมีการจดัอบรมใหค้วามรูด้า้น
การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ดใหก้บัชมุชน ปีท่ี 3 (พ.ศ. 2561) มีการด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรม
เชิงปฏิบตัิการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ณ ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรญัประเทศ จังหวัด
สระแกว้ 

จากการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมของสว่นกิจการเพื่อสงัคมท่ีผ่านมายงัไม่
พบการติดตามประเมินผลระยะยาวหลังสิน้สุดโครงการ ( long-term summative evaluation) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบของโครงการ ทัง้นีห้ากไม่มีการประเมินจะท าให้
ขาดสารสนเทศในการพฒันาและการใชป้ระโยชนจ์ากการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ผูว้ิจยัจึงเลือก
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ส  าหรบัการ
ประเมินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมอีกหลายโครงการ ว่าการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการ
แก่สงัคมนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ครงการ และสามารถสนองตอบความตอ้งการของชุมชน
หรอืไม่ เม่ือการด าเนินการไปแลว้บรรลวุตัถปุระสงคม์ากนอ้ยเพียงไร หรอืมีปัญหาอปุสรรคในการ
ด าเนินการอย่างไร จากสภาพปัญหาดงักลา่วผูว้ิจยัจึคดัเลือกโครงการนี ้เป็นตน้แบบในการพฒันา
โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็น
แนวทางในการประเมินผลและเป็นประโยชนต์่อการตดัสินคณุค่าของโครงการว่าควรจะขยายผล
โครงการตอ่ รวมทัง้มีประโยชนต์อ่การพฒันาปรบัปรุง แผน แผนงานและโครงการ (สมคิด พรมจุย้. 
2552 : 35 อา้งถึงใน สดุาทิพย ์เสนามนตร.ี 2558 : 3) 

นอกจากนัน้จากการสืบคน้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการดา้น
การบรกิารวิชาการแก่ชมุชนและสงัคม ซึ่งมีจ านวนไม่มากพบว่า ยงัไม่มีรูปแบบหรือแนวทางการ
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ประเมินความกา้วหนา้ (formative evaluation) มากนกั สว่นใหญ่เป็นการประเมินเม่ือระยะสิน้สดุ
โครงการ (summative evaluation) ยังไม่ มีการประเมินปัจจัยน าเข้า ( input) กระบวนการ 
(process) ผลผลิต (output) ผลลพัธ ์(outcome) และผลกระทบ (impact) ซึ่งจะใชร้ะยะเวลาใน
การประเมิน เพราะโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมจะมีระยะสิน้สดุคือ 1 ปีงบประมาณ ท าใหเ้กิด
การขาดช่วงในการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ (outcome and impact) ทั้งนีก้ารประเมิน
โมเดลเชิงตรรกะเป็นแนวคิดการประเมินพืน้ฐานรูปแบบหนึ่งท่ี ใชส้  าหรบัการประเมินโครงการท่ี
สามารถน ามาใชเ้พื่อการพฒันาเครือ่งมือส าหรบัการประเมินแบบติดตามประเมนิผลระยะยาวหลงั
สิน้สุดโครงการได ้เพื่อเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนใ์นการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สงัคมตอ่ไป 

โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) หมายถึงแผนภาพหรือรูปแบบท่ีเป็นระบบท่ี
แสดงถึงการท างานของโครงการหรอืกิจกรรมภายใตท้ฤษฎีและเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีก าหนด โดยการ
แสดงความเช่ือมโยงรูปแบบท่ีเป็นระบบและสามารถมองเห็นภาพรวมไดง้่าย ในการท่ีจะน าเสนอ
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรพัยากรท่ีมีอยู่และส่งผลต่อกิจกรรมการวางแผนและผลลัพธ์
ความส าเรจ็ท่ีคาดหวงัไว ้(ธัญลกัษณ ์มณีโชติ, 2560) ซึง่สอดคลอ้งกบั ศิรชิยั กาญจนวาสี (ศิรชิยั 
กาญจนวาสี, 2552) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ เป็นรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างปัจจยัน าเขา้ (inputs) และกระบวนการ (process) ท่ีสามารถน าไปสู่ผลผลิต (products) 
และผลท่ีตามมา อันรวมกันเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวัง และ W.K.Kellogg Foundation (W.K. 
Kellogg Foundation (U.S.), 2004) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ เป็นระบบและแผนภาพท่ีแสดง
และสรา้งความเขา้ใจของความสมัพันธ์ของทรพัยากรท่ีมีอยู่ กิจกรรมท่ีวางแผน และผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงัไว ้ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ 

สรุปได้ว่า โมเดลเชิงตรรกะ ( logic model) หมายถึง รูปแบบหรือแผนภาพท่ีแสดง
ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตท่ีุมีความสมัพนัธร์ว่มกนัระหว่างทรพัยากรหรือปัจจยัน าเขา้ (resources 
or input) กิ จก รรมห รือ ก ระบ วนการ (activities or process) ผลผลิ ต  (output) ผลลัพ ธ ์
(outcomes) และผลกระทบ (impact) เพื่อช่วยใหก้ารประเมินผลการด าเนินงานเป็นระบบ และได้
ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ ไดแ้ก่ น า้เพชร 
ศรีวิจิตรโชค (น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) และธัญลกัษณ ์มณีโชติ (ธัญลกัษณ ์มณีโชติ, 2560) 
พบว่า โมเดลเชิงตรรกะ อาจเรียกไดห้ลายค า เช่น ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ( theory of change), 
โมเดลการเปลี่ยนแปลง (model of change), การด าเนินงานโปรแกรม (programme action), 
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แผนท่ีเชิงความคิด (conceptual map) หรือ แผนท่ีเชิงผลลพัธ ์(outcome map) ซึ่งไม่ว่าจะเรียก
อย่างไรก็ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคท่ี์ใชป้ระโยชน ์เช่น ถา้เราใชโ้มเดลเพื่อวางแผนโครงการ อาจเรียก
โมเดลว่า “การด าเนินงานโปรแกรม (programme action)” หรือถา้ใชโ้มเดลอธิบายว่าท าไมตอ้ง
จดัชุดกิจกรรมแบบนี ้ด าเนินกิจกรรมแบบนี ้เพื่อใหเ้กิดผลลพัธใ์นระยะต่างๆ ทัง้ระยะตน้ ระยะ
กลาง และระยะยาว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจเรยีกว่าโมเดลนีว้่า “ทฤษฎีการเปลี่ยแปลง (theory 
of change)” แต่โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) ไม่ใช่ “ทฤษฎี (theory)” ไม่ใช่ “ความเป็นจริง 
(reality)” และไม่ใช่ “โมเดลหรือวิธีการประเมิน (evaluation model or method)”  สุวิมล ว่อง
วาณิช (สวุิมล ว่องวาณิช, 2559) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) หมายถึง แผนภาพท่ี
แสดงการท างานขององคก์รภายใตท้ฤษฎีและเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีก าหนด โดยแสดงความเช่ือมโยง
เป็นแผนภาพเพื่อช่วยสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องทรพัยากรท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงหรือผลลพัธ์ทั้งระยะสัน้และระยะยาวของโปรแกรมท่ีตอ้งการใหเ้กิด 
โมเดลเชิงตรรกะสามารถอา้งถึงในฐานเป็นทฤษฎีได้เน่ืองจากกว่าโมเดลเชิงตรรกะสามารถ
บรรยายใหเ้ห็นวา่งานในโปรแกรมสามารถด าเนินการใหไ้ปสูผ่ลลพัธต์า่งๆ ของโปรแกรมไดอ้ยา่งไร 

จากสาระท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะ 
(logic model) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ส่วนกิจการ
เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทางดา้นเศรษฐกิจ โดยน า โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตน้แบบในการพฒันาโมเดลเพื่อเป็น
เครื่องมือท่ีใชส้  าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมอีกหลายโครงการ ว่าการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และสามารถ
สนองตอบความตอ้งการของชุมชนหรือไม่ เม่ือด าเนินการไปแลว้บรรลุวัตถุประสงคม์ากน้อย
เพียงไร หรือมีปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการอย่างไร ซึ่งผลงานวิจยันีจ้ะเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ของปัจจัยน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ ไดส้ารสนเทศจากโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นตน้แบบในการประเมินผลโครงการอ่ืนๆ ของส่วนกิจการเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒตอ่ไป 

 
ค าถามการวิจัย 

โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ดา้นเศรษฐกิจ ควร
มีลกัษณะอยา่งไร 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ดา้น

เศรษฐกิจ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ดา้น

เศรษฐกิจ การวิจยัครัง้นีศ้ึกษาเก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ (input) กิจกรรม (activity) ผลผลิต (output) 
ผลลพัธ ์(outcome) และผลกระทบ (Impact)  ของโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ดา้นเศรษฐกิจ 
ของส่วนกิจการเพื่อสงัคม โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกโครงการท่ีใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้คือ เป็น
โครงการท่ีมีการด าเนินโครงการมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเน่ือง คือ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เพื่อใช้ในการออกแบบการประเมินโครงการ ทั้งนี ้เพื่อการ
ออกแบบและพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจส าหรบัการประเมินผลลพัธแ์ละผลกระทบของการด าเนินโครงการ โดยรวบรวมขอ้มูล
จากชมุชนต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีโครงการ
ด าเนินการจนสิน้สดุ แบง่การวิจยัและกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูออกเป็น 2 ระยะ โดยมีการก าหนดเกณฑก์าร
คดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูแบบเจาะจง (purposive sampling) ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่
สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ 

1. ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ท่าน 

1.1 ผู้น  าชุมชน ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 1 ท่าน 

1.2 ตวัแทนชมุชน ท่ีเขา้รว่มโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 ท่าน 

2. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการและดา้นการประเมินผล 
จ านวน 3 ท่าน 

2.1 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 2 ท่าน 
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2.2 นกัวิชาการท่ีมีประสบการณด์า้นการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่
ชมุชนและสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน 

3. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการและดา้นการประเมินผล 
จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

3.1 อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์สาขาวัดและประเมินผลท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

3.2 อาจารยท่ี์มีประสบการณด์า้นการท างานดา้นการบริหารโครงการทางดา้น
เศรษฐกิจมากกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 

3.3 ผูบ้รหิารโครงการ ไดแ้ก่ หวัหนา้โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปร
รูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ท่าน 

2.2 นกัวิชาการท่ีมีประสบการณด์า้นการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่
ชมุชนและสงัคมดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน  

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั
การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ 

1. ผูท้รงคณุวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐิจ จ านวน 5 ท่าน โดยมี
เกณฑก์ารคดัเลือกผูท้รงคณุวฒุิ ประกอบดว้ย 

1.1 อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์สาขาวัดและประเมินผลท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

1.2 อาจารยท่ี์มีประสบการณด์า้นการท างานดา้นการบริหารโครงการทางดา้น
เศรษฐกิจมากกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 

1.3 ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในการด าเนินโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปร
รูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ท่าน  

1.4 นกัวิชาการท่ีมีประสบการณด์า้นการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่
ชมุชนและสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) หมายถึง รูปแบบเชิงระบบท่ีแสดงด้วยรูปแบบหรือ

ขอ้ความท่ีมีความสมัพันธ์กันระหว่างปัจจัยน าเขา้ (input) กิจกรรม (activity) ผลผลิต (output) 
ผลลพัธ ์(outcome) และผลกระทบ (Impact)  ของโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรูปแบบนีจ้ะ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินงานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมหรือ
โครงการ 

การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะ หมายถึง การออกแบบแผนภาพแสดงความเช่ือมโยง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบของโครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีกระบวนการด าเนินงานประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายของกิจกรรมหรือ
โครงการ 

ดา้นสาเหตุและความส าคัญของปัญหา (situation) หมายถึง สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้
ภายในชุมชนท่ีชุมชนมีความต้องการและจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหานั้น และน าไปสู่การ
ด าเนินการแกไ้ขดว้ยโครงการหรือกิจกรรม เช่น การขาดความรูแ้ละทักษะการพฒันาอาชีพดา้น
การเพาะเห็ดในชมุชน เป็นตน้ 

ดา้นปัจจยัภายนอก (external factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคมุใหก้ารด าเนิน
โครงการส าเร็จลุล่วงได ้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
สภาพแวดลอ้มภายในชมุชน หรอืนโยบายการพฒันาชมุชน เป็นตน้ 

ดา้นขอ้ตกลง (assumption) หมายถึง ความเช่ือท่ีมีต่อการด าเนินโครงการ เป็นสิ่งท่ีคิด
ว่าจะส่งผลใหโ้ครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจของสว่นกิจการเพื่อสงัคมด าเนินการ
ไดส้  าเร็จ เช่น การด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น
ของชมุชน เพื่อศกึษาสาเหตแุละความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการของชมุชน เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินโครงการและวตัถุประสงคข์องโครงการให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ชมุชน 

ดา้นปัจจัยน าเขา้ (input) หมายถึง ความเพียงพอ ความเหมาะสม ความพรอ้มของ
ทรพัยากรท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ ของส่วนกิจการเพื่อ
สงัคม ไดแ้ก่ ผลการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชมุชน แผนการด าเนินโครงการ และทรพัยากร
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ท่ีใชใ้นการจดัโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วิทยากร หลกัสตูรการอบรม วสัด ุอปุกรณ ์สิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆ ระบบการบรหิารจดัการโครงการ และเครอืข่ายความรว่มมือ 

ดา้นกิจกรรม (activities) หมายถึง การปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อส่งเสรมิทกัษะ
และความรูใ้หแ้ก่ชมุชน เช่น การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ และการ
สรา้งเครือข่ายความรว่มมือในการบูรณาการ ของโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
ของสว่นกิจการเพื่อสงัคม 

ดา้นผลผลิต (output) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากการด าเนินกิจกรรมหรอืโครงการ
ท่ีเกิดขึน้ชดัเจน ไดแ้ก่ การไดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินโครงการ เช่น ความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บั
จากการเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจของส่วนกิจการเพื่อสังคม เช่น 
ชมุชนมีความรูแ้ละทกัษะในการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

ด้านผลลัพ ธ์ ระยะสั้น  (short-term outcomes) หมายถึ ง  ผล ท่ี เกิ ดขึ ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการน าความรูห้รือทกัษะท่ีไดร้บัจาการเขา้รว่มโครงการบรกิารวิชาการแก่
สงัคมดา้นเศรษฐกิจของสว่นกิจการเพื่อสงัคม ไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจาก
การด าเนินโครงการไปแล้ว 1 – 3 ปี เช่น ชุมชนมีความสามารถในการเพาะเห็ดและแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์นสามารถประกอบอาชีพได ้เป็นตน้ 

ดา้นผลลพัธร์ะยะกลาง (intermediate-term outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ือง
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การน าความรูห้รือทกัษะท่ีไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจของส่วนกิจการเพื่อสงัคม ไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ภายหลงัจาการด าเนินโครงการไปแลว้ 4 – 6 ปี เช่น รายไดค้รวัเรอืนเพิ่มขึน้จากการประกอบอาชีพ
การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

ดา้นผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบ ( long-term outcomes or impact) ผลท่ีเกิดขึน้
อย่างต่อเน่ืองจากผลผลิต ผลลัพธ์ หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจของสว่นกิจการเพื่อสงัคม ในระยะ 7 – 10 ปีขึน้ไป เช่น อตัราการกู้
หนีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบในชมุชนลดลง อนัเป็นผลมาจากเม่ือชุมชนมีความรูแ้ละทกัษะดา้น
การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์นสามารถประกอบอาชีพได ้ท าใหร้ายไดค้รวัเรอืนเพิ่มขึน้ 
สง่ผลใหก้ารกูห้นีย้ืมสนิทัง้ในและนอกระบบลดลง เป็นตน้ 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง โครงการบริการวิชาการแก่
สงัคมดา้นเศรษฐกิจของส่วนกิจการเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ไดแ้ก่ โครงการเพาะ
เห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีมีผลการด าเนินโครงการ 
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ต่อเน่ือง 3 ปีต่อเน่ือง (พ.ศ. 2559 – 2561) เป็นโครงการท่ีมีการน าองคค์วามรูท้างวิชาการและ
ศกัยภาพของมหาวิทยาลยัเผยแพรแ่ละพฒันาชมุชนดา้นการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปร
รูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด เพื่อสง่เสรมิอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่ชมุชนในพืน้ท่ีจงัหวดัสระแกว้ 

 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บ 

การวิจยัครัง้นีท้  าใหไ้ดโ้มเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่
สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โดยสารสนเทศท่ีไดจ้ากการศกึษาจะเป็นประโยชนด์งันี ้

1. ประโยชนท่ี์ไดร้บัในเชิงวิชาการ ท าใหไ้ดต้วัอย่างของการใชแ้นวคิดการประเมิน
โมเดลเชิงตรรกะในการประเมินความส าเรจ็ของโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 

2. ประโยชนท่ี์ไดร้บัระดับโครงการ ท าใหไ้ดแ้นวทางในการออกแบบกระบวนการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ ท่ีจะท าใหโ้ครงการ
ประสบความส าเรจ็ และสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดจ้รงิ 

3. ประโยชนท่ี์ไดร้บัระดับหน่วยงาน ท าใหไ้ดต้น้แบบการประเมินโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม สว่นกิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ โดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะเป็น
ตน้แบบในการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นอ่ืนๆ 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิการประเมินผลโครงการโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ 

1.1 ความหมายของโมเดลเชิงตรรกะ (logic model)  
1.2 หลกัการและแนวคดิของโมเดลเชิงตรรกะ 
1.3 ประเภทของการประเมินผลโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ 
1.4 ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะ 
1.5 ขอ้จ ากดัของโมเดลเชิงตรรกะ  
1.6 กรอบความคิดเชิงตรรกะ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ส่วนกิจการเพื่อสงัคมดา้น
เศรษฐกิจ 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชโ้มเดลเชิงตรรกะ 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 
5. กรอบแนวคิดการวิจยั 
6. องคป์ระกอบโมเดลเชิงตรรกะตามทฤษฎี 
 

1. แนวคดิการประเมินผลโครงการโดยใช้โมเดลเชิงตรรกะ  
การน าเสนอแนวคิดการประเมินผลโครงการโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ แบ่งเป็น 6 หัวขอ้ 

ไดแ้ก่ (1.1) ความหมายของโมเดลเชิงตรรกะ (1.2) หลกัการและแนวคดิของโมเดลเชิงตรรกะ (1.3) 
ประเภทของการประเมินโมเดลเชิงตรรกะ (1.4) ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะ (1.5) ขอ้จ ากดัของ
โมเดลเชิงตรรกะและ (1.6) กรอบความคิดเชิงตรรกะ 

1.1 ความหมายของโมเดลเชิงตรรกะ (logic model) 
การประเมินโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ ( logic model evaluation) มีการใชอ้ย่าง

กวา้งขวางในสาขาทางดา้นสุขภาพของชุมชน และเริ่มใชแ้พร่หลายเพิ่มขึน้ในสาขาอ่ืน การใช้
โมเดลเชิงตรรกะ เป็นพืน้ฐานกระบวนการประเมิน ซึง่จะตอ้งมีองคป์ระกอบส าหรบัน าไปใชใ้นการ
วางแผนการประเมิน  ทั้ ง นี ้  Ellen Tylor-Powell & Ellen Henert (Ellen Tylor-Powell & Ellen 
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Henert, 2008) ให้นิยามโมเดลเชิงตรรกะหลายความหมาย เช่น theory of change, model of 
change, programme action, conceptual mapping หรือ  outcome mapping ซึ่ งขึ ้น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ในการน าโมเดลไปใช้ โมเดลเชิงตรรกะเป็นการแสดงแผนภาพให้เห็นว่าต้อง
ด าเนินการอะไรบา้งในแผนงานและโครงการ และเม่ือด าเนินการแลว้จะไดผ้ลสมัฤทธ์ิ (ผลผลติและ
ผลลัพธ์) อะไรบา้ง โดยความสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านีเ้ป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน  กล่าวคือ ถ้า
แผนงานและโครงการเป็นไปตามท่ีวางแผนไวแ้ลว้จะน าไปสูผ่ลลพัธท่ี์ตอ้งการ จึงกลา่วไดว้า่ logic 
model เป็นแกนหลกัในเรื่องของการวางแผนและการประเมินผล สว่น McCutcheon K, Lohan M 
(McCutcheon K & Lohan M., 2017) ได้ให้นิยามโมเดลเชิงตรรกะ เป็นภาพประกอบของ 
ความสมัพนัธท์างตรรกะ" ระหว่างทรพัยากรกิจกรรมผลลพัธแ์ละผลงานของโครงการ โมเดลเชิง
ตรรกะมกัใชใ้นการประเมินโครงการใหม่ๆ แตก็่สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและขัน้ตอน
การด า เนิ น การได้  Kneale D. Thomas J. & Harris K. (Kneale D. Thomas J. & Harris K., 
2005) ไดใ้หน้ิยามของโมเดลเชิงตรรกะไวว้่า โมเดลเชิงตรรกะเป็นแบบจ าลองท่ีมีคุณลักษณะ
พืน้ฐานของการประเมินผลการตรวจสอบท่ีเป็นระบบ โดยมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีโปรแกรมท่ี
น าเสนอกรอบการท างานเพื่อช่วยใหผู้ต้รวจสอบ ตรวจทานระบบการท างาน และเป็นเครื่องมือท่ีมี
ประโยชนใ์นการก าหนดเกณฑก์ารในการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยปราศจากการชีน้  าเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงกลยทุธก์ารด าเนินงาน Centers for Disease Control and Privention (Centers 
for Disease Control and Privention, 2003) ใหน้ิยามโมเดลเชิงตรรกะว่า โมเดลเชิงตรรกะเป็น
เครื่องมือส าหรบัการวางแผน การอธิบาย การจดัการ การสื่อสารและการประเมินผลโปรแกรมท่ี
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของโปรแกรมและผลท่ีเกิดขึน้จริง มีการระบุสมมติฐานท่ี
คาดหวงัถึงความส าเร็จของโปรแกรม ก าหนดกรอบของบริบท ปัจจัยน าเขา้ของโปรแกรมท่ีจะ
ด าเนินการ โดยท่ีโมเดลเชิงตรรกะสามารถปรบัปรุงไดต้ามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุตาม
เปา้หมายท่ีคาดหวงัของโปรแกรมไดต้ลอดระยะเวลาที่ด  าเนินการตามโปรแกรม 

สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวานิช, 2552) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ เป็น
แผนภาพท่ีแสดงการท างานขององคก์รภายใตท้ฤษฎีและเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีก าหนด โดยการแสดง
ความเช่ือมโยงเป็นแผนภาพเพื่อช่วยสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องทรพัยากรท่ีใชใ้น
การด าเนินงาน กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงหรือผลลพัธท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาวของโปรแกรมท่ี
ตอ้งการใหเ้กิด โมเดลเชิงตรรกะสามารถอา้งถึงในฐานเป็นทฤษฎีไดเ้น่ืองจากว่าโมเดลเชิงตรรกะ
สามารถบรรยายใหเ้ห็นว่างานในโปรแกรมสามารถด าเนินการใหไ้ปสู่ผลลพัธต์่างๆ ของโปรแกรม
ไดอ้ยา่งไร 
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ศิริชยั กาญจนวาสี (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ เป็น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยน าเข้า ( inputs) และกระบวนการ 
(process) ท่ีสามารถน าไปสู่ผลผลิต (products) และผลท่ีตามมา อันรวมกันเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ี
คาดหวงั 

W.K.Kellogg Foundation (W.K. Kellogg Foundation (U.S.), 2004) กล่าวว่า 
โมเดลเชิงตรรกะ เป็นระบบและแผนภาพท่ีแสดงและสรา้งความเขา้ใจของความสัมพันธ์ของ
ทรพัยากรท่ีมีอยู ่กิจกรรมท่ีวางแผน และผลลพัธท่ี์คาดหวงัไว ้ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ 

Kaplan and Garrett (Sue A. Kaplan & Katherine E. Garrett, 2005) กล่าวว่า 
โมเดลเชิงตรรกะ เป็นแผนภาพหรือแผนท่ีท่ีแสดงความสมัพันธ์ระหว่างโปรแกรม กิจกรรม และ
ผลลพัธท่ี์ตอ้งการใหเ้กิด ซึง่สามารถพิสจูนท์ฤษฎีและสมมติฐานท่ีรองรบัโปรแกรมนัน้ดว้ย 

สรุยีม์าศ ทสัโร (สรุยีม์าศ ทสัโร, 2556) กลา่ววา่ โมเดลเชิงตรรกะ เป็นเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวางแผน ดว้ยแผนผัง รูปภาพ ไดอะแกรม ท่ีประกอบดว้ย เป้าหมาย ปัจจัยป้อนเขา้ 
ผลผลิต ผลลพัธต์า่งๆ ที่เช่ือมตอ่กนัดว้ยการเช่ือมโยงท่ีเป็นเหตเุป็นผล (causal) มีตรรกะ (logical) 
โดยผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการศกึษาจะน าเสนอดว้ยภาพ วา่มีสิ่งใดบา้งและจะท าใหเ้กิดผลลพัธเ์หลา่นัน้
อยา่งไร 

ศภุวฒัน ์ปภสัสรากาญจน ์(ศภุวฒัน ์ปภสัสรากาญจน,์ 2559) กล่าวว่า ตวัแบบ
ตรรกะ หรือ โมเดลเชิงตรรกะ หมายถึง ตวัแบบซึ่งแสดงถึงการจดัระเบียบขอ้มลูและความคิดใน
รูปแบบกราฟิก ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบของปัจจยัน าเขา้ ผลลพัธ ์และกิจกรรท่ีจะเกิดขึน้ใน
แผนพัฒนา ณ จุดหนึ่งและช่วงเวลาหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งๆ เพื่อท าใหก้ารด าเนินการตาม
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกิจกรรมดงักลา่ว น าไปสูผ่ลลพัธท่ี์ตอ้งการ อาจเรยีกรูปแบบตรรกะนีว้า่ แผน
ท่ีทางความคิดหรอืแผนแม่แบบ 

สรุปไดว้่า โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) หมายถึง รูปแบบหรือแผนภาพท่ีแสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ท่ี มีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า 
(resources/input) กิจกรรมหรือกระบวนการ (activities/process) ผลผลิต (output) ผลลัพธ ์
(outcomes) และผลกระทบ (impact) เพื่อช่วยใหก้ารประเมินผลการด าเนินงานเป็นระบบ และได้
ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้
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1.2 หลกัการและแนวคดิของโมเดลเชิงตรรกะ 
ศิริชยั กาญจนวาสี (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2562) กล่าวว่า การปฏิบตัิงานเพื่อให้

บรรลุความมุ่งหมาย (purposes) ระดับต่างๆ เหล่านั้นจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ (strategy) การ
ด าเนินงานและกิจกรรมท่ีเหมาะสม การสรา้งโมเดลเชิงรรรกะ (logic model) ของการด าเนินงานสู่
ผลสมัฤทธ์ิเพ่ือช่วยใหก้ารปฏิบตัิงานบงัเกิดผลโดยตรงต่อการบรรลเุปา้หมายของความส าเรจ็ดว้ย
การพิจารณาถึงองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและกิจกรรมท่ีจ าเป็นของแต่ละ
องคป์ระกอบ เพื่อสรา้งโครงข่ายของการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้ติดตามก ากบังาน เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข ้
และประเมินสรุปผลการด าเนินงาน  

ผลส าเร็จของการด าเนินงานหรือผลสมัฤทธ์ิ เป็นค ารวมท่ีมาจากส่วนประกอบ
ของ “ผล” หลายส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั สามารถเรียงล าดบัจากรูปธรรมสู่นามธรรม 
คือ ผลผลิต (outputs) เป็นผลโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม ผลกระทบ ( impacts) เป็นผลท่ี
เกิดขึน้ต่อเน่ืองจากผลผลิตและผลลัพธ์ (outcomes) เป็นผลจุดหมายปลายทางท่ีเกิดขึน้
เน่ืองมาจากผลกระทบ (ศิรชิยั กาญจนวาสี, 2562) 

ในการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีวตัถุประสงคห์ลกัอยู่ท่ีการ
ตดัสินคณุค่าของผลการด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคณุค่าของการด าเนินงานใหมี้
คณุภาพยิ่งขึน้ ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญัซึ่งสามารถสะทอ้นคณุภาพหรอืความส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน ครอบคลมุถึงประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และความ
พงึพอใจ (satisfaction) ของกลุม่เปา้หมายและผูป้ฏิบตัิงาน (ศิรชิยั กาญจนวาสี, 2562) 

ศิรชิยั กาญจนวาสี (ศิรชิยั กาญจนวาสี, 2562) กลา่ววา่ กระบวนการประเมินผล
การด าเนินงาน ควรประกอบดว้ย การศึกษาวิสัยทัศน์/จุดมุ่งหมายขององคก์าร วัตถุประสงค์/
เป้าหมายของการด าเนินงานวิเคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัน าเขา้ (ทรพัยากร) 
กระบวนการและผลการด าเนินงาน ติดตามก ากับการปฏิบตัิงานตามตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ส าหรบัเปรยีบเทียบกบัมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และวดัผลการด าเนินงานส าหรบัเปรยีบเทียบผลท่ี
คาดหวัง เพ่ือตัดสินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน และใช้ผลการประเมินส าหรับพัฒนา
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานในระดบัท่ีสงูยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั สวุิมล ว่องวาณิช (สวุิมล ว่อง
วาณิช , 2559) ท่ีกล่าวว่า การท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจความสมัพนัธ์ของกิจกรรมและผลท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิด ท าใหรู้ว้่าปัจจยัและทรพัยากรในการด าเนินงานไดใ้ชไ้ปเพื่อบรรลกิุจกรรมและเปา้หมายใด 
โมเดลเชิงตรรกะเป็นวิธีการท่ีสรา้งความมั่นใจในผลลพัธท่ี์มุ่งหวงั และการใชโ้มเดลเชิงตรรกะจะ
ช่วยใหก้ารวางแผน การบรหิารจดัการ และการด าเนินการดา้นการประเมินอยา่งเป็นระบบ 
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วิรินธ์ิ กิตติพิชัย จุฑามาศ แกว้พิจิตร และอังศินันท ์อินทรก าแพง (วิรินธ์ิ กิตติ
พิชัย จุฑามาศ แก้วพิจิตร และอังศินันท ์อินทรก าแพง , 2552) กล่าวว่า โมเดลเชิงตรรกะ หรือ 
รูปแบบเชิงเหตผุล (logic model) เป็นรูปแบบท่ีประยกุตข์ึน้เพื่อประเมินล าดบัขัน้ตอนการท างาน
หรือกระบวนการท างานท่ีสามารถใหผ้ลลพัธต์ามท่ีตอ้งการได ้และในภาพรวมองคป์ระกอบของ
รูปแบบโมเดลเชิงตรรกะ (logic model) มีความคลา้ยคลึงกับตัวแบบการประเมินแบบ CIPP 
model และตัวแบบการประเมินแบบ IPO (input-process-output) มีองค์ประกอบ ได้แก่ การ
ประเมินเป้าหมาย (goals) ทรพัยากร หรือปัจจัยน าเข้า ( inputs or resourses) กิจกรรมหรือ
กระบวนการ (activities or process) ผลลพัธร์ะยะสัน้ (short-term outcomes) และผลลพัธร์ะยะ
ยาว (long-terms outcomes) ซึง่สอดคลอ้งกบั สวุิมล วอ่งวาณิช (สวุิมล วอ่งวาณิช , 2559) กลา่ว
ว่า โดยพืน้ฐานแลว้โมเดลเชิงตรรกะเป็นรูปแบบเชิงระบบและเป็นวิธีด  าเนินการท่ีท าใหม้องเห็น
เป็นภาพไดเ้พื่อน าเสนอและใหค้วามเขา้ใจเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างแหล่งทรพัยากร แผน
กิจกรรม และผลต่างๆ ท่ีคาดหวังใหเ้กิดขึน้กับโปรแกรมโมเดลเชิงตรรกะสามารถสรา้งไดจ้าก
ทฤษฎีโปรแกรม ซึง่สอดคลอ้งกบั ศิรชิยั กาญจนวาสี (ศิรชิยั กาญจนวาสี, 2562) ท่ีกลา่ววา่ โมเดล
เชิงตรรกะ (logic model) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยน าเขา้ 
(inputs) และกระบวนการ (process) ท่ีสามารถน าไปสู่ผลผลิต (products) และผลท่ีตามมา อนั
รวมกนัเป็นผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดหวงั สว่น น า้เพชร ศรวีิจิตรโชค (น า้เพชร ศรวีิจิตรโชค, 2555) กลา่ววา่ 
โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) มีรากฐานมาจากทฤษฎีระบบ (system theory) ซึ่งประกอบดว้ย 
ปัจจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) และผลลพัธ ์(outcome) และเป็น
กรอบแนวคิดเพื่ อบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในทรัพยากรทางการบริหาร 
(investment) การด าเนินกิจกรรม (activities) และผลท่ีไดร้บั (results) ซึ่งวิธีการ (approach) ท่ี
น ามาใชใ้นการบรูณาการระหว่างการวางแผน (planning) การน าแผนไปปฏิบตัิ (implementing) 
การประเมินผล (evaluating) และการรายงานผล (reporting) ดงัภาพประกอบ 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลเชิงตรรกะแบบพืน้ฐาน 

ท่ีมา: สวุิมล วอ่งวาณิช (สวุิมล วอ่งวาณิช , 2559) 
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จากภาพประกอบท่ี 1 โมเดลเชิงตรรกะแบบพืน้ฐาน จะเห็นวา่มีการเช่ือมกนัระหว่างงาน
ท่ีวางแผนจะท าและผลท่ีคาดหวงัใหเ้กิดขึน้ สวุิมล ว่องวาณิช (สวุิมล ว่องวาณิช , 2559) กล่าวไว้
ว่าขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง 5 ขั้นตอน รายละเอียดขององคป์ระกอบและขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

ส่วนท่ี 1 แผนงานท่ีจะท า เป็นการบรรยายแหล่งทรพัยากรของโปรแกรมท่ีคิดว่าเป็น
สิ่งท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้ละคาดว่าจะตอ้งด าเนินการ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. แหล่งทรพัยากร ในท่ีนีร้วมถึงบุคคล งบประมาณ องคก์รและทรพัยากรใน
ชมุชนท่ีโปรแกรมสามารถจดัหาไดเ้พื่อมุง่ใหง้านของโปรแกรมสามารถด าเนินการได ้ซึง่ในบางครัง้
องคป์ระกอบท่ีเป็นแหลง่ทรพัยากรนีอ้าจเรยีกวา่ ปัจจยั 

2. กิจกรรมของโปรแกรม เป็นสิ่งท่ีโปรแกรมกระท ากับแหล่งทรพัยากร ในท่ีนี ้
กิจกรรมเป็นกระบวนการ เครื่องมือ สถานการณ ์เทคโนโลยี และการปฏิบตัิ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโปรแกรม
ตอ้งในการด าเนินการเพ่ือน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงหรอืผลท่ีคาดหวงัของโปรแกรม 

ส่วนท่ี 2 ผลท่ีต้องการให้เกิด ในท่ีนี ้รวมถึงผลท่ีพึงเกิดขึน้ทั้งหมดของโปรแกรม 
(ผลลพัธ ์ผลลพัธท่ี์คาดหวงั และผลกระทบ) ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3. ผลผลิต เป็นผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงของกิจกรรมในโครงการ และอาจรวมถึง
ประเภท ระดบั และเปา้หมายของบรกิารท่ีตอ้งการจดัใหโ้ดยโปรแกรม 

4. ผลลพัธท่ี์คาดหวงั เป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะของผูมี้ส่วนรว่มกับโปรแกรม
เก่ียวกับพฤติกรรม ความรู ้ทักษะ สถานภาพ และระดบัของการท าหนา้ท่ี ผลลพัธท่ี์คาดหวงัใน
ระยะสัน้ควรเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 1 – 3 ปี ในขณะท่ีผลลพัธท่ี์คาดหวงัในระยะยาวควรเกิดขึน้
ไดภ้ายในระยะเวลา 4 – 6 ปี นอกจากนี ้ความกา้วหนา้อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังในระยะสั้นกับผลลัพธ์ท่ีคาดหวังในระยะยาวควรสะท้อนให้เห็นผลกระทบไดภ้ายใน
ระยะเวลาประมาณ 7 – 10 ปี 

5. ผลกระทบ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงัใหเ้กิดขึน้หรอืไม่คาดหวงัใหเ้กิดขึน้
โดยพืน้ฐานท่ีปรากฎในองค์กร ชุมชน หรือระบบ ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมในโปรแกรมภายใน
ระยะเวลาประมาณ 7 – 10 ปี 

โดยปกติ โมเดลเชิงตรรกะจะสรา้งขึน้มาตามทฤษฎีโปรแกรม ซึ่งองคป์ระกอบของ
โมเดลการกระท าและโมเดลการเปลี่ยนแปลง นกัวิจยัตอ้งเขา้ใจวา่หากตอ้งการใหเ้กิดผลลพัธต์าม
ตอ้งการ ตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมอะไรบา้ง และกิจกรรมนัน้จะตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุดา้นปัจจยั
ปอ้นและทรพัยากรในการด าเนินงานอย่างไร นอกจากนีย้งัตอ้งเขา้ใจว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีก าหนด
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ขึน้จะท างานได ้ตอ้งอยูภ่ายในเง่ือนไขขอ้ตกลง (assumption) ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกจากโมเดลเชิง
ตรรกะท่ีพัฒนาขึน้ นักวิจัยจะน าขอ้มูลในโมเดลไปก าหนดกรอบความคิดเชิงตรรกะ ( logical 
framework-LogFrame) ส าหรบัการประเมินท่ีจะน าเสนอตอ่ไป 

 

ภำพประกอบ 2 โมเดลเชิงตรรกะตำมทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมา: Imas & Rist อา้งถึงใน สวุิมล วอ่งวาณิช (สวุิมล วอ่งวาณิช , 2559) 
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จากภาพประกอบ 2 ได้แสดงตัวอย่างแผนภาพการสรา้งโมเดลเชิงตรรกะของ
โครงการครูเยี่ยมบา้นนกัเรียนนีส้รา้งตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (theory of change) โดยแสดง
ขัน้ตอนการทงานของทฤษฎีซึ่งทา้ยท่ีสดุท าใหน้กัเรยีนมีความสามารถในการอ่าน ทฤษฎีนีมี้ความ
เช่ือว่านกัเรียนจะมีพฒันาการดีขึน้หาก ครูเขา้ใจนกัเรียนและปรบัเปลี่ยนการสอน พ่อแม่รูค้วาม
คาดหวงัของโรงเรียนท่ีมีต่อบุตร และครูและพ่อแม่ร่วมกันแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกับนักเรียนร่วมกัน 
(สวุิมล วอ่งวาณิช , 2559) 

สวุิมล ว่องวาณิช (สวุิมล ว่องวาณิช , 2559)  กล่าวว่า การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ 
(logic model) ควรสรา้งมาจากทฤษฎีโปรแกรม (program theory) ท่ีดี นัน้หมายความว่า ทฤษฎี
โปรแกรมต้องมีการออกแบบตัวแทรกแซง (intervention) ภายใต้โมเดลการกระท า (action 
model) ท่ีเหมาะสม และเขา้ใจการท างานของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ( theory of change) ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นในโมเดลการเปลี่ยนแปลง (change model) เช่ือมโยงสิ่งท่ีจ าเป็นตอ้งท าใหเ้กิดเพื่อ
น าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายปลายทางท่ีตอ้งการของโครงการหรอืตวัแทรกแซงตา่งๆ  

การสรา้งความชัดเจนเก่ียวกับทฤษฎีโปรแกรม ตามแนวคิดของ W.K. Kellog 
Foundation 2004 อา้งถึงใน (ธญัลกัษณ ์มณีโชติ และ นรสิรา หรา่ยพิมาย, 2557) มีดงันี ้

1. ประเด็นปัญหา (problem or issue statement) คือ ปัญหาท่ีระบุถึงทาง
แกปั้ญหาหรอืวิธีการจดัการปัญหา 

2. การตอ้งการจ าเป็นทางสงัคม (community needs/assets) คือ การระบคุวาม
ตอ้งการหรือสิ่งท่ีมีคณุค่าของสงัคม ซึ่งเป็นขอ้มลูท่ีมีประโยชนต์่อองคก์รในการวางแผนและการ
จดัการปัญหา 

3. ผลลพัธท่ี์ตอ้งการ (output, outcome, impact) คือ การระบผุลลพัธท่ี์ตอ้งการ
หรอืวิสยัทศันซ์ึง่หมายถึงการคาดหวงั ผลส าเรจ็ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

4. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล (influential factors) คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม 

5. กลยุทธ์ (strategies) คือ รายการท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จโดยทั่วไป หรือวิธี
ปฏิบัติท่ีดี ท่ีสุดท่ีช่วยให้องค์กรประสบผลส าเร็จหรือท าให้ผลของโปรแกรมมีความมั่นใจใน
ความส าเรจ็มากยิ่งขึน้ 

6. การสนันิษฐาน (assumption) คือ การตัง้ขอ้สงัเกตท่ีอยู่ภายใตค้  าว่า อย่างไร 
ท าไม ของการเปลี่ยนแปลงกลยทุธก์ารท างานในชมุชน 
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ภำพประกอบ 3 แผนภำพโมเดลเชิงตรรกะเต็มรูปแบบ (fully detailed logic model) 

ท่ีมา: (น า้เพชร ศรวีิจิตรโชค, 2555) 
 
รายละเอียดขององค์ประกอบของแผนภาพโมเดลเชิงตรรกะ ( fully detailed logic 

model)  มีดงันี ้(น า้เพชร ศรวีิจิตรโชค, 2555) 
1. ท่ีมาและความส าคญัของตวัชีว้ดั (situation) เป็นสภาพปัญหาหรอืประเด็นส าคญั

ภายใตบ้รบิททางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นจดุเริม่ตน้ของการจดัท าโมเดลเชิงตรรกะ 
2. การจัดล าดบัความส าคญั (priorities) เป็นสิ่งท่ีเป็นขอ้บังคบัหรือเป็นเง่ือนไขใน

การด าเนินโครงการ เป็นสิ่งท่ีต้องด าเนินการให้เกิดขึน้ ยกตัวอย่างเช่น หากข้อก าหนดของ
แผนงาน/โครงการ คือ ความรวดเร็วก็จะถูกใชเ้ป็นเง่ือนไขในการออกแบบกิจกรรมหรือสิ่งท่ีตอ้ง
ด าเนินการภายใตแ้ผนงาน/โครงการนัน้ หรือตอ้งคิดทบทวนว่าการจดัท าแผนงาน/โครงการตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอะไรบา้ง 

3. ปัจจัยน าเข้า (inputs) ได้แก่ ทรพัยากรทางการบริหารท่ีต้องลงทุนไปกับการ
ด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ บคุลากร งบประมาณ เวลา เครือ่งมือ วสัดอุปุกรณ ์ฐานองคค์วามรูแ้ละการ
วิจยัและพฒันา (R&D) 
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4. ผลผลิต (outputs) ประกอบดว้ย 2 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 
4.1 กิจกรรม (activities) เช่น การท า workshop, การประชุม, การสมัมนา, การ

ใหค้  าปรกึษา และการผลิตสนิคา้/บรกิาร เป็นตน้ 
4.2 ผูมี้สว่นรว่มในกิจกรรม (participants) ประกอบดว้ยเปา้หมายท่ีตอ้งเขา้มามี

สว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆ เช่น ลกูคา้ ประชาชน หน่วยงานตา่งๆ เป็นตน้ 
5. ผลกระทบเชิงผลลพัธ ์(outcomes-impacts) เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการสรา้ง

คณุค่าใหก้บับคุคล กลุ่มคน หน่วยงาน องคก์รธุรกิจ ชมุชน หรือระบบต่างๆ ในองคก์รภาคเอกชน
แบ่งระดบัชองผลลัพธ์ได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ องคก์ร (corporate) หน่วยธุรกิจในองคก์ร (business) 
และปฏิบัติการ (operation) หรือในองค์กรภาคราชการอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ บุคคล 
(individual) ส  านัก (department) และส านักงาน (organization) และผลลัพธ์แบ่งออกไดเ้ป็น
ระยะต่างๆ 3 ระยะ เช่น ระยะสัน้ (short-term) ระยะกลาง (intermediate-term) และระยะยาว 
(long-term) 

5.1 ผ ล ลั พ ธ์ ร ะ ย ะ สั้ น  (short-term desired outcomes)  มุ่ ง เน้ น ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงการตระหนกัรู ้องคค์วามรู ้ทศันคติ ทกัษะ แรงบนัดาลใจ และแรงจงูใจ 

5.2 ผลลัพธ์ระยะกลาง (Intermediate-term desired outcomes) มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงในพฤตกิรรม นโยบาย การตดัสินใจ และการกระท า 

5.3 ผลลัพธ์ระยะยาว (long-term desired outcomes) ซึ่งเรียกว่า ผลกระทบ 
(impact) มุ่งเนน้การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเศรษฐกิจ, สงัคม, คณุภาพชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดี
ของคนในสงัคม 

6. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (assumption) ขอ้ตกลงเบือ้งตน้หรือสมมติฐานเป็นความเช่ือท่ี
มีต่อการด าเนินโครงการ หรือต่อบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ เป็นสิ่งท่ีเราคิดว่าจะ
ส่งผลใหโ้ครงการด าเนินการไดส้  าเร็จ หรืออาจเป็นสิ่งท่ีอาจขดัขวางท าใหด้  าเนินการไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรือท าให้ด  าเนินการประสบความส าเร็จแต่ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวังเท่าท่ีควร 
ดงันัน้ ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะคือ การท าใหข้อ้ตกลงเบือ้งตน้หรอืสมมติฐานนัน้เดน่ชดัขึน้  

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้หรือสมมติฐานนัน้ ประกอบไปดว้ยปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ วิธีการด าเนินโครงการ ผลส าเรจ็ท่ีตอ้งการไดร้บัหลงัจากท่ีด าเนินโครงการแลว้เสรจ็ ผูท่ี้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการจะเรียนรูแ้ละแสดงพฤติกรรมอย่างไรและมีแรงจูงใจอะไรบา้ง 
เง่ือนไขในการใชท้รพัยากรทางการบริหาร บุคลากร ฐานความรู ้สภาพแวดลอ้มภายนอกของ
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องคก์ร สมมติฐานท่ีผิดพลาด (faulty assumption) จะน าไปสู่ผลลัพธท่ี์ไม่มีประสิทธิภาพ (poor 
results) (ชนิดา ไกรเพชร, 2555) 

7. ปัจจัยภายนอก (external factor) สภาพแวดลอ้มภายนอกมักจะส่งผลต่อการ
ด าเนินการในโครงการ องคก์รในระบบเปิดมกัจะมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ภูมิหลงัและประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมด าเนินการในโครงการ หรืออาจกล่าวไดว้่าปัจจัยต่างๆ 
เหล่านั้นย่อมมีผลต่อการด าเนินโครงการอย่างแน่นอน แต่เราก็จะสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ 
เหลา่นีไ้ดน้อ้ยมาก 

8. การติดตามและประเมินผล (follow up and evaluation) เป็นวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ซึง่หมายรวมถึงวิธีการประเมินและบคุคลท่ีจะมีบทบาทเป็นผูป้ระเมิน ไดแ้ก่ ผูป้ระเมิน
จากภายในองคก์ร หรอืผูป้ระเมินอิสระจากภายนอกองคก์ร เป็นตน้ 

W.K. Kellogg Foundation (W.K. Kellogg Foundation (U.S.), 2017) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ประกอบดว้ย 

1. ทรพัยากร/ปัจจยัน าเขา้ (resources/inputs) ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ องคก์ร 
กิจกรรม/โปรแกรม ทรพัยากรตา่งๆ กลยทุธแ์ละนโยบาย 

2. กลยุทธ์หรือกิจกรรม (strategies or activities) ได้แก่ กระบวนการ เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและการกระท าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ โดยตัวแทรกแซงเหล่านีจ้ะน าไปสู่
ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

3. ผลผลติ (outputs) เป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึน้โดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม อาจจะ
รวมถึงเป้าหมายเกิดขึน้จากโปรแกรมหรือกิจกรรม และปัจจยัน าเขา้ และน าไปสู่การเกิดผลลพัธ ์
ซึง่ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้นัน้อาจจะเกิดขึน้ตามระยะเวลาดงันี ้

3.1 ผลลัพธ์ระยะสั้น  ( immediate outcomes or short-term outcomes) คือ 
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ทันที เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ทันทีท่ีเสร็จสิน้จากการด าเนินกิจกรรม/
โปรแกรม ปกตจิะอยูใ่นระยะเวลา 1-2 ปี ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้ตามแผนท่ีก าหนดไว ้

3.2 ผลลพัธร์ะยะกลาง (intermediate outcomes) เป็นการทบทวนผลท่ีเกิดจาก
ผลลพัธร์ะยะสัน้ การเปลี่ยนแปลงหรอืประโยชนท่ี์เกิดขึน้ ภายหลงัจากการด าเนินกิจกรรม ในช่วง
ระยะเวลา 1-2 ปีของผลลพัธร์ะยะสัน้ 

3.3 ผลลัพธ์ระยะยาว หรือบางครัง้เรียกว่า ผลกระทบ ( long-term outcome : 
impacts) เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงภายหลงัจากด าเนินกิจกรรม/โปรแกรม เช่น สภาพ
สงัคมดีขึน้ อตัราการป่วยลดลง  
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ศิริชยั กาญจนวาสี (2562) กล่าวว่า การสรา้งโมเดลเชิงตรรกะของการด าเนินงาน เพื่อ
น าไปปฏิบตัิใหเ้กิดผลมีขัน้ตอนพอสรุปได ้ดงันี ้

1. ก าหนดเปา้หมายความส าเรจ็หรอืผลสมัฤทธ์ิท่ีตอ้งการ (target to be achieved)  
2. ระบุองค์ประกอบท่ีส าคัญ  (critical factors) และกระบวนการหลัก  (core 

process) ท่ีจะเป็นตวัขบัเคลื่อนสูเ่ปา้หมายความส าเรจ็ 
3. ในแต่ละองคป์ระกอบ ระบกิุจกรรม (activities) ท่ีจะตอ้งปฏิบตัิเพื่อท าการเปลี่ยน

ปัจจยัน าเขา้ ผา่นกระบวนการไปในทิศทางท่ีจะสรา้งผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย 
4. วางแผนปฏิบัติการ พรอ้มทั้งพิจารณาว่ากิจกรรมใดบ้างท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติ

ตามปกติ กิจกรรมใดบ้างควรท่ีควรปรับปรุงแก้ไข และกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมใหม่ (new 
activities) ท่ีจะตอ้งจดัท าขึน้มาเสรมิภายใตอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยูแ่ละพงึด าเนินการได ้

5. ลงมือปฏิบตัิ (action) ตามแผนปฏิบตัิการ เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามตอ้งการ 
ลกัษณะของตวัแบบตรรกะหรือโมเดลเชิงตรรกะมาจากการรเิริ่มของนกัประเมินผลแผน 

ซึ่งได้น าสิ่งนี ้มาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และในช่วง
ระยะเวลาต่อมาได้มีการน ามาปรบัใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาขอ ง
แผนพฒันา เพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถปุระสงคแ์ละสว่นประกอบอื่นๆ 
ของแผนพัฒนาภายใตส้ถานการณ์ขณะนั้น รวมทั้งจะท าให้เกิดความเขา้ใจต่อการจัดล าดับ
ความส าคัญของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่สัมฤทธิผลของการด าเนินงานตามองคป์ระกอบ
ดงักลา่ว (ศภุวฒัน ์ปภสัสรากาญจน,์ 2559) 

สรุปไดว้่า โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ ทรพัยากร/ปัจจยั
น าเข้า (resources/inputs) กลยุทธ์หรือกิจกรรมหรือกระบวนการ (strategies or activities or 
processes) ผลผลิ ต  (outputs) ผลลัพ ธ์  (outcome) ได้แก่  ผลลัพ ธ์ระยะสั้น  (short-term 
outcomes) ผลลพัธร์ะยะกลาง (intermediate-term outcomes) ผลลพัธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ 
(long-term outcomes or impact) ข้อตกลงเบือ้งต้น (assumption) ปัจจัยภายนอก (external 
factor) โดยในแต่ละองคป์ระกอบควรมีการด าเนินงานตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนด
เปา้หมายความส าเรจ็หรอืผลสมัฤทธ์ิท่ีตอ้งการ 2) ระบอุงคป์ระกอบท่ีส าคญัและกระบวนการหลกั
ในการขบัเคลื่อนไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว ้3) ระบุกิจกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบัติเพื่อท าการเปลี่ยนปัจจัย
น าเขา้ ผ่านกระบวนการไปในทิศทางท่ีจะสรา้งผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายในแต่ละองคป์ระกอบ    
4) วางแผนปฏิบตัิการตามกิจกรรม 5) ลงมือปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการท่ีก าหนดไว ้
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1.3 ประเภทของการประเมินผลโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ 
W.K.Kellogg Foundation (W.K. Kellogg Foundation (U.S.), 2017) ก ล่ า ว ว่ า 

ประเภทของการประเมินผลท่ีตอ้งการขึน้อยู่กับระยะของกลยุทธ์การเริ่มตน้ของโปรแกรม และ
วตัถปุระสงคข์องการประเมินผล การประเมินผลขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีตอ้งการใหส้  าเรจ็ผ่านกระบวนการ
ประเมินผล (เช่น การสรา้งความสามารถของพนกังาน, การเพิ่มขีดความสามารถใหก้บัผูน้  า, การ
ใหค้วามส าคญัประโยชนข์องสงัคม) ซึง่สามารถตดัสินใจเลือกรูปแบบการประเมินท่ีตอ้งการ และ
สามารถเลือกรูปแบบการประเมินที่แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บักรณีท่ีตอ้งการประเมิน 

โดยพืน้ฐานการประเมินผลมี 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
1. การตรวจสอบประสทิธิภาพ 
2. การประเมินผลกระบวนการหรอืการประเมินผลความกา้วหนา้ 
3. การประเมินผลลพัธห์รอืการประเมินผลสรุป 

บางครัง้อาจจ าเป็นตอ้งด าเนินการประเมินทัง้สามประเภทพรอ้มกนั 

ตาราง 1 ประเภทของการประเมินผล 

 วัตถุประสงค ์ ชนิดของค าถามและ
ค าตอบ 

ระยะเวลา 

กา
รต

รว
จส

อบ
ปร

ะส
ิทธิ

ภา
พ 

- การตรวจสอบกิจกรรม 
- การใชแ้ละจดัการ
ทรพัยากรกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 
- การตดิตามและการ
รายงานผลเก่ียวกบั
เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้
- เป็นการแจง้เตือน
ลว่งหนา้ส าหรบัการใช้
งบประมาณและการ
จดัการปัญหา 

- มีการด าเนินการกิจกรรม
ตามแผนท่ีก าหนดไว้
หรอืไม ่
- มีบรกิารและผลผลิต
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
ไวห้รอืไม่ 
- มีความพยายามท่ีจะ
ด าเนินการใหส้  าเรจ็หรอืไม่ 

การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพสามารถท าได้
ตลอดระยะเวลาการจดั
กิจกรรมตัง้แตก่ารเริม่ตน้
กิจกรรมถึงสิน้สดุการจดั
กิจกรรม 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

กร
ะบ

วน
กา

รห
รือ

กา
รป

ระ
เม
ินผ

ล
คว

าม
ก้า

วห
น้า

 

- ควำมพยำยำมท่ีจะ
ด ำเนิน กิจกรรมใหเ้ป็นไป
ตำมแผน ระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไว ้
- ประเมินว่ำผลผลิตเป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดไว ้
- ระบจุดุแข็งและจดุอ่อน
ของกำรด ำเนินกิจกรรม 
- กำรปรบัเปลี่ยนกำร
ด ำเนินกิจกรรม 

- มีกลยุทธ์หรือกิจกรรมท่ี
เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด
ไว้ ห ำก ไม่ เป็ น เช่ นนั้ น . 
เพรำะอะไร 
- ไดผ้ลเป็นอยำ่งไร  
- มี ค วำม จ ำ เป็ น ท่ี ต้อ ง
ปรบัปรุงหรอืไม่อย่ำงไร 

ก ระบ วน ก ำ รห รื อ ก ำ ร
ประเมินผลควำมกำ้วหน้ำ
ควรด ำเนินกำรในขณะท่ีมี
กำรด ำเนินกิจกรรม 

ผล
ลัพ

ธห์
รือ

กา
รป

ระ
เม
ินผ

ลส
รุป

 

- ต รวจสอบว่ำ กิจกรรม
ได้ผลลัพธ์ท่ีต้องกำร และ
ท ำให้ เกิดประสิท ธิภำพ
หรอืไม ่
- ประเมินว่ำกำรด ำ เนิน
กิจกรรมนัน้เกิดควำมยั่งยืน 

- กิจกรรมท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงอะไรบำ้ง 
- ควำมพยำยำมนั้นท ำให้
เ กิ ด ห รื อ น ำ ไ ป สู่ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงอยำ่งไร 
- ควำมพยำยำมนั้นจะท ำ
ให้ เกิดควำมยั่ งยื นและ
ตอ่เน่ืองไดอ้ยำ่งไร 
 

ควรมีกำรประเมินผลลัพธ์
หรือกำรประเมินผลสิน้สุด
กิจกรรม เม่ือคำดว่ำจะเกิด
ผลลพัธใ์นทันทีหรือเกิดขึน้
หลังจำกกำรจัดกิจกรรม
ช่วงระยะเวลำหนึ่ ง  เม่ือ
พิ จ ำ รณ ำ แ ล้ ว พ บ ว่ ำ 
“ เ ติ บ โ ต เต็ ม ท่ี ”  ห รื อ 
“มั่ นคง” (เช่น ไม่เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงอีก) 

 
ท่ีมา : (W.K. Kellogg Foundation (U.S.), 2017)  
 
สรุปไดว้่า ประเภทของการประเมินผล ประกอบดว้ย 3 ประเภทหลกั คือ การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพ  การประเมินกระบวนการหรือการประเมินผลความกา้วหนา้ และการประเมินผล

 วัตถุประสงค ์ ชนิดของค าถามและ
ค าตอบ 

ระยะเวลา 
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ลพัธห์รือการประเมินผลสรุป โดยแต่ละประเภทมีการก าหนดวตัถปุระสงคก์ารประเมิน ชนิดของ
ค าถามและค าตอบท่ีใช ้และระยะเวลาของการประเมินผล 

 
1.4 ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะ 

W.K. Kellogg Foundation (2009 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิ ช , 2559) ได้
อธิบายว่าแนวทางการสรา้งโมเดลเชิงตรรกะไม่สามารถหาโมเดลท่ีดีท่ีสดุ เพราะมีเง่ือนไขปัจจยั
หลายประการท่ีเขา้มาเก่ียวกบัผลลพัธท่ี์ตอ้งการใหเ้กิด อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีประโยชนจ์ากการสรา้ง
โมเดลเชิงตรรกะมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 

ประการท่ี 1 โมเดลเชิงตรรกะช่วยสรา้งความกระจ่างเก่ียวกบัทฤษฎีโปรแกรม 
ซึง่จะช่วยใหเ้ขา้ใจวา่มีใครเขา้มาเก่ียวขอ้งในโปรแกรม และมีกิจกรรมการด าเนินงานอะไรบา้ง เพื่อ
ผลลพัธอ์ะไรบา้ง 

ประการท่ี 2 โมเดลเชิงตรรกะช่วยท าใหส้ามารถออกแบบการเก็บขอ้มลูเพื่อ
วดัความส าเรจ็ตามผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบท่ีตอ้งการใหเ้กิด 

ประการท่ี 3 ช่วยในการสรา้งค าถามประเมินและการก าหนดตวัชีว้ดัท่ีใชใ้น
การประเมิน การใชป้ระเมินแบบทฤษฎีแรงขบั ตอ้งมีการสรา้งทฤษฎีโปรแกรม โดยการก าหนด
โมเดลเชิงตรรกะของโปรแกรม 

Midlands and Lancashire (Midlands and Lancashire Commissioning 
Suport Unit, 2016) กล่าวว่า มุมมองการประเมินผล โมเดลเชิงตรรกะ มีความเก่ียวขอ้งกับการ
ประเมินโปรแกรมเสมอ หมายความว่า การประเมินสามารถเกิดขึน้รอบๆ วิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม และสามารถออกแบบมาเพื่อการประเมินความก้าวหน้า (ความ
ตอ่เน่ือง) รวมทัง้การประเมินสรุปผล (โปรแกรมสิน้สดุ) การใชแ้นวคิดโมเดลเชิงตรรกะมีมาตรฐาน
การประเมิน มีการยอมรบั และยืดหยุน่ส  าหรบับรบิทท่ีแตกตา่งกนั 

น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค (น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) ไดก้ล่าวถึงการน าโมเดล
เชิงตรรกะ (logic model) ไปใชป้ระโยชน ์มีรายละเอียดดงันี ้

การวางแผนโครงการ (project planning) กรอบแนวคิดในการวางแผน
โครงการแบบเดิม เป็นการเขียนโครงการโดยการคิดจากเหตุไปผล โดยเริ่มตน้จากการเขียน
หลกัการและเหตุผลว่าท าไมจึงตอ้งมีโครงการนี ้โครงการนีมี้ความส าคญัอย่างไร หลงัจากนัน้ก็
บริหารโครงการจนเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ โดยไม่ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ ตอบ
วตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ มีส่วนในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรห์รือไม่ แต่การใชโ้มเดลเชิง
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ตรรกะ (logic model) ในการวางแผนโครงการ จะเป็นการปรบัเปลี่ยนใหฝึ้กการคิดโดยเริม่ตน้จาก
ผลกลบัไปหาเหต ุกล่าวคือ ก่อนอ่ืนตอ้งรูว้่าการด าเนินแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ นัน้ เราอยากได้ 
ผลลพัธ ์(outcomes) อะไรจากการด าเนินงาน ตอ่จากนัน้ จึงคิดไปถึงวิธีการ (process) ท่ีจะไดม้า
ซึง่ผลลพัธเ์หลา่นัน้ 

การประเมินผลโครงการ (project evaluation) โมเดลเชิงตรรกะสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการประเมินผลแผนงาน/โครงการในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี ้เช่น ช่วยท าให้
แผนงาน/โครงการกบัการประเมินผลแผนงาน/โครงการไปดว้ยกนั ช่วยท าใหผู้ป้ระเมินไดท้ราบว่า
ตอ้งการวดั “อะไร (what)” และตอ้งการวดั “เม่ือไหร่ (when)” คือตอ้งการวดัท่ีตวั “กระบวนการ 
(process)” หรือวดัท่ี “ผลลพัธ ์(outcomes)” ช่วยใหมุ้่งเนน้ไปท่ีขอ้มลูท่ีส  าคญั (key information) 
จัดล าดับเรื่องท่ีส  าคัญ (prioritize) เรื่องอะไรท่ีเราอยากทราบจริงๆ หรือมีความส าคัญเร่งด่วน
สมควรแก่การจดัสรรทรพัยากรทางการบรหิารใหด้  าเนินการ 

ทัง้นีก้ารประเมินผลโครงการควรมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการในการวางแผน
โครงการ เริ่มตั้งแต่การคิดโครงการท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจ์ะท าให้ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานโครงการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรอ์ย่างแทจ้ริง ดงันัน้ การติดตามและประเมินผลก็จะมี
แนวทางที่ชดัเจนมากขึน้ตามผลลพัธท่ี์ตัง้ไวแ้ตแ่รก ซึง่เป็นแนวทางรว่มกนัระหวา่งการวางแผนและ
การประเมินผล กล่าวคือ “การวางแผนโครงการ” ก็ตอ้งระบผุลลพัธท่ี์คาดหวงัเม่ือด าเนินโครงการ
แลว้เสรจ็ และ “การประเมินผลโครงการ” ก็น าผลลพัธท่ี์คาดหวงัมาก าหนดตวัชีว้ดั เกณฑ ์และค่า
เปา้หมายไปพรอ้มๆ กนั เพื่อใหผู้ด้  าเนินการและผูมี้ส่วนรว่มในการด าเนินการไดมี้แนวทางในการ
ประเมิน โดยสามารถก าหนดขอ้มลูท่ีตอ้งการจดัเก็บเพื่อตอบโจทยต์วัชีว้ดัท่ีตัง้ไว ้และออกแบบ
วิธีการจดัเก็บขอ้มลูนัน้เพื่อวดัความส าเรจ็ท่ีจะเกิดขึน้เมื่อด าเนินโครงการแลว้เสรจ็ 

ศิริชัย กาญจนวาสี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2562) กล่าวว่า การสรา้งโมเดลเชิง
ตรรกะของการด าเนินงาน สามารถกระท าไดโ้ดยศกึษาจดุมุ่งหมายและมาตรฐานท่ีเป็นเปา้หมาย
ของการด าเนินงาน วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เพื่อก าหนดกลยทุธก์ารด าเนินงานสูค่วามส าเรจ็ตาม
เปา้หมาย โดยพิจารณา องคป์ระกอบท่ีส าคญั (critical success factors) ท่ีส่งผลตอ่ความส าเรจ็ 
และก าหนดกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรบัแต่ละองคป์ระกอบของความส าเร็จ เพื่อสรา้งโครงข่าย
เช่ือมโยงของการปฏิบตัิงานจากการจดัสรรทรพัยากร น าเขา้สู่กิจกรรมการปฏิบตัิซึง่จ  าแนกได้เป็น
กิจกรรมจ าเป็นท่ีตอ้งปฏิบตัิตามปกติ กิจกรรมตามปกติท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขและกิจกรรมท่ีตอ้ง
จัดท าหรือริเริ่มขึน้ใหม่ เพ่ือให้กิจกรรมเหล่านีส้่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย ใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติ มีการลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรม ช่วงเ วลา
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ด าเนินการ และผู้รบัผิดชอบอย่างชัดเจน พรอ้มทั้งมีการติดตามก ากับและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ทัง้ระหว่างการด าเนินงานและหลงัเสรจ็สิน้การด าเนินงาน ในระหว่างการด าเนินงานมี
การติดตามก ากบังานส าหรบัเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการด าเนินงาน เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข ปัจจยั
น าเขา้และกระบวนการด าเนินงานใหส้ามารถน าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิท่ีดียิ่งขึน้ (formative evaluation) 
เม่ือเสร็จสิน้การด าเนินงานมีการวดัผลการด าเนินงานส าหรบัเปรียบเทียบกับผลตามเป้าหมาย 
เพ่ือตดัสนิผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงาน (summative evaluation) 

สรุปไดว้่า ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะ สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงาน ดงันี ้1) 
วางแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อก าหนดผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 2) การประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาโครงการ/กิจกรรมใหด้ียิ่งขึน้ ซึ่งสามารถน าไปใชไ้ด้
ทั้งการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน (formative evaluation) เพื่อปรบัปรุงแผน ทรพัยากร 
กิจกรรมหรือกระบวนการให้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีขึน้ และการประเมินผลเม่ือสิน้สุดการด าเนินงาน 
(summative evaluation) เพื่อตัดสินคุณค่าของผลการด าเนินงานและน าไปสู่การปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพฒันาโครงการ/กิจกรรมใหมี้ประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

 
1.5 ขอ้จ ากดัของโมเดลเชิงตรรกะ  

น า้เพชร ศรวีิจิตรโชค (น า้เพชร ศรวีิจิตรโชค, 2555) ไดก้ลา่วถึงขอ้จ ากดัและขอ้
พงึระวงัในการใชโ้มเดลเชิงตรรกะ 

1. เป็นแคก่ารแสดงถึงความตัง้ใจ (intention) แตไ่ม่ใช่ความจรงิ (reality) 
2. มุ่งเนน้ผลลพัธท่ี์คาดหวงั (expected outcome) จนอาจใหค้วามใส่ใจใน

ปัจจยัน าเขา้ (input) ผลผลิต (output) และความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผลนอ้ยเกินไป ซึ่งตอ้งไม่ลืม
วา่สว่นประกอบตา่งๆ ก็เป็นสว่นท่ีน าไปสูผ่ลลพัธส์ดุทา้ยเช่นกนั 

3. นอกจากความสัมพันธ์ท่ี เป็น เหตุเป็นผลกัน  (challenge in causal 
connection) เพราะยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีอาจแทรกซอ้น และสง่ผลตอ่การด าเนินการและผลลพัธท่ี์
เกิดขึน้ 

4. โมเดลเชิงตรรกะอาจไม่ถกูตอ้งเสมอไป 
5. อาจท าใหเ้สียเวลาเพราะโมเดลเชิงตรรกะเป็นแคเ่อกสาร 
6. กิจกรรมหรือกลยุทธ์ท่ีจะท าอาจไม่ตรงกับเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ จึง

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบความเป็นเหตเุป็นผลวา่สามารถท่ีจะบรรลผุลลพัธท่ี์คาดหวงัไดห้รอืไม่ 
7. บางครัง้ การด าเนินการท่ีดี อาจน าไปสูผ่ลลพัธท่ี์ไม่ดีก็ได ้
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8. ตัวแบบอาจซับซ้อนมีหลายระดับ (multi-level/multi-component) แต ่    
ผูป้ระเมินน ามารวมกนัท่ีตวัแบบเพียงตวัแบบเดียว 

9. กลายเป็นความแน่นอนตายตวั (fixed) มากกว่าความยืดหยุ่น (flexible) 
และเป็นพลวตัร (dynamic) เพื่อปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

10. การใชต้วัแบบเชิงตรรกะ (logic model) ตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบั
บริบททางวฒันธรรม (cultural appropriateness) ดว้ย เน่ืองจากการประยุกตใ์ชท่ี้หนึ่งอาจเป็น
เครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ แตอ่าจจะไมเ่หมาะสมกบัท่ีอ่ืนๆ ซึง่ผูป้ระเมินตอ้ง
ประยกุตใ์ชบ้นพืน้ฐานขององคค์วามรูท่ี้เหมาะสม และการศึกษาวิจยัท่ีดีพอสมควรก่อนจะน าตวั
แบบมาใช ้

Caitlin A. Gamel-Mc Cormick (Caitlin A. Gamel-Mc Cormick, 2011) ไ ด้
สรุปขอ้จ ากดัของโมเดลเชิงตรรกะดงันี ้

1. ผลสรุปการประเมินและการระบตุวับง่ชีอ้าจคลาดเคลื่อนหากไม่มีการระบุ
ผลลพัธท่ี์ตอ้งการอยา่งชดัเจน 

2. อาจเกิดการปฏิเสธความเป็นไปไดข้องโมเดลเชิงรรกะจากผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสีย 

3. อาจสรา้งความสบัสนใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิงานและหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเน่ืองจาก
ความไมช่ดัเจนของโมเดลเชิงตรรกะ 

4. ค าจ ากัดความของส่วนประกอบของโมเดลเชิงตรรกะหรือองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ มีความซบัซอ้น 

5. ไม่สามารถแยกผลผลิตและผลลพัธเ์ชิงลบ 
6. ใชร้ะยะเวลานานในการด าเนินงานตามกระบวนการของโมเดลเชิงตรรกะ 

สรุปไดว้่า ขอ้จ ากัดของโมเดลเชิงตรรกะ ไดแ้ก่ มุ่งเนน้ผลลพัธท่ี์คาดหวงั จนอาจให้
ความใส่ใจในปัจจยัน าเขา้ ผลผลิต และความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผล อาจสรา้งความสบัสนใหแ้ก่
ผูป้ฏิบัติงานและหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเน่ืองจากความไม่ชัดเจนของโมเดลเชิงตรรกะ ตวัแบบอาจ
ซบัซอ้นมีหลายระดบัอาจสรา้งความสบัสนใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิงานและหรอืผูมี้ส่วนไดเ้สีย และใชร้ะยะ
เวลานานในการด าเนินงานตามกระบวนการของโมเดลเชิงตรรกะ 

 

1.6 กรอบความคิดเชิงตรรกะ 
สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2559) กล่าวว่า กรอบความคิดเชิงตรรกะ 

(logical framework-logframe) หมายถึง เมทริกซ์ท่ีเช่ือมโยงปัจจัยป้อน ทรัพยากร กิจกรรม 
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จดุมุ่งหมาย เป้าหมายปลายทางของนโยบาย โปรแกรม โครงการหรอืกิจกรรม เมทรกิซนี์เ้ขียนใน
รูปของตารางประกอบดว้ย 4 คอลมัน ์คอลมันแ์รก ประกอบดว้ย ปัจจยัป้อน ทรพัยากร กิจกรรม 
จุดมุ่งหมาย เป้าหมายปลายทาง คอลัมน์ท่ีสองเป็นตัวบ่งชีท่ี้ใช้ในการประเมินส าหรบัการวัด
ความส าเร็จของปัจจยัป้อน ทรพัยากร กิจกรรม จุดมุ่งหมาย เป้าหมายปลายทาง คอลมันท่ี์สาม
เป็นวิธีการเก็บขอ้มลู ส่วนคอลมัน์สดุทา้ยเป็นเง่ือนไขขอ้ตกลงซึ่งเป็นปัจจยัภายนอกท่ีกระทบต่อ
การด าเนินงาน ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 กรอบแนวคดิเชิงตรรกะ 

ล าดบัขัน้ของ
เปา้หมาย/
วตัถปุระสงค ์

ตวับง่ชี ้ วิธีการเก็บขอ้มลูเพื่อ
ตรวจสอบตวับง่ชี ้

เง่ือนไขภายนอก      
ท่ีตอ้งมี 

เปา้หมาย    
วตัถปุระสงค ์    
จดุประสงค ์    
ผลลพัธ ์    
กิจกรรม    
ปัจจยั/ทรพัยากร    

 
ท่ีมา : สวุิมล วอ่งวาณิช (สวุิมล วอ่งวาณิช, 2559) 

 
W.K. Kellogg (W.K. Kellogg Foundation (U.S.), 2017) ได้เสนอตัวอย่างกรอบ

แนวคิดเชิงตรรกะในการประเมินผลผลิต (output) ผลลัพธ์ระยะสั้น  (short-term outcomes)  
ผลลพัธร์ะยะกลาง (intermediate-term outcomes) และผลลพัธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ (long-
term outcomes or impact) ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ตวัอยา่งกรอบแนวคิดเชิงตรรกะของ W.K. Kellogg Foundation 2017 

ผลผลติ/
ผลลัพธ ์

ตัวบ่งชี ้ การวัด วธิีการ
รวบรวม
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล การเกบ็
รวบรวม
ข้อมูล 

(ผลทีเ่กดิขึน้
หรือการ

เปลีย่นแปลง) 

(ผลทีเ่ปลีย่น
ในสังคมทีวั่ด

ได้) 

(ค่าส าหรับ
การประเมนิ

ความ
คบืหน้า) 

(จะเกบ็ข้อมูล
ได้อย่างไร) 

เกบ็ข้อมูลได้
จากทีใ่ด 

ความถีใ่นการ
เกบ็ข้อมูล 

ผลผลติ 
จ ำนวนของผูท่ี้
ผ่ำนกำรอบรม 

 
ผูท่ี้จบ
หลกัสตูร 

 
- รอ้ยละของ
ผูเ้ขำ้รว่ม
โครงกำร/ผำ่น
หลกัสตูร 
- คำ่เฉลี่ยของ
ผูเ้ขำ้รว่มตอ่
หลกัสตูร 

 
- บคุลำกรที่เขำ้
รว่มโครงกำร 
- บนัทกึกำรเขำ้
รว่มงำน 

 
- บคุลำกรที่เขำ้
รว่มโครงกำร 
- บนัทกึกำรเขำ้
รว่มงำน 

 
ทกุเดือน (ตำม
ก ำหนดกำร
ของหลกัสตูร) 

ผลลัพธ์ระยะ
ส้ัน 
ผูเ้ขำ้รว่ม
โครงกำรมี
ควำมรูท้ำง
กำรเงินมำกขึน้ 

 
- กำรใชบ้รกิำร
ธนำคำร 
- เงินออมของ
ครอบครวั 

 
- กำรเปิดบญัชี
ธนำคำร 
- กำรเริ่มตน้
ของกำรออม
เงินของ
ครอบครวั 

 
กำรสมัภำษณ ์

 
หลกัสตูรกำร
อบรมของ
ผูเ้ขำ้รว่มกำร
อบรม 

 
2 ครัง้ ตลอด
กำรจดั
โครงกำร/
โปรแกรม 

ผลลัพธร์ะยะ
กลาง 
กำรฝำกเงินท่ี
เพิ่มขึน้ 

 
จ ำนวนเงินที่
มำกขึน้ใน
ธนำคำร 

 
- รอ้ยละของ
กำรเปลียน
แปลงเงินออม
ในธนำคำร 
- กำรติดตำม
เงินออมของ
ครอบครวั 

 
กำรสมัภำษณ ์
 
 
 
บนัทกึกำรฝำก
เงินรำยเดือน 
 

 
กำรจบหลกัสตูร
กำรอบรม 

 
ทกุๆ 6 เดือน
หลงัจำกจบ
หลกัสตูรกำร
อบรม 
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ตำรำง 3 (ตอ่) 
 

ผลผลติ/
ผลลัพธ ์

ตัวบ่งชี ้ การวัด วธิีการ
รวบรวม
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล การเกบ็
รวบรวม
ข้อมูล 

(ผลทีเ่กดิขึน้
หรือการ

เปลีย่นแปลง) 

(ผลทีเ่ปลีย่น
ในสังคมทีวั่ด

ได้) 

(ค่าส าหรับ
การประเมนิ

ความ
คบืหน้า) 

(จะเกบ็ข้อมูล
ได้อย่างไร) 

เกบ็ข้อมูลได้
จากทีใ่ด 

ความถีใ่นการ
เกบ็ข้อมูล 

ผลลัพธร์ะยะ
ยาว 
กำรเพิ่มจ ำนวน
ของชนชัน้
แรงงำนของชำว
แอฟรกินั-
อเมรกินั ที่เป็น
เจำ้ของบำ้นใน
เมืองเรนโบว ์

 
รอ้ยละของกำร
เป็นเจำ้ของ
บำ้นของชมุชน
ชัน้แรงงำนของ
ครอบครวัแอฟ
รกินั-อเมรกินั 

 
อตัรำกำรเป็น
เจำ้ของบำ้น
แยกประเภท
ตำมธุรกิจ 

 
กำรรวบรวม
ขอ้มลูกำรเป็น
เจำ้ของบำ้น 

 
บนัทกึของ
หน่วยงำน
รำชกำร 

 
ทกุๆ 2 ปี 

 
ท่ีมา : (W.K. Kellogg Foundation (U.S.), 2017) 
 
การสรา้งกรอบความคิดเชิงตรรกะท่ีดี จะท าให้ไดต้ัวบ่งชีท่ี้เหมาะสม ซึ่งจะท าให้นัก

ประเมินสามารถอธิบายปัจจยัเชิงสาเหตขุองความส าเรจ็ในการด าเนินงาน หรอืชีจ้ดุท่ีควรปรบัปรุง
พฒันาใหด้ี ในการประเมินคณุภาพของกรอบความคิดเชิงตรรกะ หรอืท่ีนิยมเรยีกกนัว่า logframe 
ใหพ้ิจารณาจากจุดตรวจสอบรายไดต้่อไปนี ้คือ มีการระบุกิจกรรมท่ีจ าเป็นของโปรแกรมนั้นๆ 
ลกัษณะของกิจกรรมมีการเช่ือมโยงกบัทฤษฎีโปรแกรมท่ีก าหนด มีการระบุทรพัยากรท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานทรพัยากรสอดคลอ้งกบัลกัษณะของโปรแกรม กิจกรรมทัง้หมดไดร้บัการสนบัสนนุจาก
ทรพัยากรท่ีเพียงพอ 

สรุปไดว้่า กรอบแนวคิดเชิงตรรกะ เป็นการอภิปรายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ปัจจัยน าเขา้ (input) กิจกรรม (activities)  ผลผลิต (output) ผลลพัธ์หรือผลกระทบ (outcomes 
or impact) ท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธก์นั เพื่อตรวจสอบ ระบกิุจกรรมท่ีจ าเป็นของโปรแกรม วิธีการ
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ด าเนินงาน และทรพัยากรท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการด าเนินงานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้และง่ายตอ่การปรบัปรุงและพฒันาโปรแกรมใหมี้ความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

 
2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ส่วนกิจการเพือ่สังคม ดา้น
เศรษฐกิจ 

หลกัการ “หนึ่งมหาวิทยาลยั : หนึ่งจงัหวดั” คือการใชป้ระโยชนจ์ากบทบาท ภารกิจ และ
ศกัยภาพของสถาบนัอดุมศึกษาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง เช่ือมโยง สมัพนัธก์บัความตอ้งการของ
ชมุชนและสงัคม การบรกิารวิชาการแก่สงัคมและสงัคมอย่างยั่ งยืนเป็นพนัธกิจหลกัท่ีส  าคญั 1 ใน 
5 พนัธกิจของแผนยุทธศาสตร ์15 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัมีการก าหนด
แผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัใหส้อดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรข์องประเทศท่ีเนน้การสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัชมุชน การท างานรว่มกนัระหว่างบคุลากรของมหาวิทยาลยักับชมุชนและสงัคม 
เป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั (สว่นกิจการเพื่อสงัคม, 2561) 

ส่วนกิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อ
ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” มีการ
ด าเนินนงานท่ีเน้นการสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการน าองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชนเพื่อถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้กับชุมชน มีภารกิจท่ีส าคัญ 3 ภารกิจคือ 
ภารกิจท่ี 1 การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมตามนโยบาย 1 จงัหวดั 1 มหาวิทยาลยั โดยการจดัท า
โครงการท่ีตอ้งมีการบูรณาการรว่มกบัพนัธกิจดา้นการเรียนการสอน การวิจยั และการท านุบ  ารุง
ศิลปวฒันธรรม ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาชุมชนและสงัคม เพื่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างยั่งยืน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
(การศึกษา, สขุภาพ และดา้นวฒันธรรม) และดา้นสิ่งแวดลอ้ม ภารกิจท่ี 2 มีการสรา้งเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่ ระดับนานาชาติ 
ระดบัประเทศ และระดบัพืน้ท่ี และภารกิจท่ี 3 พฒันาทรพัยากรมนุษยส์ู่จิตอาสาเพื่อรบัใชส้งัคม 
ไดแ้ก่ การพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการสรา้งแรงบนัดาลใจในการปฏิบตัิงาน และชุมชนมีแรง
บนัดาลใจและจิตสาธารณะในการมีส่วนรว่มขบัเคลื่อนพฒันาพืน้ท่ีของตนเองใหเ้กิดความยั่งยืน 
(สว่นกิจการเพื่อสงัคม, 2561) 

จากภารกิจท่ีส าคญัของส่วนกิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จะเห็นได้
ว่า การพัฒนาชุมชนและสงัคมดว้ยหลกั Triple Bottom Line : TBL เพื่อมุ่งหวงัพัฒนาชุมชนให้
ครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยโครงการดา้นเศรษฐกิจมีการนอ้มน าเอา
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจระดบัชุมชน ก่อใหเ้กิดรายได ้เพื่อสรา้ง
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ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วย       
องคค์วามรูท้างวิชาการท่ีหลากหลายเผยแพรแ่ละใหค้วามรูแ้ก่ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีทักษะและ
ความสามารถ เสรมิสรา้งและพฒันาอาชีพในระดบัชมุชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกบั
การขบัเคลื่อนและพฒันาศกัยภาพของคนและชมุชนใหเ้กิดการพฒันาอย่างยั่งยืน โครงการบรกิาร
วิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ มีจดุมุง่หมายเพื่อพฒันาศกัยภาพ คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนให้
มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีคุณภาพ ก่อเกิดรายได้ ลดภาระหนีส้ิน ดว้ยองค์ความรูด้้านกา รพัฒนา
เศรษฐกิจชมุชน 

โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
โครงการหนึ่งดา้นเศรษฐกิจ มีการน าองคค์วามรูด้า้นการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้ห้แก่ชุมชนในพืน้ท่ี มีการด าเนินโครงการท่ี
ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี (2559 – 2561) เป็นการจัดโครงการโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง(2) เพื่อเกิด
การรวมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร (3) เพื่อเกิดศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ด
อินทรียค์รบวงจร และ (4) เพื่อบรูณาการงานบรกิารวิชาการกบัการเรียนการสอนในรายวิชา มศว 
374 สมัมาชีพชุมชนโดยมีพืน้ท่ีเป้าหมายในปีท่ี 1 (พ.ศ. 2559) โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเบือ้งตน้ ณ 
ต าบลหนองหมากฝา้ย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ โครงการปีท่ี 2 (พ.ศ. 2560) จดัโครงการ
เพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบตัิการผลิต
กอ้นเห็ดและการแปรรูป น าผลจากการสอบถามผูเ้ขา้รว่มโครงการ ถึงความตอ้งการท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพดา้นการเพาะเห็ดอ่ืนๆ ท่ีสนใจ ณ ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรญัประเทศ จังหวัด
สระแก้ว เน่ืองจากกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบา้นบีกริม มีความตอ้งการท่ีจะไดร้บัความรูเ้พิ่มเติม 
ประกอบกบัอปุกรณแ์ละเครื่องมือส าหรบัการอบรมมีความพรอ้ม จึงมีการจดัอบรมใหค้วามรูด้า้น
การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ดใหก้บัชมุชน ปีท่ี 3 (พ.ศ. 2561) มีการด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรม
เชิงปฏิบตัิการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ณ ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรญัประเทศ จังหวัด
สระแกว้ 

จากการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการ
แปรรูปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว 
และขยายกลุ่มเปา้หมายไปยงัต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ โดยการ
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จดัโครงการต่อเน่ือง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูต้ัง้แต่การ
ผลิตก้อนเห็ด การเพาะเห็ดเบื ้องต้น การดูแลรักษาก้อน เห็ดโดยไม่พึ่งสารเคมี การแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ด และการน ากอ้นเห็ดเก่ามาท าปุ๋ ยหมกั ทัง้นีเ้พื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถ
ประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการรวมกลุ่มอาชีพและเกิดศนูย์
การเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หชุ้มชน ผลการ
สะทอ้นภายหลงัการปฏิบตัิ (After action review: AAR) ภายหลงัจากเขา้รว่มโครงการครบ 3 ปี 
พบวา่ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดท้ัง้อาชีพหลกัและอาชีพเสรมิได ้โดยไดร้บัความรูใ้นเรื่องการเพาะเห็ดอินทรยีค์รบวงจร 
ตัง้แต่การผลิตก้อนเห็ด การเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด และการท าปุ๋ ยจากกอ้นเห็ด
เก่าอย่างถูกวิธี ท าใหรู้ว้่าสามารถน าทุกส่วนไปท าประโยชนไ์ด ้มีการวางแผนการท าอาชีพเพาะ
เห็ดอย่างรอบคอบ และไดแ้บ่งปันความรูใ้หก้ับผูท่ี้สนใจ ทัง้ในกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนท่ีมาขอ
ศึกษาดูงาน กลุ่มคนในชุมชนท่ีมาขอความรูไ้ปปฏิบัติ ซึ่งความรูท่ี้ไดนี้น้อกจากน าไปประกอบ
อาชีพแลว้ ยงัช่วยใหเ้ศรษฐกิจของครอบครวัดีขึน้ มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนในครอบครวัเพิ่มมากขึน้ 
และสิ่งแวดลอ้มในชุมชนดีขึน้จากเดิมท่ีกอ้นเห็ดเก่ากลายเป็นขยะในชุมชน ตามทอ้งทุ่งนา แต่
ปัจจบุนักอ้นเห็ดเก่ากลายเป็นสิ่งท่ีคนในชมุชนสนใจ มีการซือ้ขายกนัเพื่อน าไปท าปุ๋ ยอีกดว้ย 

2. เกิดการรวมกลุม่ดา้นเพาะเห็ดอินทรยีค์รบวงจร จากเดิมท่ีชมุชนไดมี้การรวมกลุ่ม
เพาะเห็ดขึน้ แต่ไม่ไดท้  ารว่มกนัอย่างเป็นทางการ หลงัจากเขา้รว่มโครงการฯ ท าใหมี้การรวมกลุ่ม
เพาะเห็ดในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ลงทุนท ากอ้นเห็ด ขายดอกเห็ด แปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด และน า
กอ้นเห็ดเก่าไปท าปุ๋ ย การเขา้รว่มโครงการของสมาชิกในชมุชน นอกจากจะท าใหเ้กิดการรวมกลุ่ม
แลว้ ยงัช่วยใหก้ลุ่มมีความเขม้แข็งขึน้ สมาชิกของกลุ่มมีความมั่นคงทัง้ในเรื่องการเงินและอาชีพ 
รวมทั้งมีประสบการณ์ สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัมาประยุกตใ์ชผ้่านการเรียนรูด้ว้ยการปฏิบัติ 
(Learning by doing) ท าใหเ้กิดความมั่นใจไดว้่า สามารถสรา้งอาชีพท่ียั่ งยืนใหก้ับคนในชุมชน
ท่ีมารวมกลุม่เพาะเห็ดอินทรยีค์รบวงจร ในนาม “กลุม่เพาะเห็ดบา้นบีกรมิ” 

3. เกิดศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นการเพาะเห็ดอินทรยีค์รบวงจร โดยขณะนีส้ถานท่ีรวมกลุม่
ของกลุ่มเพาะเห็ดบา้นบีกริม จัดเป็น “ศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร” ของ
ชมุชน เน่ืองจากมีโรงเรียนมาขอศึกษาดงูาน คนในชุมชนเขา้มาขอความรู ้นอกจากนี ้“กลุ่มเพาะ
เห็ดบา้นบีกรมิ” มีการจดัอบรมการเพาะเห็ดนางฟา้ใหก้บัสมาชิกในชมุชนท่ีไม่เคยเขา้รว่มโครงการ 
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ไดศ้ึกษาวิธีการปฏิบตัิตัง้แต่การผลิตกอ้นเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ดและการท าปุ๋ ยจากกอ้น
เห็ดเก่า จงึจดัเป็นศนูยก์ารเรยีนรูใ้นรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 

ปัจจุบนัผูเ้ขา้ร่วมโครงการครบทั้ง 3 ปี ในนาม “กลุ่มเพาะเห็ดบา้นบีกริม” นอกจากจะ
สามารถสรา้งรายไดจ้ากอาชีพเพาะเห็ดแลว้ สมาชิกในกลุ่มยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บั
กลุม่สมาชิกในชมุชน เป็นการสรา้งอาชีพใหช้มุชนอยา่งยั่งยืน เกิดเป็นชมุชนตน้แบบดา้นการเพาะ
เห็ดอินทรยีค์รบวงจร 
  

โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ลดรายจ่ายและเพิม่รายไดใ้หชุ้มชนอย่างยั่งยนื (ปีที ่1) (พ.ศ. 2559) 

หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒมีเปา้หมายในการสรา้งโครงการบรกิารวิชาการแก่

สงัคมใหมี้ความหลากหลายและเขา้ถึงความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลกัตาม
ยุทธศาสตร ์15 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการแก่สังคม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละรว่มมือกันพฒันาชุมชนและใหมี้ความยั่งยืนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดลอ้ม ภายใตก้รอบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด จากผลการส ารวจความตอ้งการของชมุชนต าบล
หนองหมากฝา้ย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ในปี 2559 พบวา่ ประชาชนมีความตอ้งการให้
มหาวิทยาลยัเขา้มาสนับสนุนการสรา้งอาชีพเสริมโดยตอ้งการใหท้างมหาวิทยาลยัลงพืน้ท่ีเพื่อ
ส ารวจความถนดัชมุชนและสรา้งอาชีพใหเ้หมาะกบัลกัษณะชุมชน เน่ืองดว้ยประชาชนส่วนใหญ่
ในชมุชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัและจากการส ารวจความตอ้งการของชมุชนผา่นผูน้  า
ชุมชน ส านักนวตักรรมการเรียนรูจ้ึงจัดโครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หชุ้มชนอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการ
ตอ่เน่ือง 3 ปี มีวตัถปุระสงคใ์นปีแรกเพ่ือใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการเลือกเพาะเห็ดเบือ้งตน้รวมถึง
การดแูลรกัษากอ้นเห็ดโดยไม่พึ่งพาสารเคมี ในปีท่ีสองมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหชุ้มชนสามารถผลิต
กอ้นเห็ดได ้รวมถึงสรา้งโรงเรือนเพาะเห็ดและสามารถใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการควบคมุโรง
เพาะเห็ดอตัโนมตัิ และปีท่ีสามมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหช้มุชนสามารถแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด โดย
ทุกองคค์วามรูจ้ะท าการอบรมและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งอาชีพให้
ชมุชนอยา่งยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถน าวสัดภุายในทอ้งถ่ินมาประยุกตส์รา้งโรง

เพาะเห็ดได ้
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2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจในการดูแลรกัษาก้อนเห็ด 
รวมถึงสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไมพ่ึง่พาสารเคมี 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถผลติกอ้นเห็ดเองได ้
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ดเพ่ือเพิ่มมลูคา่ได ้
5. เพื่อลดค่าครองชีพในครวัเรือนและสรา้งรายไดเ้สริมให้แก่ชุมชนตามหลัก

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการตระหนกัถึงผลเสียในการใชย้าฆา่แมลงตอ่ผูบ้รโิภค 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง มิถนุายน 2559 

สถานทีด่ าเนินการ 
ต าบลหนองหมากฝา้ย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ)  จ านวน 40 คน 
ผลทีค่าดว่าจะไดรั้บ 

1. ตอบสนองความตอ้งการของชมุชนในการสรา้งอาชีพ 
2. ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถน าวสัดภุายในทอ้งถ่ินมาประยกุตส์รา้งโรงเพาะเห็ด

ได ้
3. ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถดแูลรกัษากอ้นเห็ด รวมถึงสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ด

โดยไม่พึง่พาสารเคมี 
4. ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความรูส้ามารถผลติกอ้นเห็ดเองได ้
5. ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถหาตลาดขายเห็ดสดและผลิตภณัฑ ์สามารถลดค่า

ครองชีพในครวัเรอืนและสรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้ก่ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ผูเ้ขา้รว่มโครงการตระหนกัถึงผลเสียในการใชย้าฆา่แมลงตอ่ผูบ้รโิภค 
 

โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง : 
อบรมเชิงปฏิบัตกิารผลิตก้อนเหด็และการแปรรูป (ปีที ่2) (พ.ศ. 2560) 

หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒมีเปา้หมายในการสรา้งโครงการบรกิารวิชาการแก่

สงัคมใหมี้ความหลากหลายและเขา้ถึงความตอ้งการของชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลกัตาม
ยุทธศาสตร ์15 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการแก่สังคม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละรว่มมือกันพฒันาชุมชนและใหมี้ความยั่งยืนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ



  38 

สิ่งแวดลอ้ม ภายใตก้รอบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด จากผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการการ
เพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบตัิการเพาะ
เห็ดเบือ้งตน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่าชุมชนต าบลหนองหมากฝ้าย มีความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับการเพาะเห็ดเบือ้งตน้ การดูแลรกัษากอ้นเห็ด การป้องกันศตัรูเห็ดโดยไม่พึ่งพาสารเคมี 
ตระหนักถึงผลเสียในการใชย้าฆ่าแมลงต่อผูบ้ริโภค รวมถึงสามารถน าวัสดุภายในท้องถ่ินมา
ประยกุตส์รา้งโรงเพาะเห็ดอย่างง่าย ทัง้นีผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถลดค่าครองชีพในครวัเรือนได ้
และมีผูเ้ขา้รว่มโครงการท่ีสนใจเก่ียวกบัอาชีพเพาะเห็ดไดส้รา้งโรงเพาะเห็ดขึน้ภายในบรเิวณบา้น 
นอกจากนีใ้นการอบรมแปรรูปเห็ดนางฟ้า ทางโครงการฯ ไดต้ิดตอ่ซือ้เห็ดสดจากฟารม์เห็ดท่ีต าบล
คลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ มาใชใ้นการท ากิจกรรมซึ่งเจา้ของฟารม์เห็ดและกลุ่มสมาชิก
เพาะเห็ดมีความตอ้งการเรียนรูว้ิธีการแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงเดินทางมาเขา้ร่วม
โครงการโดยจะน าความรูท่ี้ได้จากการอบรมไปแปรรูปเห็ดในกรณีเห็ดล้นตลาด ซึ่งจากการ
สอบถามเจา้ของฟารม์พบว่า แมจ้ะมีความช านาญในการผลิตกอ้นเห็ดแต่ก็ประสบปัญหาการ
ปนเป้ือนเชือ้ราเขียว ท าใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหาย ทางกลุ่มสมาชิกเพาะเห็ด ต. คลองทบัจนัทร ์
จึงตอ้งการเรียนรูเ้ทคนิคการท ากอ้นเห็ดท่ีสามารถลดการปนเป้ือนจากเชือ้ราและความตอ้งการ
เรยีนรูเ้ก่ียวกบัการแปรรูปเห็ดชนิดอ่ืนๆ เพื่อน าไปแปรรูปเห็ดในกรณีเห็ดลน้ตลาด ทัง้นีส้อดคลอ้ง
กับผลส ารวจของศูนยบ์ริการวิชาการแก่สงัคม เก่ียวกับความตอ้งการของชุมชนต าบลคลองทับ
จนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ในปี 2559 พบว่า ชุมชนตอ้งการส่งเสริมอาชีพเพาะ
เห็ด 

ส านกันวตักรรมการเรยีนรูจ้ึงจดัโครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปร
รูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบตัิการผลิตกอ้นเห็ดและการแปรรูป ณ ต าบล
คลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ เน่ืองจากมีอปุกรณแ์ละเครื่องมือพรอ้มส าหรบัการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการผลิตกอ้นเห็ด โดยมีกลุม่สมาชิกเพาะเห็ด ต. ตลองทบัจนัทร ์และกลุม่เปา้หมายเดิม คือ 
ชุมชน ต. หนองหมากฝา้ย เขา้รว่มโครงการ ฯ ทัง้นีเ้พื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หชุ้มชนอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดโครงการต่อเน่ือง 4 ปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงคใ์นปีท่ีสองเพื่อให้
ชมุชนสามารถผลิตกอ้นเห็ดไดถ้กูวิธีและสามารถแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด โดยทกุองคค์วามรูจ้ะ
ท าการอบรมและติดตามผลการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง เพื่อสรา้งอาชีพใหช้มุชนอย่างยั่งยืนและ
ไดช้มุชนท่ีมีศกัยภาพพรอ้มท่ีจะพฒันาเป็นชมุชนตน้แบบในอนาคต  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถผลติกอ้นเห็ดไดอ้ยา่งถกูวิธี 
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2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการมีความรูค้วามเขา้ใจในการดแูลรกัษากอ้นเห็ด  
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการเกิดแนวคิดในการน าเห็ดสดมาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์

ตา่งๆ ได ้
4. เพื่อลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนใหแ้ก่ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการงสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไมพ่ึง่พาสารเคมี 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึง 30 มิถนุายน 2560 

สถานทีด่ าเนินการ 
ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ)  จ านวน 88 คน 
ผลทีค่าดว่าจะไดรั้บ 

1. ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถผลิตกอ้นเห็ดไดอ้ย่างถกูวิธี ลดการปนเป้ือนเชือ้รา 
ช่วยลดตน้ทนุของเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด  

2. ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความรูค้วามเขา้ใจในการดแูลรกัษากอ้นเห็ด  
3. ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง จากการน าเห็ดสดมา

แปรรูปเป็นผลติภณัฑต์า่งๆ ได ้
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดค่าครองชีพในครัวเรือนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ผูเ้ขา้รว่มโครงการงสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไมพ่ึง่พาสารเคมี 

 
โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง : 

อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพาะเหด็อินทรียค์รบวงจร (ปีที ่3) (พ.ศ. 2561) 
หลักการและเหตุผล  

ส านกันวตักรรมการเรยีนรูจ้ดัท าโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ และการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: อบรมเชิงปฏิบตัิการผลิตกอ้นเห็ดและการแปรรูป ณ ต าบลคลอง
ทบัจันทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ โครงการนีมี้การบูรณาการรว่มกับวิชา มศว 374 
สมัมาชีพชมุชน จดัท าระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงานพบว่าผูเ้ขา้รว่มโครงการจากต าบลคลองทบัจนัทรมี์ศกัยภาพ
ในการผลติกอ้นเห็ดเชิงการคา้ สามารถเพาะเห็ดสดจ าหน่ายในชมุชน สามารถเรยีนรูว้ิธีการแปรรูป
เห็ดเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ น าไปจ าหน่ายในชุมชนได ้นอกจากนีส้มาชิกยงัรว่มกนัจดัตัง้กลุ่มเพาะ
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เห็ดบา้นบีกริมเพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชน จากการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มพบว่ายัง
ตอ้งการใหม้หาวิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์
นอกจากนีค้ณะกรรมการไดส้  ารวจพืน้ท่ีเพาะเห็ดของกลุม่เพาะเห็ดบา้นบีกรมิพบวา่ยงัมีจดุอ่อนอยู ่
เน่ืองจากมีการวางกอ้นเห็ดท่ีหมดอายทุิง้ไวโ้ดยทางกลุ่มไม่มีการน าไปใชป้ระโยชน ์อาจท าใหเ้ชือ้
ราในกอ้นเห็ดเก่าปนเป้ืนไปยงักอ้นเห็ดท่ีเปิดดอกใหม่ส่งผลใหผ้ลผลิตเห็ดลดลง หากทางกลุ่มได้
เรยีนรูก้ารจดัสภาพแวดลอ้มภายในบรเิวณเพาะเห็ดนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ดสดในโรงเพาะ
แลว้ยงัช่วยลดตน้ทนุการผลิตกอ้นเห็ดได  ้ส าหรบักอ้นเห็ดเก่าสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอี้กโดย
น าไปท าปุ๋ ยหมกัซึ่งเป็นวิธีการก าจดัขยะในชุมชน ลดการปนเป้ือนเชือ้ราและช่วยลดการเผาขยะ 
สอดคลอ้งกับนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม
อย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีเน้นการบริการ
วิชาการแก่สงัคมการจดัการการขยะ     

ส านักนวัตกรรมการเรียนรูไ้ดป้ระชุมร่วมกับเจา้อาวาสวดับีกริม ผูอ้  านวยการ
โรงเรยีนบีกรมิ และตวัแทนกลุม่เพาะเห็ดบา้นบีกรมิ เพื่อวางแผนพฒันาโครงการบรกิารวิชาการแก่
สงัคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทัง้นีค้ณะกรรมการเห็นควรใหข้ยายกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ
กระบวนการประชาสงัคม “บวร” คือการน าสถาบนัหลกัในชมุชนทอ้งถ่ินมาเป็นยทุธศาสตรใ์นการ
พฒันาชมุชน ไดแ้ก่ สถาบนัทางสงัคม ประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อบต. เกษตรกรและกลุ่ม
เพาะเห็ดบีกรมิ สถาบนัศาสนา ประกอบดว้ย เจา้อาวาสและพระภิกษุวดับีกรมิ สถาบนัการศกึษา 
ประกอบดว้ย คณะครูและนกัเรยีนโรงเรยีนบีกรมิ โดยจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพาะเห็ดอินทรยีค์รบ
วงจร ณ โรงเรียนบีกริม ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ทั้งนี ้มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหชุ้มชนมีความรูใ้นการดแูลรกัษากอ้นเห็ดใหไ้ดผ้ลผลิตอย่างต่อเน่ือง สามารถ
แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เพิ่มองคค์วามรูด้า้นการท าปุ๋ ยหมกัจากกอ้นเห็ดเก่าซึง่เป็น
การลดปริมาณขยะภายในชุมชน ลดค่าครองชีพในครวัเรือนให้แก่ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยทกุองคค์วามรูท่ี้ชมุชนไดร้บัจะสามารถพฒันาเป็นชมุชนท่ีมีศกัยภาพพรอ้ม
เป็นชุมชนตน้แบบดา้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ทั้งนีจ้ะท าการอบรมและติดตามผลการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อสรา้งอาชีพใหช้มุชนอยา่งยั่งยืน  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการมีความรูใ้นการดแูลรกัษากอ้นเห็ดใหไ้ดผ้ลผลิตอย่าง

ตอ่เน่ือง  
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2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแนวคิดในการแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถท าปุ๋ ยหมกัจากกอ้นเห็ดเก่าอยา่งถกูวิธี  
4. เพื่อลดปรมิาณขยะจากกอ้นเห็ดเก่าในชมุชน 
5. เพื่อลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนใหแ้ก่ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เพื่อพฒันาเป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพพรอ้มเป็นชุมชนตน้แบบดา้นการเพาะเห็ด

อินทรยีค์รบวงจร  
ระยะเวลาด าเนินการ  

กิจกรรมท่ี 1 : ประชมุประสานงานและจดัโครงการฯ เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 
กิจกรรมท่ี 2 : ประชมุสรุปผลการจดักิจกรรม เดือน มกราคม 2561 

กิจกรรมท่ี 3 : ติดตามประเมินผลโครงการ ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 1-2 เดือน มีนาคม 2561 
กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามประเมินผลโครงการ ครัง้ท่ี 2 เดือน เมษายน 2561 
ประชมุสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เดือน เมษายน 2561 

สถานทีด่ าเนินการ 
ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ)  จ านวน 105 คน 
ผลทีค่าดว่าจะไดรั้บ 

1. ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถดแูลรกัษากอ้นเห็ดใหไ้ดผ้ลผลิตอย่างต่อเน่ือง ลด
ความเสี่ยงในการปนเป้ือนเชือ้รา ช่วยลดตน้ทนุการผลิตกอ้นเห็ดของเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด 

2. การน าเสนอโครงการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนของนิสิตรายวิชา มศว 374 
เก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ด ช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเกิด
แนวคดิในการแปรรูปเห็ดเป็นผลติภณัฑท่ี์หลากหลาย 

3. ความรูด้า้นการท าปุ๋ ยหมกัช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสามารถผลิตปุ๋ ยอินทรียท่ี์
ประกอบดว้ยธาตอุาหารหลกัและธาตอุาหารรองท่ีพืชตอ้งการ ช่วยปรบัปรุงดนิท่ีเสื่อมคณุภาพจาก
การใชปุ้๋ ยเคมีเป็นเวลานาน 

4. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถลดปริมาณขยะจากกอ้นเห็ดเก่าในชุมชนรวมถึง
เศษใบไม ้เศษวชัพืช เศษผกัและเปลือกผลไม ้ช่วยลดภาวะโลกรอ้นท่ีเกิดจากการเผาขยะ 

5. ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถเพิ่มรายไดจ้ากการขายเห็ดสดหรือผลิตภณัฑแ์ปร
รูปเห็ด สามารถลดรายจ่ายคา่ปุ๋ ยเคมีจากการท าปุ๋ ยหมกัใชเ้องหรอืแลกเปลี่ยนในชมุชน 
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3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้โมเดลเชิงตรรกะ 
ธัญลักษณ์ มณีโชติ (ธัญลักษณ์ มณีโชติ, 2560) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะ

ส าหรบัการประเมินโครงการอ่านออกเขียนไดข้องโรงเรียนระดบัประถมศึกษา ในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั
การประเมินโครงการอ่านออกเขียนไดข้องโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ (1) ศึกษานิเทศกผ์ูร้บัผิดชอบโครงการอ่าน
ออกเขียนได ้ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบุรเีขต 1 (2) ผูบ้รหิารโรงเรยีนครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ครูผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการอ่ านออกเขียนไดข้อง
โรงเรียน ท่ีประสบความส าเร็จในโครงการอ่านออกเขียนไดจ้ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เครือ่งมือท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งแบบ
ปลายเปิด การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา (content analysis) ผลการวิจยัพบวา่ 1) 
การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินโครงการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยภาพรวมองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นปัจจัยน าเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และผลลัพธ์ 2) 
โรงเรยีนขนาดเล็ก องคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินโครงการอา่นออกเขียนได ้
ดา้นปัจจยัน าเขา้ จ านวน 7 องคป์ระกอบ ดา้นกระบวนการ จ านวน 14 องคป์ระกอบ ดา้นผลผลิต 
จ านวน 1 องค์ประกอบ และด้านผลลัพธ์ จ านวน 1 องค์ประกอบ 3) โรงเรียนขนาดกลาง 
องคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินโครงการอ่านออกเขียนได ้ดา้นปัจจยัน าเขา้  
จ านวน 6 องค์ประกอบ ด้านกระบวนการ จ านวน 11 องค์ประกอบ ด้านผลผลิต จ านวน 1 
องคป์ระกอบ และดา้นผลลพัธ ์จ านวน 1 องคป์ระกอบ 4) โรงเรียนขนาดใหญ่องคป์ระกอบของ
โมเดลเชิงตรรกะ ส าหรบัการประเมินโครงการอ่านออกเขียนได้ ด้านปัจจัยน าเข้า  จ านวน 6 
องคป์ระกอบ ดา้นกระบวนการ จ านวน 17 องคป์ระกอบ ดา้นผลผลิต จ านวน 1 องคป์ระกอบ และ
ดา้นผลลพัธ ์จ านวน 1 องคป์ระกอบ 

นรสิรา หรา่ยพิมาย (นรสิรา หรา่ยพิมาย, 2560) ศกึษาการประเมินโครงการการจดัการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ประเมินปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบ 
ของโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใชโ้มเดลเชิง
ตรรกะขัน้พืน้ฐาน กรณีศกึษาโรงเรยีนในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ (1) ผูบ้รหิาร
โครงการ จ านวน 3 คน (2) ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 63 คน และ (3) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2560 ท่ี
ได้รับการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา จ านวน 217 คน เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ 
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์และแบบวดัเจตคติของนกัเรยีน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า (1) การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่า 
ความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น (2) การประเมินดา้นกิจกรรม 
พบว่า การปฏิบัติในด้านกระบวนการนิเทศติดตาม อยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติในด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัปานกลาง (3) การประเมินดา้นผลผลิต พบว่า การ
ประเมินดา้นผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้เม่ือพิจารณา
รายดา้น ไดแ้ก่ ความสนใจในการจดัการเรยีนการสอนสะเต็มศกึษาและเจตคติตอ่การจดัการเรยีน
การสอนแบบสะเต็มศึกษาอยู่ในระดบัมาก (4) การประเมินดา้นผลลพัธ ์พบว่า การประเมินดา้น
ผลลพัธใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่เกณฑท่ี์ตัง้ไว ้เม่ือพิจารณารายดา้น ไดแ้ก่ 
ความรูเ้ม่ือไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนแบบสะเต็มศกึษาและทกัษะการคิดวิเคราะหอ์ยู่ในระดบั
มาก (5) การประเมินดา้นผลกระทบ พบวา่ การประเมินดา้นผลกระทบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้เม่ือพิจารณารายดา้น ไดแ้ก่ ความสนใจในการประกอบอาชีพ
ทางดา้นสะเต็มของนกัเรียน และความพรอ้มในดา้นการเป็นตน้แบบในการจดัการเรียนการสอน
แบบสะเตม็ศกึษามีอยูใ่นระดบัมาก 

ชนิดา ไกรเพชร (ชนิดา ไกรเพชร, 2555) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการประเมิน
ประสิทธิผลองคก์รส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา สงักดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีวตัถปุระสงค ์
1) พฒันาองคป์ระกอบและตวับ่งชีป้ระสิทธิผลองคก์ร ส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษา สงักดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 2) พฒันาระบบการประเมินประสิทธิผลองคก์ร ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา 
สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 3) ประเมินคุณภาพของระบบการประเมินประสิทธิผล
องคก์ร ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา สงักดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั
คือ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี และ
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบุรี จ านวนทัง้หมด 41 คน การเก็บรวบรวมขอ้มลูใชก้ารศึกษา
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสอบถามโดยใช้แบบประเมิน การ
วิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติบรรยายและวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้ารวิเคราะห์
เนือ้หา ผลการวิจัยพบว่า (1) องคป์ระกอบและตัวบ่งชีป้ระสิทธิผลองคก์รท่ีเหมาะสม ส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษา สงักดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2) ระบบการประเมินประสทิธิผลองคก์ร 
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ส าหรบัสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ี
สมัพนัธก์นั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต ดา้นขอ้มลูยอ้นกลบัและการ
ใชผ้ลประเมินท าใหส้ถาบนัอดุมศึกษาตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถาบนัตามภารกิจไดว้่า
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มีจดุเด่น จดุท่ีควรพฒันาอย่างไร บุคลากรในองคก์รเห็น
ความส าคัญของการประเมิน ตลอดจนน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการพัฒนา
ปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ท่ีของบุคลากรไดแ้ละเกิดทักษะดา้นการประเมินและมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองเก่ียวกบัการประเมินเพิ่มขึน้ (3) ผลการประเมินคณุภาพของระบบการประเมินประสิทธิผล
องคก์ร มีความเหมาะสมอยูร่ะดบัดีมาก 

ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะ (ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะ, 2561) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการ
ประยกุต ์Logic Model เพื่อพฒันารูปแบบการด าเนินงานป้องกันและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นเยาวชน มีวตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบรูปแบบการด าเนินงานปอ้งกนั 
และปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชนเขตชนบทและเพื่อประเมิน
ความส าเร็จในรูปแบบฯ เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานฯ ในต าบลสมดุ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร ์อาสาสมคัรถกูคดัเลือกตามคณุสมบตัิ 2 
กลุม่ ไดแ้ก่ 1) ทีมพี่เลีย้ง และ 2) ทีมสขุภาพต าบล และระยะประเมินผล ประเมินความส าเรจ็ฯ ใน
อาสาสมคัร จ านวน 3 กลุม่ไดแ้ก่ ทีมสขุภาพต าบล เยาวชน และผูป้ระกอบการรา้นคา้ ผลการวิจยั
พบว่า การด าเนินงานฯ เป็นรูปแบบ “กลไกทีมสขุภาพประจ าต าบล” ซึ่งทีมสขุภาพต าบลเขา้มามี
บทบาทหลกัใน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) สรา้งสื่อประชาสมัพนัธ ์2) รณรงคส์รา้งกระแส 3) สรา้งความรู ้
ความตระหนกั การรบัรูด้า้นกฎหมายและกฎระเบียบชุมชน และ 4) ติดตาม ตรวจเยี่ยม เฝา้ระวงั
การกระท าผิดกฎระเบียบในรูปแบบคณะกรรมการ ซึง่ทีมพี่เลีย้งเป็นผูส้นบัสนนุดา้นวิชาการ ระยะ
ประเมินผลพบว่า ความคงอยู่ของการด าเนินกิจกรรมของทีมสขุภาพอยู่ระดบัปานกลาง ความรู ้
เก่ียวกบัมาตรการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชนอยู่ในระดบัดี การรบัรูม้าตรการฯ ของ
ผูป้ระกอบการรา้นคา้ในระดบัดี ไม่พบการโฆษณาเก่ียวขอ้งกบัเครือ่งดื่มแอลกอฮอลบ์รเิวณรา้นคา้ 
และการท างานโดยใชที้มสขุภาพจงึเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ศภุวฒัน ์ปภสัสรากาญจน ์(ศุภวฒัน ์ปภสัสรากาญจน์, 2559) ไดท้  าการศึกษาการน า
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตวัแบบตรรกะเพื่อการปรบัตวัดา้นภมูิอากาศมาใชใ้นการพฒันาชมุชน
และทอ้งถ่ิน มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) น าเสนอแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตวัแบบตรรกะ 2) 
น าเสนอการบรูณาการประยกุตแ์นวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตวัแบบตรรกะเขา้ดว้ยกนัเพื่อ
ใชเ้ป็นเครื่องมือในการพฒันาทอ้งถ่ินและชมุชนขององคก์รทางดา้นการพฒันาทัง้ท่ีเป็นหน่วยงาน
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ภาครฐั และองคก์ารหรอืหน่วยงานนอกภาครฐั ซึง่ไดแ้ก่ องคก์ารท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และองคก์ร
การพฒันาเอกชน 3) ชีใ้หเ้ห็นถึงสว่นประกอบของโครงสรา้งและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบซึง่
เกิดจากการประยุกตแ์นวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตวัแบบตรรกะเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนขององคก์ารพัฒนาทั้งท่ีเป็นหน่วยงานภาครฐั และ
องคก์ารนอกภาครฐั ซึ่งไดแ้ก่องคก์ารท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และองคก์ารพฒันาเอกชน โดยการน า
ขอ้มูลจากคู่มือดา้นการวิเคราะหขี์ดความสามารถในการปรบัตวัและความเปราะบางท่ีเสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศของมลูนิธิรกัษไ์ทยมาวิเคราะห ์เพื่อประกอบการอธิบายและเพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจตอ่การน าไปใช ้เป็นเครื่องมือในกระบวนการพฒันาชมุชนและทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ ผลการวิจยัพบวา่ การประยกุตแ์นวคดิทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตวัแบบตรรกะเขา้ดว้ยกนั 
เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือเพื่อการวางแผนพฒันาชมุชนและทอ้งถ่ินของ
องคก์ารการพัฒนาในประเทศไทย ทั้งองคก์ารนอกภาครฐัและองคก์ารภาครฐัในระดบัทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ องคก์ารพัฒนาเอกชนและองคก์ารท่ีไม่แสวงหาผลก าไรหรือองคก์ารสาธารณะประโยชน ์
รวมทัง้องคก์ารภาครฐัในระดบัทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

Bhibha M. Das and Deirdre Dlugonski (Bhibha M. Das and Deirdre Dlugonski, 
2018) ไดท้  าการศึกษาการพฒันารูปแบบเชิงตรรกะส าหรบัโปรแกรมการการออกก าลงักายดว้ย
การเดินตามชุมชนส าหรบัคุณแม่ มีวตัถุประสงคใ์นการวิจัยครัง้นี ้เพื่อหาแนวทางเก่ียวกับการ
พฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัโปรแกรมการออกก าลงักายดว้ยการเดินส าหรบัคณุแม่โดยใหข้อ้มลู
พืน้ฐานเก่ียวกับประชากรและอธิบายทฤษฎีโปรแกรมกระบวนการของการพัฒนาแบบจ าลอง
ตรรกะและส่วนประกอบแบบจ าลองตรรกะ ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัในครัง้นีจ้  านวน 86 คน เป็นแม่ท่ีมี
อายุระหว่าง 18 – 64 ปี กับเยาวชนอายุ 26 ปีหรือน้อยกว่าอาศัยอยู่ในชุมชน การประเมิน
กระบวนการการสงัเกตการณแ์ละการสนทนากลุ่มขอ้มูลถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะหเ์นือ้หาเพื่อ
ก าหนดรูปแบบการประเมินโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ ผลการวิจยัพบว่า ทรพัยากรท่ีจ าเป็นส าหรบั
การท ากิจกรรมของโปรแกรมมีความเหมาะสมเพียงพอ ชุดกิจกรรมท่ีด าเนินงานสามารถน าไปสู่
ผลลพัธร์ะยะสัน้และระยะยาว เปา้หมายของโปรแกรมคือ การปรบัปรุงสถานะสขุภาพโดยรวมของ
ครอบครวัและชมุชน โมเดลเชิงตรรกะนีอ้าจมีผลกระทบดา้นสาธารณสขุท่ีส าคญัเพราะสามารถท า
หนา้ท่ีเป็นกรอบแนวทางส าหรบัชมุชนอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการพฒันาน าไปใชแ้ละประเมินผลโครงการออก
ก าลงักายดว้ยการเดินส าหรบัคณุแม่ ส  าหรบัความรูข้องผูเ้ขียนโมเดลเชิงตรรกะนีเ้ป็นรูปแบบแรก
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และอาจถกูใชโ้ดยผูป้ฏิบตัิงานดา้นสาธารณสขุและชมุชนเพ่ือสง่เสรมิการออกก าลงักายโดยเฉพาะ
การเดนิเทา้ในและประชากรท่ีดอ้ยโอกาส 

Michelle M. Bulter และคณะ (Michelle M. Butler et al., 2014) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการ
ออกแบบการประเมินผลการรกัษาพยาบาลโดยการผดุงครรภ ์โดยการใชโ้ปรแกรมโมเดลเชิง
ตรรกะในการเลือกผลลพัธท่ี์จะรวมอยู่ในการประเมินผลมีวตัถปุระสงค ์2 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพื่อ
ใช้โปรแกรมโมเดลเชิงตรรกะในการระบุทฤษฎีของโปรแกรมและเป็นกรอบบูรณาการในการ
ออกแบบและการวิเคราะหก์ารประเมินผลโดยใชว้ิธีการเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ (2) เพื่อระบุ
ผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุดท่ีจะหมายรวมถึงการประเมินผล โดยการระบุและการเช่ือมโยง
โปรแกรม (การรกัษาทางการแพทย์โดยการผดุงครรภ์และฝากครรภ์) ผลลัพธ์กับเป้าหมาย 
ทรพัยากรและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง มีวิธีการศึกษา คือ ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการทบทวน
วรรณกรรม ทบทวนเอกสารนโยบายและความคิดเห็นก่อนหนา้ของการรกัษาทางการแพทย,์ การ
สมัภาษณก์บัผูผ้ดงุครรภ ์สตูิแพทยแ์ละผูจ้ดัการท่ีจะระบคุวามเป็นไปไดข้องผลลพัธ,์ การสนทนา
กลุ่มระหว่างผูผ้ดุงครรภ ์สูติแพทยแ์ละผูจ้ัดการและผูห้ญิงท่ีไดร้บัการรกัษาทางการแพทยเ์พื่อ
ปรบัแต่งและจัดล าดับความส าคัญของผลลัพธ์ และติดตามผลการส ารวจเพื่อปรบัแต่งและ
จดัล าดบัความส าคญัของผลลพัธท่ี์ระบแุละการระบแุหลง่ท่ีมาของขอ้มลูผลลพัธแ์ตล่ะตวัไดแ้ก่ (1) 
ตวัเลือก (2) ความสมัพนัธ/์การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูด้แูล (3) ประสบการณใ์นการดแูลรกัษา (4) การ
เตรยีมการและการศกึษาส าหรบัการคลอดบตุรและบดิา มารดา (5) ประสทิธิภาพของการดแูล (6) 
ผลลพัธ์องคก์ร และ (7) ศกัยภาพของโปรแกรมแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีไดร้ะบุผลลพัธ์แต่ละครัง้ 
ประกอบดว้ยเอกสารขอ้มลูท่ีมีอยู ่แผนภมูิขอ้มลู การส ารวจของผูห้ญิงและการสมัภาษณแ์ละกลุม่
สนทนาระหว่างผูผ้ดุงครรภ ์สูติแพทย ์ผูจ้ดัการและผูห้ญิง ผลการศึกษาคือ โปรแกรมโมเดลเชิง
ตรรกะไดร้วมแนวทางท่ีเป็นระบบและมีความโปรง่ใสในการระบผุลลพัธท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจะรวมอยู่ใน
การประเมินผล ขอ้มลูท่ีไดถ้กูน ามาใชต้ัง้แต่การออกแบบการประเมินผลโครงการซึ่งมีก าลงัมีการ
สรุปผล โปรแกรมโมเดลเชิงตรรกะเป็นวิธีการท่ีมีประโยชนใ์นการออกแบบการประเมินผลวิธีการ
จะตอ้งครอบคลุมถึงความสมัพันธท่ี์ส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเพื่อใหแ้น่ใจว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการเลือกผลท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้แน่ใจว่ามีวิธีการท่ี
เหมาะสมกับผลลัพธ์ควรพิจารณาผ่านในช่วงของการรกัษาพยาบาล การเงิน และมิติด้าน
กระบวนการ ความเขา้ใจและความเก่ียวขอ้งของผลลพัธท่ี์ระบุไวใ้นการศึกษาครัง้นีมี้ขอ้ก าหนด
อยา่งเขม้งวดและโครงรา่งที่สอดคลอ้งกนัส าหรบัการประเมินผลของการฝากครรภก์ารผดงุครรภ ์
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Lisa Jaegers และคณะ (Lisa Jaegers et al., 2014) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมโมเดลเชิงตรรกะและการวางแผนการประเมินส าหรบัโครงการมีสว่นรว่มทางการยศาสตร์
ในการก่อสรา้ง มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ (1) เพื่อหาเปา้หมายส าหรบัการเปลี่ยนแปลงในการท างาน (2) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ของขั้นตอนในกระบวนการท างานส าหรบัหาแนวทางแก้ไข โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูร้บัเหมาท่ีไดร้บัการคดัเลือกในสามระดบัและท างานในท่ีเดียวกนั กลุ่มตวัอย่างจะ
ไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการประชุมประจ าปีเพื่อแลกเปลี่ยน
วิธีการท างาน มีการส ารวจการท างานและตารางการท างานของกลุม่ตวัอยา่งในระยะเวลา 6 เดอืน 
โปรแกรมการมีส่วนรว่มในการท างานจะด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และใชโ้มเดลเชิงตรรกะในการ
อธิบายการวางแผนกระบวนการท างานและการออกแบบการประเมินผลสรุปของโปรแกรมเพื่อให้
โปรแกรมมีประสทิธิภาพ ผลการศกึษาพบวา่ โมเดลเชิงตรรกะเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชนส์  าหรบัใช้
ในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม การประเมินกระบวนการในการวดัท่ีช่วยส่งผลต่อ
การตัดสินใจและสามารถบอกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เพื่อให้การ
ประเมินผลสรุปของโปรแกรมมีประสิทธิภาพ 

Torghele Karen และคณะ (Torghele Karen. et al., 2007) ศึกษาการใช้โมเดลเชิง
ตรรกะ (logic model) ในการพัฒนาเครื่องมือส ารวจ (survey instrument) ส  าหรบัการประเมิน
โปรแกรม (program evaluation) การประชุมชั้นสุดยอดในการเตรียมความพรอ้มส าหรบักรณี
ฉุก เฉิน  (emergency preparedness summits) ส  าหรับ โรงเรียนการพยาบาลในจอร์เจีย 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั (1) เพื่ออธิบายวิธีการใชโ้มเดลเชิงตรรกะ (logic model) และ (2) เพื่อให้
ค  าแนะน าการประเมินโปรแกรมโดยมีการใชแ้ผนภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการและใหต้วัอยา่ง
การประเมินการเตรยีมความพรอ้มกรณีฉกุเฉินส าหรบัโรงเรียนพยาบาลในจอรเ์จีย ในการพฒันา
โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) เป็นวิธีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจัยการผลิต กิจกรรม ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโปรแกรม ท าให้กรอบการท างานมีความชัดเจน ในการวางแผนการประเมินผลท่ี
ครอบคลมุ ควรดอูงคป์ระกอบทัง้หมดในโปรแกรมและวิธีการท่ีท าใหง้่ายต่อการตรวจสอบพื ้นท่ีท่ี
ควรไดร้บัการแกไ้ข เม่ือการส ารวจเป็นสว่นหนึ่งของการประเมินผลโปรแกรม จึงควรระบเุปา้หมาย 
วตัถปุระสงคค์  าถามการวิจยั โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) และการส ารวจค าถาม สามารถช่วย
ใหเ้อกสารครบถว้นสมบูรณ์ การแสดงความเช่ือมโยงของโมเดลเชิงตรรกะ ( logic model) และ
ความคาดหวังและความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสียท่ีไดร้บัการตอบสนองอย่างมีคุณค่า
ส าหรบัการประเมินผลท่ีมีประโยชน ์
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จากการศกึษางานวิจยัท่ีกลา่วมาขา้งตน้ จ านวน 9 เรื่อง พบวา่ (1) ดา้นวตัถปุระสงคข์อง
การน าโมเดลเชิงตรรกะไปใช ้สว่นใหญ่เนน้การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะและการน าโมเดลเชิงตรรกะ
ไปใช้ในการประเมินผล (2) ดา้นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปรมิาณ (3) ดา้นเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ส่วนใหญ่ใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์(4) ดา้น
บรบิทท่ีประเมิน สว่นใหญ่ประเมินในบรบิททางธุรกิจ สขุภาพ และการศกึษา 

 
4. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนดา้นเศรษฐกจิ 

ขวญักมล ดอนขวา (ขวญักมล ดอนขวา, 2555) ไดท้  าการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ผลกระทบทางตรงของปัจจัย
ผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีต่อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 2) ผลกระทบทางตรงของ
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินของชุมชน และ 3) 
ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออ้มของปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชมุชนท่ีมีตอ่การจดัสรรก าไร
ส่วนเกินของชุมชน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์มีผลกระทบทางตรงต่อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการขายมากท่ีสุด 
โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากบั 0.513 ส่วนกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการ
ขาย มีผลกระทบทางตรงต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกินของชุมชนในดา้นการใหค้วามอนุเคราะห์
ชุมชนมากท่ีสดุ โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.417 ทางดา้นปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน
ดา้นการพฒันาพืน้ฐานทางกายภาพมีผลกระทบทางตรงต่อการจดัสรรก าไรส่วนเกินของชมุชนใน
ดา้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติมากท่ีสดุ โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากบั 0.434 นอกจากนี้
มีปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มีผลกระทบทางออ้มต่อการ
จดัสรรก าไรสว่นเกินของชมุชนในดา้นการใหก้ารศกึษามากท่ีสดุ โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากบั 
0.302 ดังนั้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษยท์างดา้นการพัฒนาผูน้  าเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนา
สมาชิกกลุ่มและการพฒันาเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน มีผลต่อการเพิ่ม
ยอดขายจากการขายสินคา้ภายในชุมชน โดยรายไดจ้ากการขายจะมีผลต่อขนาดของการจดัสรร
ก าไรไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทางสงัคมในชมุชนท่ีเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาเศรษฐกิจชมุชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วยในดา้นการใหก้ารศกึษามากท่ีสดุ 

ภาวิดา เจรญิจินดารตัน ์และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน ์(ภาวิดา เจรญิจินดารตัน ์
และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์, 2561) ไดท้  าการศึกษางานวิจัยเพื่อท้องถ่ินเพื่อความ
เขม้แข็งของชมุชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้นในชมุชนตระหนกัถึงปัญหาของตน และเป็นตวักระตุน้
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ใหค้นในชมุชนเกิดความรู ้ความคิด ในการรว่มกนัคิด รว่มกนัท า รว่มกนัตดัสินใจ รว่มกนัวางแผน 
และรว่มกนัรบัผลท่ีเกิดขึน้ ซึ่งกระบวนการเหล่านีส้ามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของคนใน
ชมุชนไดม้ากท่ีสดุ และสามารถแกไ้ขปัญหาของคนในชมุชนไดต้รงประเด็นท่ีสดุ เพราะผูท่ี้ท าวิจยั
ทอ้งถ่ินนัน้คือคนในชุมชนเอง โดยการส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพื่อใหส้ามารถวางแผนไดว้่าชุมชน
ควรจะเริ่มด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในประเด็นใดก่อน ตามความตอ้งการของชุมชนท่ีจะ
แกไ้ขปัญหานัน้ ซึ่งเม่ือชมุชนสามารถแกไ้ขปัญหาไดก็้จะท าใหช้มุชนเกิดความเขม้แข็ง โดยความ
เขม้แข็งของชุมชนสามารถวัดไดจ้ากการท่ีชุมชนพึ่งพาตนเองได ้สามารถแก้ไขปัญหาไดด้ว้ย
ตนเอง เกิดการรวมกลุ่มกัน เกิดการสรา้งเครือข่าย เป็นตน้ การท่ีชุมชนจะเขม้แข็งขึน้ไดน้ัน้ สิ่ง
ส  าคญัท่ีสดุก็คือ การมีส่วนรว่มกันของคนในชุมชนท่ีตอ้งการใหชุ้มชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึน้ ดงันัน้งานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินจึงมีส่วนส าคญัในการท าใหค้นในชมุชนเขา้มามีส่วนรว่ม
ในการพฒันาชมุชนของตนเอง จนชมุชนเกิดความเขม้แข็งขึน้ในท่ีสดุ 

วิทูลย ์แก้วสุวรรณ เกษมชาติ นเรศเสนีย ์และบุญเรือง ศรีเหรญั (วิทูลย ์แก้วสุวรรณ 
เกษมชาติ นเรศเสนีย ์และบุญเรือง ศรีเหรญั , 2559) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาชุมชนตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาการ
พฒันาชมุชนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2) ศกึษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการพฒันาชุมชนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 
และ 3) ศึกษาแนวทางการปรบัปรุงปัจจัยท่ีมีผลต่อการพฒันาชุมชนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการผสมผสานวิธี ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปรมิาณเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างแทน
ครวัเรือนใน 8 ชมุชน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัลพบุร ี
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 584 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) การพฒันาชุมชนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง โดยท่ีดา้นการมีความรู ้
ความเขา้ใจท่ีอยูใ่นระดบัสูงสดุนัน้ พบวา่มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากปราชญผ์ูป้ระสบความส าเรจ็
ในการพฒันาทกุดา้นท่ีใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินชีวิต ส่วนดา้นความมีเหตผุลท่ีอยู่
ในระดับต ่าสุด พบว่าชุมชนไดเ้ห็นขอ้เด่น ขอ้ดี โอกาส 2) ปัจจัยการพัฒนาตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่างในการพฒันาในดา้นต่างๆ นัน้ควรเนน้การ
พฒันาและทบทวน ศกึษาใหช้ดัเจนและท าใหเ้พื่อประโยชนใ์นอนาคต การมีสว่นรว่มในการพฒันา
ชุมชนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดพ้ฒันาศกัยภาพในการบรหิารจดัการปัญหาไดด้้วยตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) แนวทางการปรับปรุงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประกอบดว้ย การมุ่งเสรมิสรา้งการมีสว่นรว่มของประชาชน เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคก์ารเกิดขึน้ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพื่อเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ 

โรจนา ธรรมจินดา และคณะ (โรจนา ธรรมจินดา และคณะ, 2560) ท าการศึกษาเรื่อง
การพฒันารูปแบบธุรกิจชมุชนอยา่งยั่งยืน กรณีศกึษา กลุม่ผกัปลอดสารบา้นดอนสถาน อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่าน มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการในการพฒันาอยา่งยั่งยืน โดยการมีสว่นรว่มของ
ชมุชน และเพื่อคน้หารูปแบบการรวมกลุม่ธุรกิจชมุชนอย่างยั่งยืน โดยศกึษาประชากรสมาชิกกลุม่
ผกัปลอดสารบา้นดอนสถาน และผูน้  าชุมชน จ านวน 13 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การ
สมัภาษณ ์การสงัเกตแบบมีส่วนรว่ม การน าชาวบา้นไปศึกษาดงูาน การสนทนากลุ่มและประชุม
กลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการพฒันาชมุชนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนรว่ม มี 7 ขัน้ตอน คือ  
1) การแนะน านกัวิจยัและแจง้วตัถปุระสงคก์ารวิจยัใหก้บัชมุชน 2) การรว่มกนัศกึษาและวิเคราะห์
ปัญหาชุมชน 3) การเติมองค์ความรูใ้นชุมชน 4) การร่วมกันพิจารณารูปแบบการพัฒนาท่ี
เหมาะสมและมีความเป็นไปได ้5) การรว่มกนัวางแผนการด าเนินงาน 6) การปฏิบตัิตามแผน และ 
7) การติดตามและประเมินผล รูปแบบการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชนผักปลอดสารบา้นดอนสถานมี
รูปแบบเฉพาะท่ีแตกต่างจากชุมชนอ่ืน กล่าวคือ มีการร่วมกลุ่มเพื่อผลิตผักปลอดสาร ควบคุม
คณุภาพ และจ าหน่ายผกัปลอดสารในนามกลุม่ฯ ลกัษณะการรว่มทนุประกอบไปดว้ยทนุสว่นรวม
และทุนส่วนตวั การจดัตัง้กลุ่มธุรกิจชมุชนนีท้  าใหส้มาชิกสามารถขายผลผลิตในราคาท่ีเป็นธรรม
มากขึน้ ลดการพึ่งพาพ่อคา้คนกลาง ลดการใชส้ารเคมีในการเพาะปลกู ซึง่เป็นผลดีทัง้ตอ่สขุภาพ
ของเกษตรกรและสภาพแวดลอ้ม ขอ้เสนอแนะจากงานวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารบา้น
ดอนสถานควรจดัท าแผนการตลาดและการผลิตส่ือเพื่อรองรบัการขยายตลาดตอ่ไป 

พรรษวดี พงษ์ศิริ (พรรษวดี พงษ์ศิริ, 2560) ท าการศกึษาการพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจ
ชมุชนจงัหวดัมหาสารคามตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาสภาพ
และความตอ้งการในการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจชมุชนจงัหวดัมหาสารคามตามปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 2) เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจชุมชนจังหวดัมหาสารคาม
ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา และการพัฒนาความรูค้วามสามารถของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคามให้สูงขึน้ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 432 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรวดั likert 5 อนัดบั 
ผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนา
ศกัยภาพเศรษฐกิจชุมชนจงัหวดัมหาสารคามตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ในเกณฑด์ี เม่ือพิจารณาความสมัพนัธแ์ละอิทธิพลของตวัแปรท่ีมี
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ตอ่การพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจชมุชนจงัหวดัมหาสารคามตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
เศรษฐกิจชมุชนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพ มีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพในการ
แข่งขนั มีคา่เท่ากบั 0.96 ซึง่ตวัแปรเศรษฐกิจชมุชนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ รองลงมาคือ การผลิตและ
การตลาด ตามล าดบั ตวัแปรศกัยภาพในการแข่งขนัสามารถอธิบายไดด้งันี ้ตวัแปรท่ีมีอิทธิพล
สงูสดุ คือ ดา้นคุณภาพ รองลงมาคือ การเรียนรูข้ององคก์ร และการติดต่อเครือข่าย ตามล าดบั 
ดงันัน้ การพัฒนาศกัยภาพเศรษฐกิจชุมชนจังหวดัมหาสารคามตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ควรใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์การผลิต การตลาด คณุภาพ การเรียนรูข้อง
องคก์ร และการติดตอ่เครอืข่าย  เพื่อใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัของเศรษฐกิจชมุชน
จงัหวดัมหาสารคามไดม้ากขึน้ ตามแบบจ าลอง CCL Framework 

สิริกร บุญสังข ์และคณะ (สิริกร บุญสังข ์และคณะ, 2017) ท าการศึกษาการพัฒนา
ชุมชนตน้แบบในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้พื่อชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข มีวตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาชมุชนตน้แบบในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้พื่อชมุชนอยูเ่ย็น เป็นสขุและเพื่อ
หาแนวทางการพฒันาชุมชนตน้แบบในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้พื่อชุมชนอยู่เย็น 
เป็นสขุกลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ ประชากรและกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู คือ นกัวิชาการพฒันาชมุชน ผูใ้หญ่บา้น 
ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น หัวหน้าครอบครวัตัวอย่างในการด าเนินงานหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง และสมาชิกในชุมชนบา้นสระแทด ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์และประเด็นการ
สนทนากลุ่ม การวิเคราะหข์อ้มลูใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา (Content analysis) ผลการวิจยั
พบว่า 1. ชมุชนบา้นสระแทดมีรูปแบบการพึ่งตนเองของชมุชนตน้แบบในการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชเ้พื่อชมุชนอยู่เย็นเป็นสขุจากการเป็นหมู่บา้นตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยไดร้บัการ
สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโนนสูง 
นบัตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2553 โดยนิยามความหมายว่า “การด าเนินชีวิตในกระแสบรโิภคนิยม และการ
โฆษณาชวนเช่ือใหซ้ือ้สินคา้ต่างๆ คนในชมุชนจะตอ้งลดรายจ่าย ลดความฟุ่ มเฟือย สรา้งรายได้
และครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้” มี 2 ระดับ คือ 1.1 ความพอเพียงระดับครัวเรือน คือ 
ครอบครวัอบอุ่น ลดรายจ่าย ลดความฟุ่ มเฟือย สรา้งรายไดใ้นครวัเรือน คือ  ท าบัญชีครวัเรือน
เพื่อให้เห็นรายรบั ปลูกผักสวนครวั ส่วนท่ีเหลือน าไปขาย และการผลิตของใชใ้นครวัเรือน 1.2 
ความพอเพียงระดบัชมุชน มีรูปแบบการพึง่ตนเองโดยการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ไดแ้ก่
การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งออกเป็น 1) กลุ่มประเภทสวสัดิการชุมชน 2) กลุ่ม



  52 

ประเภทองคก์รการเงิน 3) กลุ่มประเภทการพฒันาอาชีพ และ 4) กลุม่ธุรกิจชมุชน 2. แนวทางการ
พฒันาชุมชนตน้แบบในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้พื่อชุมชนอยู่ เย็น เป็นสขุ คือ 2.1 
แนวทางการพฒันาชมุชนตน้แบบในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หช้มุชนอยู่เย็น เป็นสขุ
ระดบัครวัเรือน คือ 1) สรา้งจิตส านึก สรา้งภมูิคุม้กนัใหส้มาชิกในครวัเรอืน ขยนั ประหยดั อดออม 
ซื่อสัตย ์มีวินัย ใฝ่หาความรูเ้พื่อการพัฒนาตนเอง 2) เพิ่มทางเลือกในการท ากิจกรรมเพื่อลด
รายจ่ายในชีวิตประจ าวนั และการลดตน้ทนุการผลิต 3) สรา้งอาชีพเสรมิใหมี้รายได้ 4) การแกไ้ข
ปัญหาดนิเคม็ น า้กรอ่ย และการขาดแคลนน า้ 2.2 มีการพัฒ นาความเข้มแข็ งของกลุ่ม เพื่ อ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ 1) การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขา้วอย่างครบ
วงจร 2) การรวมกลุม่เพื่อรว่มกนัท าปุ๋ ยเพื่อลดตน้ทนุการผลิต และ 3) พฒันาโรงสีขา้วชมุชน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาขา้งต้น 
จ านวน 6 เรื่อง พบว่า การพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจชมุชนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้
ความส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การผลิต การตลาด คุณภาพ การเรียนรูข้ององคก์ร 
และการตดิตอ่เครอืข่าย  เพื่อใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของเศรษฐกิจชมุชนไดม้าก
ขึน้ การสรา้งรูปแบบการพึ่งตนเองโดยการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไ้ดแ้ก่การรวมกลุ่ม
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งออกเป็น การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชนตน้แบบในการน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทางเลือกในการท ากิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจ าวนั และ
การลดตน้ทนุการผลิต สรา้งอาชีพเสรมิใหมี้รายได ้และการแกไ้ขปัญหารว่มกนัภายในชมุชน  

 
5. กรอบแนวคดิการวิจยั 

การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ ไดว้ิธีการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะจะตอ้งสรา้งองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะดา้น
ปัจจัยน าเขา้ (inputs) กิจกรรม (actitivies) ผลผลิต (outputs) ผลลพัธ์ (outcomes) ส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ : โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภำพประกอบ 4 กรอบแนวคดิกำรวิจยั 
 

6. องคป์ระกอบโมเดลเชิงตรรกะตามทฤษฎี 
การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีใชส้  าหรบัการประเมินความส าเรจ็

ของโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปร
รูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาและการสงัเคราะหเ์อกสารโครงการ เอกสาร
วิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับโมเดลเชิงตรรกะ ( logic model) ผู้วิจัยได้น าเสนอร่าง
องคป์ระกอบโมเดลเชิงตรรกะตามทฤษฎี ดงัภาพประกอบ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล
โครงการบรกิารวิชาการแก่ชมุชนดา้นเศรษฐกิจ 
ประกอบดว้ย 

1. ดา้นปัจจยัน าเขา้ (inputs) 
2. ดา้นกิจกรรม (activities) 
3. ดา้นผลผลิต (outputs) 
4. ดา้นผลลพัธ ์(outcomes) 

4.1 ระยะสัน้ (short-term) 
4.2 ระยะกลาง (intermediate-term) 
4.3 ระยะยาวหรอืผลกระทบ (long-term or 

impact)  

โมเดลเชิงตรรกะส าหรบั
การประเมนิผลโครงการ
บรกิารวิชาการแก่ชมุชน 

ดา้นเศรษฐกิจ 
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ภาพประกอบ 5 รา่งองคป์ระกอบโมเดลเชิงตรรกะของโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปร

รูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากการศกึษาตามทฤษฎี 



  55 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการ

บรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 2 
ระยะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ระยะท่ี 1  การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการ
แก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ เป็นระยะท่ีท าให้ได้แบบร่างโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั
การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามโมเดลเชิงตรรกะ 
 
ระยะที ่1 การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมด้านเศรษฐกิจ  

เป็นระยะท่ีท าใหไ้ดร้า่งโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่
สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาต ารา เอกสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินผลโครงการโดยใช้
โมเดลเชิงตรรกะ (logic model)  

2. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการ
เพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้ป็นร่างองคป์ระกอบ
โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการ
เพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎี 

3. เก็บขอ้มูลการวิจัยจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในพืน้ท่ีต  าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้
ไดข้อ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบั ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลพัธท่ี์ไดจ้าก
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การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การวิเคราะหเ์นือ้หา (content analysis) ตามกระบวนการวิเคราะหเ์นือ้หา จากขอ้มลู
ท่ีไดจ้ากการศกึษาเอกสารโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขอ้มลูการสมัภาษณผ์ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
จ านวน 3 คน และเอกสารโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การน าผลการวิเคราะหเ์นือ้หามาสงัเคราะหเ์ป็นแผนภาพท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปัจจัยน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. น าผลการวิเคราะหใ์นขอ้ 4 มาจดัท าเป็นรา่งโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลกัความสอดคลอ้งและหลกัเกณฑเ์ชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้ไดข้อ้สรุปส าหรบัการก าหนดองคป์ระกอบต่างๆ ในดา้นปัจจัยน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต 
ผลลัพธ์และผลกระทบส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6. น ารา่งโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธต์รวจพิจารณา ใหข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรบัปรุง ตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

7. น าเสนอโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัรา่ง) เสนอต่อผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงตามข้อเสนอของ
ผูท้รงคณุวฒุิ 

8. ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบร่างโมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดประชุมการสนทนากลุ่ม (focus group) ร่วมกับ
ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 5 ท่าน ใหพ้ิจารณาในประเด็นเก่ียวขอ้งกบัความครอบคลมุ ความเหมาะสม 
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ความชัดเจน และมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชข้ององคป์ระกอบโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ปรบัปรุงรา่งโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(ฉบบัรา่ง) ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ เพื่อจดัท าโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฉบบัสมบรูณ ์

 
กลุ่มผู้ใหข้้อมูลการวิจัย 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูงานวิจยัในระยะท่ี 1 การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล

โครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูออกเป็น 3 กลุม่ โดยมี
การก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูแบบเจาะจง (purposive sampling) ดงันี ้

1. ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

1.1 ผู้น  าชุมชน ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 1 ท่าน 

1.2 ตวัแทนชมุชน ท่ีเขา้รว่มโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 ท่าน 

2. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นการประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

2.1 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 2 ท่าน 

2.2 นกัวิชาการท่ีมีประสบการณด์า้นการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุ
สงัคมดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน 

3. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการและดา้นการประเมินผล 
จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

3.1 อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์สาขาวัดและประเมินผลท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 



  58 

3.2 อาจารยท่ี์มีประสบการณด์า้นการท างานดา้นการบริหารโครงการทางดา้น
เศรษฐกิจมากกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 

3.3 ผูบ้รหิารโครงการ ไดแ้ก่ หวัหนา้โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปร
รูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ท่าน 

3.4 นกัวิชาการท่ีมีประสบการณด์า้นการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่
ชมุชนและสงัคมดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อก าหนดปัจจัยและกระบวนการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อ

ความส าเรจ็ของโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ 

1. แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งแบบปลายเปิด มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชส้มัภาษณผ์ูมี้
ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของโมเดล
เชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้งแบบปลายเปิด มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้มัภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัร่าง) โมเดลท่ี 1 วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณาในประเด็น
เก่ียวขอ้งกบัความครอบคลมุ ความเหมาะสม ความชดัเจน และมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้
ขององคป์ระกอบโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แบบบนัทึการสนทนากลุ่ม (focus group) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชใ้นการจดบนัทึก
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ ดา้นความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัรา่ง) วตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้ท้รงคณุวฒุิพิจารณา
ในประเด็นเก่ียวขอ้งกบัความครอบคลมุ ความเหมาะสม ความชดัเจน และมีความเป็นไปไดใ้นการ
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น าไปใชข้ององคป์ระกอบโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
เครือ่งมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ในระยะท่ี 1 มีแนวทางการสรา้งเครือ่งมือ ดงันี ้

1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ เพื่อก าหนดประเด็นการตัง้ค  าถาม 

2. ศกึษาการเขียนขอ้ค าถาม และการสรา้งแบบสมัภาษณจ์ากต ารา เอกสารวิชาการ
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. สรา้งขอ้ค าถามส าหรบัสมัภาษณแ์ละตรวจสอบใหค้รอบคลมุประเด็นท่ีตอ้งการวดั
ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั โดยแบบสมัภาษณท่ี์สรา้งขึน้เป็นแบบมีโครงสรา้ง ท่ีมีการก าหนด
ขอ้ค าถามไวล้ว่งหนา้เพื่อเป็นแนวทางในการสมัภาษณ ์

4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสรา้งขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจ
พิจารณา ใหข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรบัปรุง  

5. ไดแ้บบสมัภาษณแ์ละแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (focus group) ฉบบัสมบูรณ ์
เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสมัภาษณ ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ผู้ทรงคณุวฒุิ 
และการสนทนากลุม่ผูท้รงคณุวฒุิ  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
รายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มลู ในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัมีการด าเนินการ ดงันี ้

1. ประสานงานผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 
3 ท่าน ในพืน้ท่ีต  าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ และเพื่อติดตอ่เก็บขอ้มลู
เพื่อการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัและกระบวนการด าเนินงานท่ีสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของโครงการ   

2. ประสานงานผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณด์า้นการบรหิารโครงการและดา้นการ
ประเมินผลโครงการ จ านวน 3 ท่าน และเพื่อติดต่อเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยัเก่ียวกับการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบั
รา่ง) โมเดลท่ี 1 
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3. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และผูว้ิจยัจดัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะหไ์ปยงัผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 
กลุม่ดว้ยตนเอง 

4. ลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสมัครใจเขา้ร่วมการวิจัย 
ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีนดัหมาย 

5. ประสานงานและนัดหมายผูท้รงคณุวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอเชิญเขา้รว่มการ
สนทนากลุ่ม (focus group) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนกิจการเพื่อสังคม อาคาร
ส านกังานอธิการบดี เพื่อพิจารณาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการ
แก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (ฉบบัรา่ง) โมเดลท่ี 2 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์การสนทนากลุม่ และศกึษาต ารา เอกสาร
วิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ ( logic model) และเอกสาร
เก่ียวกบัโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการ
แปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้และกิจกรรมส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัย
วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารบรรยายเชิงพรรณนา 

 
ระยะที ่2 ตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรับการ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ  

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศึกษาต ารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาโมเดลเชิง

ตรรกะ (logic model) เก่ียวกับองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ซึ่งประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ 
(input) กิจกรรม (activities) ผลผลิต (output) และผลลพัธห์รอืผลกระทบ (outcomes or impact) 

2. ด าเนินการพฒันาองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ และน ามาพฒันาเป็นโมเดลเชิง
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ตรรกะส าหรบัประเมินผลโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ฉบบัสมบรูณ ์

3. น าเสนอองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณา ให้
ขอ้เสนอแนะแลว้น ามาปรบัปรุง 

5. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูว้ิจัยจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะหไ์ปยังผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน ดว้ยตนเอง 

6. ลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณก์ลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ี
นดัหมาย 

 
กลุ่มผู้ใหข้้อมูลการวิจัย 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในงานวิจยัระยะท่ี 2 ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน 
โดยผูว้ิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการบริหาร
จัดการและประเมินผลโครงการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี ้

1. อาจารยท่ี์มีประสบการณ์สาขาวดัและประเมินผลท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

2. อาจารยท่ี์มีประสบการณด์า้นการท างานดา้นการบรหิารโครงการทางดา้น
เศรษฐกิจมากกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 

3. ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการ
แปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ท่าน  

4. นกัวิชาการท่ีมีประสบการณด์า้นการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
แก่ชมุชนและสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องม่ือท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบต่างๆ ของโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
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องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของโมเดล        
เชิงตรรกะในดา้นความเหมาะสม ครอบคลุม และมีความเป็นไปไดข้องปัจจัยน าเขา้ กิจกรรม 
ผลผลิต ผลลพัธแ์ละผลกระทบ โดยแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั แบง่เป็น มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของ
โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการ
เพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบดว้ย ปัจจัย
น าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยมีการให้ระดับ
คะแนนจากการตอบแบบสอบถามดงันี ้

ระดบัการใหค้ะแนน 
5 หมายถึง ความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะอยู่

ในระดบั มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะอยู่

ในระดบั มาก 
3 หมายถึง ความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะอยู่

ในระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง ความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะอยู่

ในระดบั นอ้ย 
1 หมายถึง ความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะอยู่

ในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 
 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. การศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยและเครื่องมือท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนา
โมเดลเชิงตรรกะ และเอกสารเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการ
เพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. การก าหนดองคป์ระกอบต่างๆ และขอ้ค าถามท่ีจะใชใ้นการวิจัยโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต 
ผลลพัธแ์ละผลกระทบ 

3. การศึกษาแนวทางการสรา้งแบบสอบถามจากต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการร่างขอ้ค าถามแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกแบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมใน
องคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั 
แบ่งเป็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุดและส่วนท่ีสองการเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ เก่ียวกับองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4. น าแบบสอบถามความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีร่างไวเ้สนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความถกูตอ้งดา้นเนือ้หา รวมทัง้ภาษาท่ีใชแ้ลว้น ามาปรบัปรุง 

5. การน าแบบสอบถามความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีได้ปรับปรุงจากค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แลว้น าแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประเมินผล
โครงการ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) และความชดัเจน
ในการสื่อความโดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของแบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสม
องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ควร
มีคา่ 0.67 – 1.00 (ศิรชิยั กาญจนวาสี, 2552) ไดเ้ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ ์มีคา่ IOC = 1.00 

6. การจดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใหผู้ท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน 
ไดต้รวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ท าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย จากบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ และผูว้ิจยัจดัสง่หนงัสือขอความอนเุคราะหไ์ปยงัผูท้รงคณุวฒุิดว้ย
ตนเอง 

8. ลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีนดัหมาย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขอความรว่มมือในการเป็นผูท้รงคณุวฒุิเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมในองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล โครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
ออกโดยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ และผูว้ิจยัด าเนินการติดตามประสานงาน
ทางโทรศพัทแ์ละนดัหมายเพื่อจดัส่งแบบสอบถามความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดล
เชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การวิเคราะหผ์ลข้อมูล 

การวิเคราะหแ์บบประเมินความเหมาะสมในองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะหด์ว้ยสถิติพืน้ฐานคือ 
คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บญุชม ศรสีะอาด, 2556) ตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

 
 ช่วงคะแนน (คา่เฉลี่ย)    ผลการประเมิน 

  4.51 – 5.00   องคป์ระกอบตำ่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ 
      มีควำมเหมำะสมครอบคลมุ และมีควำม 
      เป็นไปได ้ในกำรน ำไปใชใ้นระดบั มำกท่ีสดุ 
  3.51 – 4.50   องคป์ระกอบตำ่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ 
      มีควำมเหมำะสมครอบคลมุ และมีควำม 
      เป็นไปได ้ในกำรน ำไปใชใ้นระดบั มำก 
  2.51 – 3.50   องคป์ระกอบตำ่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ 
      มีควำมเหมำะสมครอบคลมุ และมีควำม 
      เป็นไปได ้ในกำรน ำไปใชใ้นระดบั ปำนกลำง 
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  1.51 – 2.50   องคป์ระกอบตำ่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ 
      มีควำมเหมำะสมครอบคลมุ และมีควำม 
      เป็นไปได ้ในกำรน ำไปใชใ้นระดบั นอ้ย 
  1.00 – 1.50   องคป์ระกอบตำ่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ 
      มีควำมเหมำะสมครอบคลมุ และมีควำม 
      เป็นไปได ้ในกำรน ำไปใชใ้นระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

  
การรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิด มาจัดกลุ่มขอ้มูลและน าเสนอผลการ

วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการบรรยายเชิงพรรณนา 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

 
การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น

เศรษฐกิจ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินโครงการบรกิารวิชาการ
แก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
 

ตอนที ่1 ผลการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมด้านเศรษฐกิจ โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 

การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
กรอบแนวคิดจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะ (Ellen 
Tylor-Powell & Ellen Henert, 2008; Lisa Jaegers et al.,2014; McCutcheon K & Lohan M., 
2017; Midland and lancasshire Commissioning Suport Unit, 2016; ศิ ริชัย  กาญ จนวาสี , 
2562; สวุิมล ว่องวาณิช, 2559; ธัญลกัษณ ์มณีโชติ, 2560; นริสรา หรา่ยพิมาย, 2560; ศภุวฒัน ์
ปภัสสรากาญจน,์ 2559) ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการพัฒนาจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
สมัภาษณ ์โดยมีผลการวิเคราะห ์โมเดลเชิงตรรกะออกเป็น 3 โมเดล ดงันี ้

 
การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะที่ 1 เป็นการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
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การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากการสงัเคราะหเ์อกสารโครงการและการสมัภาษณ ์
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ผลการวิเคราะห ์ดงันี ้

การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน จ านวน 1 
ท่าน และตวัแทนชมุชน จ านวน 2 ท่าน ดงัขอ้ความตอ่ไปนี ้

1. ด้านสาเหตุและความส าคัญของปัญหา คือ สาเหตุและปัญหาของ
ชุมชนท่ีจ าเป็นใหมี้การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
“อาชีพหลกัของคนในชมุชนสว่นใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร มี

หลายครวัเรอืนท่ีเพาะเห็ดเพื่อจ าหน่าย ทัง้เห็ดสดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ปัญหาสว่นใหญ่ท่ีเกิด
คือหลายคนท่ียงัขาดความรูใ้นการเพาะและแปรรูปเห็ดใหเ้ป็นผลติภณัฑท่ี์หลากหลาย” 

(การสมัภาษณ,์ ผูน้  าชมุชน) 
 

“ครอบครวัเราประกอบอาชีพทางการเกษตร และหลายครอบครวัใน
ชมุชนของเรา การเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสรมิท่ีช่วยเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั บอ่ยครัง้ท่ีเห็ดออกมา
ไม่สมบูรณ ์โรงเห็ดขึน้ราบ่อยมากตอ้งรือ้และท าใหม่ท าใหเ้สียค่าใชจ้่ายในการสรา้งโรงเรือนบ่อย
มาก ถา้ท าแบบตน้ทนุถกูราก็ยงัขึน้อยูต่ลอด เรือ่งการแปรรูปพอผลผลิตท่ีไดจ้ากเห็ดสดมีนอ้ย ก็จะ
ไม่สามารถน ามาแปรรูปได”้ 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 1) 
 

“การเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลกัท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั ปัญหาท่ีเกิด
สว่นใหญ่คือผลผลิตท่ีไดไ้ม่มากนกั เพราะไมมี่ความรูใ้นการปลกูเห็ดท่ีถกูตอ้ง ท่ีท าๆ กนัเพราะทาง
เกษตรมาใหค้วามรู ้แต่ก็เพียงผิวเผิน ส าหรบัการแปรรูปจากเห็ดตอนนีท้  าอยู่เห็ดทอดเพียงอย่าง
เดียว แตก็่ท าไมไ่ดม้ากนกัเพราะเห็ดออกนอ้ยและตน้เห็ดเล็กไม่สมบรูณ”์ 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 2) 
 
เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 

โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสมัภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ พบว่า สาเหตแุละความส าคญัของปัญหา ประกอบดว้ย การลดคา่ครองชีพ 
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การสรา้งอาชีพเสรมิ การพฒันาชมุชนดา้นเศรษฐกิจ การส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะดา้นการเพาะ
เห็ด และการส่งเสรมิทกัษะดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัเอกสารโครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีก าหนดหลกัการและเหตผุล ดา้น
ความตอ้งการของชุมชนในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกเพาะเห็ดเบือ้งตน้ การดแูล
รกัษากอ้นเห็ดโดยไม่พึ่งพาสารเคมี และส่งเสรมิใหช้มุชนสามารถผลิตกอ้นเห็ด การสรา้งโรงเรือน
เพาะเห็ดท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์และสง่เสรมิใหค้วามรูแ้ก่ชมุชนใหส้ามารถแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก
เห็ดได ้

 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า (input) คือ ทรพัยากรท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเรจ็ 

 
“สิ่งแรกท่ีจะท าให้การด าเนินโครงการส าเร็จได ้ก็คือ งบประมาณ ถ้า

งบประมาณไม่มี โครงการดีๆ ก็ไม่เกิดแน่นอน รองลงมาก็ความรู ้ถ้าอาจารยมี์ความรู ้ความ
เช่ียวชาญก็จะน าความรูท่ี้ดีมาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนได ้ส าหรบัทรพัยากรอ่ืนๆ เช่น สถานท่ี สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ก็มีความส าคญัเพราะถา้ไม่มีสถานท่ี ไม่มีอาหารจดัเลีย้ง เครื่องเสียง
ตา่งๆ ก็ไม่สามารถด าเนินโครงการได”้ 

(การสมัภาษณ,์ ผูน้  าชมุชน) 
 

“งบประมาณเลย ถา้ไม่มีงบประมาณอย่างอ่ืนๆ ก็ไม่ตามมา และคนท่ีจะ
น าความรูม้าใหต้อ้งเก่ง รวมทัง้การท างานท่ีเป็นระบบทัง้ผูจ้ดัและผูเ้ขา้รว่ม” 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 1) 
 

“อยากใหม้องถึงงบประมาณ ความพรอ้มของชุมชน ความตอ้งการของ
ชุมชน ว่าสามารถแกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการของชุมชนไดห้รือไม่ เนือ้หาการอบรมก็
ส าคญั หากไมด่ีพอชมุชนก็ไม่สามารถน าความรูน้ัน้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพของตวัเองได”้ 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 2) 
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เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสมัภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ พบว่า ดา้นปัจจัยน าเขา้ ประกอบดว้ย งบประมาณ เนือ้หาการอบรม 
ทีมงาน/กิจกรรม วิทยากร สิ่งอ านวยความสะดวก วสัดแุละอปุกรณ ์ความตอ้งการของชมุชน และ
ระบบการบรหิารจดัการโครงการ  

 
3. ด้านผลผลิต (output) ประกอบดว้ย กิจกรรม (activities) และการมีส่วน

รว่ม (participations) คือ รูปแบบของกิจกรรม/หลกัสตูรท่ีใชใ้นการฝึกอบรมใหแ้ก่ชมุชน และการมี
ส่วนรว่มของชมุชนท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการ
เพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเรจ็ 

 
“มีการจดัฝึกอบรมพัฒนาทักษะใหแ้ก่ชุมชนดา้นการเพาะเห็ดและการ

แปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ดท่ีถูกตอ้ง ส าหรบัคนท่ีมีส่วนรว่มเป็นผูน้  าชุมชน ตวัแทนคนท่ีท าอาชีพ
ดา้นการเพาะเห็ด” 

(การสมัภาษณ,์ ผูน้  าชมุชน) 
 

“สอนดา้นการเพาะเห็ดแบบครบวงจร ทัง้การสรา้งโรงเรือน การท ากอ้น
เชือ้เห็ด การปลกูเห็ด และการแปรรูปจากเห็ด คนท่ีมีสว่นรว่มในกิจกรรมเป็นคนในชมุชนเขา้รว่ม” 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 1) 
 

“มีการฝึกอบรมดา้นการเพาะเห็ดท่ีถกูตอ้ง ใหผ้ลผลติดีๆ ดา้นการแปรรูป
นัน้อยากใหมี้เหมือนกนั แตช่อบในการฝึกดา้นการเพาะเห็ดมากกวา่ คนในชมุชนท่ีประกอบอาชีพ
การเพาะเห็ดมีสว่นรว่มในการจดัโครงการนี”้ 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 2) 
 
เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 

โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสมัภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ พบว่า ดา้นผลผลิต ดา้นกิจกรรม ประกอบดว้ย การฝึกอบรมดา้นการเพาะ
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เห็ด และการฝึกอบรมดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ดา้นการมีสว่นรว่ม ประกอบดว้ย ผูน้  าชมุชน กลุม่
คนท่ีประกอบอาชีพการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 

 
4. ด้านผลลัพธร์ะยะส้ัน (short-term outcomes) คือ ผลจากการเขา้ร่วม

โครงการท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 1 – 3 ปี หลงัจากการเขา้รว่มโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
“ชุมชนมีความรูด้า้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากเห็ดท่ี

ถกูตอ้ง” 
(การสมัภาษณ,์ ผูน้  าชมุชน) 

 
“ความรูท่ี้ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ

ประกอบอาชีพของตนเองได”้ 
(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 1) 

 
“เป็นความรูแ้ละทกัษะท่ีถกูตอ้งดา้นการเพาะเห็ดและแปรรูปจากเห็ด” 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 2) 
 
เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 

โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสมัภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ พบว่า ดา้นผลลพัธร์ะยะสัน้ ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการ
แปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 

  
5. ด้านผลลัพธ์ระยะกลาง (intermediate-term outcomes) คือ ผลจาก

การเขา้ร่วมโครงการท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 4 – 6 ปี หลังจากการเขา้ร่วมโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเรจ็ 
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“น่าจะเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท่ีมีรายไดท่ี้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากความรูท่ี้
ไดร้บั และอาจจะเกิดกลุม่พฒันาเศรษฐกิจของชมุชน หรอืกลุม่สหกรณก์ารเพาะเห็ด” 

(การสมัภาษณ,์ ผูน้  าชมุชน) 
“รายไดน้่าจะเพิ่มขึน้ ลืมตาอา้ปากกนัได”้ 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 1) 
 

“รายไดค้รวัเรือนน่าจะเพิ่มขึน้ จากการขายเห็ดและการแปรรูป รวมทั้ง
อาจจะมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑจ์ากเห็ด เม่ือกลุ่มคนเยอะขึน้เศรษฐกิจ
ชมุชนน่าจะดีขึน้” 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 2) 
 
เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 

โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสมัภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ พบวา่ ดา้นผลลพัธร์ะยะกลาง ประกอบดว้ย รายไดค้รวัเรอืนเพิ่มขึน้ ชมุชน
เกิดการรวมกลุม่ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชน 

 
6. ด้านผลลัพธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ (long-term outcomes/impact) 

คือ ผลจากการเขา้ร่วมโครงการท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 7 – 10 ปีขึน้ไป หลงัจากการเขา้ร่วม
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเรจ็ 

 
“หวงัวา่ชมุชนจะมีรายไดเ้พิ่มขึน้ ภาระหนีส้ินลดลงปัจจบุนัการกูย้ืมทัง้ใน

ระบบและนอกระบบเยอะมาก เศรษฐกิจชุมชนจะไดด้ีขึน้ และอยากใหเ้กิดศนูยก์ารเรียนรูเ้พื่อหา
รายไดเ้ขา้ชมุชนอีกทางหนึ่ง” 

(การสมัภาษณ,์ ผูน้  าชมุชน) 
 

“น่าจะหมดหนีห้มดสิน รายไดข้องครอบครวัเพิ่มขึน้ไม่ล  าบากเหมือนทุก
วนันี”้ 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 1) 
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“ก็คงจะปลดหนีไ้ดน้ะ การกูห้นีย้ืมสินลดลง มีเงินบางสว่นใชห้นี ้และเก็บ
บา้งบางสว่น” 

(การสมัภาษณ,์ ตวัแทนชมุชน คนท่ี 2) 
 
เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 

โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสมัภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ พบวา่ ดา้นผลลพัธร์ะยะยาวหรอืผลกระทบ ประกอบดว้ย ลดอตัราการกูห้นี ้
ยืมสนิทัง้ในและนอกระบบ และเกิดตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจชมุชน 

เม่ือวิเคราะหก์ารสมัภาษณผ์ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในการด าเนินโครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเอกสารโครงการและการสมัภาษณผ์ูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย ผูว้ิจยัด าเนินการรา่งโมเดลเชิงตรรกะจากเอกสารโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(ฉบบัรา่ง) ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      

(ฉบบัรา่ง) โมเดลท่ี 1 
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จากภาพประกอบ 6 สามารถสรุปองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัรา่ง) โมเดลท่ี 1 ไดด้งันี ้ 

1. สาเหตแุละความส าคญัของปัญหา (situation) ประกอบดว้ย การลดค่าครอง
ชีพ การสรา้งอาชีพเสรมิ การพฒันาชมุชนดา้นเศรษฐกิจ การสง่เสรมิทกัษะดา้นการเพาะเห็ด และ
การส่งเสรมิทกัษะดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑเ์น่ืองจากชุมชนขาดความรูแ้ละทกัษะดา้นการเพาะ
เห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์

2. ด้านปัจจัยน าเข้า (input) ประกอบด้วย งบประมาณ หลักสูตรการอบรม 
ทีมงาน/กิจกรรม วิทยากร สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุและอุปกรณ์ ระบบการบริหารจัดการ
โครงการ และความตอ้งการของชมุชน 

3. ดา้นผลผลิต (output) แบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ ดา้นกิจกรรม (activities) 
ประกอบดว้ย การฝึกอบรมดา้นการเพาะเห็ด และการฝึกอบรมดา้นการแปรรูปผลติภณัฑ ์ดา้นการ
มีสว่นรว่ม (participation) ประกอบดว้ย ผูน้  าชมุชน กลุม่คนท่ีประกอบอาชีพการเพาะเห็ดและการ
แปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 

4. ดา้นผลลพัธ์ระยะสัน้ (short-term outcomes) ประกอบดว้ย ทักษะดา้นการ
เพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 

5. ดา้นผลลพัธร์ะยะกลาง (intermediate-term outcomes) ประกอบดว้ย รายได้
ครวัเรอืนเพิ่มขึน้ ชมุชนเกิดการรวมกลุม่ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชน 

6. ด้านผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบ ( long-term outcomes or impact) 
ประกอบด้วย ลดอัตราการกู้หนีย้ืมสินทั้งในและนอกระบบ และเกิดต้นแบบการพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจชมุชน 

7. ดา้นขอ้ตกลง (assumption) ผูว้ิจยัสงัเคราะหเ์อกสารโครงการบรกิารวิชาการ
แก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่
ชุมชนและสงัคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางส าหรบัการด าเนินโครงการตามหลกัเกณฑข์องส่วน
กิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จากการสงัเคราะหเ์อกสารแนวทางและนโยบาย
การด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ท่ีก าหนดใหทุ้กโครงการตอ้งด าเนินโครงการภายใต้
เง่ือนไขของสว่นกิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
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8. ปัจจยัภายนอก (external factor) ผูว้ิจยัสงัเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลท่ีอาจเกิดขึน้
และส่งผลต่อการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน และนโยบายการพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานภาครฐั จากการ
วิเคราะหปั์จจยัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

 
การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะที่ 2 เป็นการพิจารณาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบับร่าง) โมเดลท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์จากการ
สมัภาษณผ์ูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ไดแ้ก่ ผูน้  าชมุชน ตวัแทนชุมชน จ านวน 3 ท่าน และจากการศึกษา
เอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการ
แปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง น าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูท้รงคณุวฒุิ 
จ านวน 3 ท่าน ให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง เพื่อให้ได้โมเดลเชิงตรรกะส าหรับการ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีครอบคลมุและชดัเจนยิ่งขึน้ 

ขอ้เสนอแนะในภาพรวมควรวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหใ์หค้รอบคลุมตามทฤษฎีของ
โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาประยกุตใ์นการ
พัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลท่ี 2 

ผูว้ิจยัศึกษากรอบตามกรอบแนวคิดจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การพัฒ นาโม เดล เชิ งตรรกะ  (Ellen Tylor-Powell & Ellen Henert, 2008; Lisa Jaegers et 
al.,2014; McCutcheon K & Lohan M., 2017; Midland and lancasshire Commissioning 
Suport Unit, 2016; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2562; สุวิมล ว่องวาณิช, 2559; ธัญลักษณ์ มณีโชติ, 
2560; นริสรา หร่ายพิมาย, 2560; ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์, 2559) ผลการปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษาและผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. สาเหตแุละความส าคญัของปัญหา (situation) ประกอบดว้ย การขาดความรู ้
และทักษะการพฒันาอาชีพดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑใ์นชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุ
และปัญหาท่ีส าคญัต่อการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะ
เห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. ดา้นปัจจยัน าเขา้ (input) ประกอบดว้ย การส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด การวางแผนการด าเนินกิจกรรม งบประมาณ หลกัสตูรการอบรม 
ทีมงาน วิทยากร สิ่งอ านวยความสะดวก วสัดแุละอปุกรณ ์และระบบการบรหิารจดัการโครงการ 
และกลุม่เครอืข่ายความรว่มมือ ไดแ้ก่ ผูน้  าชมุชน หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน 

3. ดา้นกิจกรรม (activities) ประกอบดว้ย หลกัสตูรการอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้น
การพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดา้นการเพาะเห็ด ดา้นการแปรรูปผลิต การพฒันาทกัษะ
ดา้นการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน และการสรา้งเครือข่าย
ความรว่มมือในการบรูณากา 

3. ดา้นผลผลิต (output) ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์และทกัษะการสรา้งกลุม่อาชีพดา้นการเพาะเห็ด 

4. ดา้นผลลพัธร์ะยะสัน้ (short-term outcomes) ประกอบดว้ย ชมุชนทกัษะดา้น
การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด และชุมชนมีทกัษะดา้นการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู ้
ดา้นเศรษฐกิจชมุชน 

5. ดา้นผลลพัธร์ะยะกลาง (intermediate-term outcomes) ประกอบดว้ย รายได้
ครวัเรอืนเพิ่มขึน้ ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงจากการแปรรูปกอ้นเห็ด และเกิดการรวมกลุม่ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชน 

6. ด้านผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบ ( long-term outcomes or impact) 
ประกอบดว้ย ลดอตัราการกูห้นีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบ ชมุชนน่าอยู่และสภาพแวดลอ้มดี และ
เกิดตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจชมุชน 

7. ด้านข้อตกลง (assumption) ประกอบด้วย การด าเนินโครงการควรมีการ
ส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนเพื่อศึกษาความพรอ้มของชุมชน บูรณาการการวางแผน
โครงการรว่มกบัเครอืข่าย โดยก าหนดผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต
ของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

ส าหรบัดา้นปัจจยัภายนอกไม่มีการปรบัปรุง ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบับร่าง) โมเดลท่ี  2 ดัง
ภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      

(ฉบบัรา่ง) โมเดลท่ี 2 
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จากภาพประกอบ 7 แสดงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบับร่าง) โมเดลท่ี 2 จากขอ้เสนอแนะของอาจายท่ี์ปรึกษา
ปรญิญานิพนธแ์ละผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 3 ท่าน โดยโมเดลท่ี 2 มีการปรบัปรุงบางสว่น ซึง่ผูว้ิจยัได้
ท าสัญลักษณ์สีไว ้เพื่อแสดงความชัดเจนถึงการปรบัปรุงจากโมเดลท่ี 1 มาถึงโมเดลท่ี 2 โดย
ค าอธิบายของสีไวด้งันี ้

สีเขียว หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเกิดจากการสงัเคราะหเ์อกสารและสมัภาษณผ์ูมี้
ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โมเดลท่ี 1) 

สีฟ้า หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเกิดจากการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงโมเดลเชิง
ตรรกะของอาจายท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 3 ท่าน 

สีขาว หมายถึง องคป์ระกอบท่ีไม่มีการปรบัปรุงจากขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูท้รงคณุวฒุิ 

 
การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะที่ 3 เป็นการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากการน าโมเดลเชิงตรรกะจากเอกสารโครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลท่ี  2 น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  อาจารย์ท่ี มี
ประสบการณส์าขาการวดัและประเมินผลท่ีมีประสบการณก์ารท างานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 
อาจารยท่ี์มีประสบการณด์า้นการท างานในดา้นการบรหิารโครงการทางดา้นเศรษฐกิจมากกว่า 5 
ปี จ านวน 1 ท่าน  ผูบ้รหิารโครงการ ไดแ้ก่ หวัหนา้โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ท่าน และนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมและสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน โดยผูว้ิจยั
คดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตรวจสอบความเหมาะสมโดยการจัดสนทนากลุ่ม 
(focus group) ร่วมกับอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาในประเด็นเก่ียวขอ้งกับ
ความครอบคลุม ความเหมาะสม ความชัดเจน และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของ
องคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้น
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เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยั
น าเสนอผลการสนทนากลุม่ (focus group) เก่ียวกบัองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดงันี ้

 
1. ด้านสาเหตุและความส าคัญของปัญหา (situation) หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดขึน้

ภายในชุมชนท่ีชุมชนมีความตอ้งการและจ าเป็นท่ีจะแก้ไขปัญหานั้น ตามความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 5 ท่าน ตามขอ้ความตอ่ไปนี ้

 
“จากขอ้ความท่ีระบุไวว้่า การขาดความรูแ้ละทกัษะการพฒันาอาชีพา้นการ

เพาะเห็ดในชมุชน มีความเหมาะสม เพราะถา้ชมุชนไมเ่กิดปัญหา คงไม่เกิดโครงการนี”้ 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 
“สาเหตุและความส าคัญของปัญหา มีความเหมาะสม ชัดเจน แสดงถึง

ปัญหาของชมุชนท่ีแทจ้รงิ” 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 2 
 
“การขาดความรูแ้ละทักษะการพัฒนาอาชีพดา้นการเพาะเห็ด เป็นปัญหา

หลกัของชมุชนใช่หรอืไม่ คณุไดไ้ปสมัภาษณช์มุชนแลว้ใช่หรอืไม่” 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 4 
 
“เกิดจากการสมัภาษณช์มุชน ผูใ้หข้อ้มลูในระยะแรกของการรา่งโมเดล และ

เกิดจากการสงัเคราะหจ์ากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิและอาจารยท่ี์ปรึกษา
ปรญิญานิพนธ”์ 

    ความคดิเห็นของ ผูว้ิจยั 
 

เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุ่ม (focus group) ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ดา้นสาเหตแุละความส าคญัของปัญหา  พบว่า 
การขาดความรูแ้ละทกัษะการพฒันาอาชีพดา้นการเพาะเห็ดในชมุชน เป็นสาเหตแุละความส าคญั
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ของปัญหาท่ีท าใหเ้กิดโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า (inputs) หมายถึง ความเพียงพอ ความเหมาะสม และความ

พรอ้มของทรพัยากรท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ 
 

“จากโมเดลท่ีเห็นว่า การส ารวจความตอ้งการจ าเป็นดา้นการพฒันาทกัษะ
ดา้นการเพาะเห็ด คิดว่าไม่จ าเป็นตอ้งน ามาใส่ในโมเดล เพราะมนัป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ
ก่อนเขียนโครงการ น่าจะเป็นผลการส ารวจมากกวา่ท่ีจะน ามาใส่” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 
“ดา้นการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ควรจะอยู่ในสว่นของทรพัยากรท่ีใชใ้น

การจดัโครงการมากกว่า ไม่ควรแยกออกมาแบบนี ้เพราะเป็นสว่นหนึ่งของทรพัยากร และควรเพิ่ม
ขอ้ความ “ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจดัโครงการ เป็นหวัขอ้ดา้นบนของกลอ่ง งบประมาณ หลกัสตูรการ
อบรม ฯลฯ ดว้ยน่าจะดีกวา่ไหม” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 2  
 
“ดา้นทรพัยากรท่ีใช ้เช่น งบประมาณ หลกัสตูรการอบรม ทีมงาน และอ่ืนๆ 

คณุคิดวา่ครอบคลมุของการด าเนินโครงการแลว้ใช่ไหม”  
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 3  
 
“ครอบคลุมของการด าเนินโครงการฯ เพราะจากการศึกษาเอกสาร ต ารา 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสงัเคราะหข์อ้มลูไดค้รบถว้น” 
    ความคดิเห็นของ ผูว้ิจยั  
 
“รายการครบถว้น แค่ปรบัเพิ่มการวางแผนการด าเนินกิจกรรม น ามาใส่ใน

กลอ่งนี”้ 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 4 
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“หน่วยงานภาคเอกชน ไดแ้ก่หน่วยงานใดบา้ง ท่ีดูจากนิยามศัพทท่ี์ผูว้ิจัย 
เขียนอธิบายแลว้ว่า เป็นองคก์ารท่ีไม่ใช่องคก์รของรฐั มีการด าเนินการอย่างอิสระ มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล เช่น องคก์รไม่แสวงหาก าไร องคก์รสาธารณะประโยชน์ ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนิน
โครงการนัน้ คิดว่า ควรเขียนค าขยายลงในดา้นทา้ยของ หน่วยงานภาคเอกชน เลยดีไหม อาจจะ
วงเลบ็ไว ้เพราะท่ีผูว้ิจยัเขียนไวใ้นกลอ่งนัน้ดกูวา้งมาก” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 3 
 

เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุม่ (focus group) ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 5 ท่าน ผูว้ิจยัปรบัปรุงโมเดลเชิงตรรกะดา้นปัจจยัน าเขา้ 
ดงัภาพประกอบ 8 

 
เดิม ใหม ่

  

ภำพประกอบ 8 แสดงกำรปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดำ้นปัจจยัน ำเขำ้ (inputs) 
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จากภาพประกอบ 8 การปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดา้นปัจจัยน าเขา้ 
(inputs) ตามขอ้เสนอแนะผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ไดใ้หข้อ้เสนแนะในการปรบัปรุง คือ การ
ตัดกล่องข้อความการส ารวจความต้องการจ าเป็นด้านการพัฒนาทักษะด้านการเพาะเห็ด 
เน่ืองจากเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการท่ีน ามาสูผ่ลของความตอ้งการจ าเป็นดา้นการพฒันาทกัษะ
ดา้นการเพาะเห็ด และการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ปรบัปรุงโดยใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของทรพัยากร
ท่ีใชใ้นการจดัโครงการ  

 
3. ด้านกิจกรรม (activities) หมายถึง การปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อสง่เสรมิ

ทกัษะความรูใ้หแ้ก่ชมุชน 
 

“ดา้นกิจกรรมนัน้ เกิดจากการศกึษาเอกสารโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม
ดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วา่มี
กิจกรรมใดบา้งที่สง่เสรมิทกัษะ/ความรูใ้หแ้ก่ชมุชน” 

    ความคดิเห็นของ ผูว้ิจยั 
 
“ครอบคลมุทกุกิจกรรมหรอืไม่” 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 
“ครบทกุกิจกรรม มีเพิ่มเติมในสว่นของกิจกรรม ดา้นการสรา้งเครอืข่ายความ

รว่มมือในการบูรณาการท่ีเพิ่มขึน้มาจากกิจกรรมท่ีโครงการก าหนด เน่ืองจากการสรา้งเครือข่าย 
เป็นส่วนส าคญัหนึ่งในปัจจัยน าเขา้ ซึ่งไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายความรว่มมือ จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโมเดลเชิงตรรกะและเอกสารโครงการ การสรา้งเครือข่ายย่อมมี
ความส าคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการด าเนินโครงการ เพราะหากขาดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ การ
ด าเนินโครงการอาจจะไม่สง่ผลไปถึงผลลพัธแ์ละผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ได”้ 

    ความคดิเห็นของ ผูว้ิจยั 
 

เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุ่ม (focus group) ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ดา้นกิจกรรม  พบว่า การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
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ดา้นการพัฒนาทักษะดา้นเศรษฐกิจ 1) ดา้นการเพาะเห็ด 2) ดา้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
พฒันาทักษะดา้นการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นศูนยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน และการ
สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือในการบรูณาการ 

 
4. ด้านผลผลิต (outputs) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม

โครงการท่ีเกิดขึน้ชดัเจน เช่น การไดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินโครงการ เป็นตน้  
 

“จากกล่องขอ้ความประกอบดว้ย 2 กล่อง คือ ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการสรา้งกลุ่มอาชีพด้านการเพาะเห็ด แต่จากการอ่านเอกสาร
โครงการฯ แลว้ พบว่าผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2559 ระบุไวว้่า ผูเ้ขา้ร่วม
สามารถหาตลาดขายเห็ดและผลิตภณัฑ ์สามารถลดค่าครองชีพในครวัเรอืนและสรา้งรายไดเ้สรมิ 
ในความคิดเห็นเห็นควรเพิ่มผลผลิตอีก 1 กล่อง คือ ทกัษะทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและ
ผลิตภณัฑ ์และเพิ่มแนวทางทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑล์งในสว่นของผลผลิต 
น่าจะมีความชดัเจนขึน้” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 
“เห็นควรสอดแทรกในส่วนของกิจกรรม เป็นขอ้ย่อยท่ี 3 เพราะการอบรม

จรงิๆ แลว้มีการสอดแทรกเนือ้หาทางการตลาดอยู่ในกิจกรรมย่อยอยู่แลว้ เพียงแต่ไม่ไดน้  าเขา้ไป
ในกิจกรรมหลกัของโครงการฯ และควรเพิ่มกล่องแนวทางทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและ
ผลิตภณัฑเ์พิ่มเตมิในสว่นของผลผลิต” 

    ความคิดเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 4 
 

เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุ่ม (focus group) ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ผูว้ิจยัปรบัปรุงโมเดลเชิงตรรกะดา้นปัจจยัดา้น
กิจกรรมและผลผลิตตามขอ้เสนอแนะ ดงัภาพประกอบ 9 และ 10 

 
 
 



  84 

เดิม ใหม ่

  

ภำพประกอบ 9 แสดงกำรปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดำ้นกิจกรรม (activities) 

จากภาพประกอบ 9 การปรบัปรุงองค์ประกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ด้านกิจกรรม 
(activities) ตามขอ้เสนอแนะผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ไดใ้หข้อ้เสนแนะในการปรบัปรุง คือ 
เพิ่มการอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาทักษะดา้นเศรษฐกิจ ขอ้ 3 ดา้นทางการตลาด ทัง้นี ้
จากเอกสารโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บัของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2559 มีการระบไุวว้า่ ผูเ้ขา้รว่มสามารถหาตลาดขาย
เห็ดและผลิตภณัฑ ์สามารถลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนและสรา้งรายไดเ้สรมิ 

 
 
 



  85 

เดิม ใหม ่

 
 

ภำพประกอบ 10 แสดงกำรปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดำ้นผลผลิต (outputs) 

จากภาพประกอบ 10 การปรบัปรุงองค์ประกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ด้านผลผลิต 
(outputs) ตามขอ้เสนอแนะผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ไดใ้หข้อ้เสนแนะในการปรบัปรุง คือ เพิ่ม 
แนวทางทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑ ์ทัง้นีเ้ป็นกิจกรรม (activities) ท่ีเพิ่มเติม
คือการอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ ขอ้ 3 ดา้นทางการตลาด  

 
5. ด้านผลลัพธ์ระยะส้ัน (short-term outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จากการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการน าความรูห้รือทกัษะท่ีไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการไปปรบัใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการด าเนินโครงการไปแลว้ 1 – 3 ปี  

 
“หากพิจารณาดีๆ ดแูลว้ผลผลิตและผลลพัธร์ะยะสัน้ ไม่แตกตา่งกนัเลย ควร

จะปรบันะ หรอือาจจะรวมกบัผลผลิตเลยก็ได”้ 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 
“ควรปรบัขอ้ความหน่อยดีไหม เพราะตอ้งแยกอย่างชดัเจนระหว่าง output 

และ outcome เช่น ถา้ outcome ควรจะเปลี่ยนเป็น ชุมชนมีความสามารถในการเพาะเห็ดและ



  86 

แปรรูปผลิตภัณฑ์จนสามารถประกอบอาชีพได ้และชุมชนและเครือข่ายมีทักษะและสามารถ
ก าหนดแนวทางการพฒันากลุม่สูก่ารจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้เป็นตน้” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 2 
 
เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 

โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุม่ (focus group) ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 5 ท่าน ผูว้ิจยัปรบัปรุงโมเดลเชิงตรรกะดา้นผลผลติและ
ดา้นผลลพัธร์ะยะสัน้ ดงัภาพประกอบ 11 

เดิม ใหม ่

  

ภำพประกอบ 11 แสดงกำรปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดำ้นผลลพัธร์ะยะสัน้ 
(short-term outcomes) 
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จากภาพประกอบ 11 การปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดา้นผลลพัธร์ะยะ
สัน้ (short-term outcomes) ตามขอ้เสนอแนะผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ไดใ้หข้อ้เสนแนะใน
การปรบัปรุง คือ ปรบัขอ้ความท่ีแสดงถึงผลลพัธร์ะยะสัน้ท่ีชดัเจนและแยกจากผลผลิตท่ีเกิดขึน้ 
ไดแ้ก่ ชุมชนมีความสามารถในเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภณัฑจ์นสามารถประกอบอาชีพได ้และ
ชมุชนและเครอืข่ายมีทกัษะและสามารถก าหนดแนวทางพฒันากลุม่สูก่ารจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้

 
6. ด้านผลลัพธร์ะยะกลาง (intermediate-term outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้

ตอ่เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การน าความรูห้รือทกัษะท่ีไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ
ไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการด าเนินโครงการไปแลว้ 4 - 6 ปี  

 
“รายไดค้รวัเรือนเพิ่มขึน้ น่ีเกิดผลท่ีเกิดขึน้จากผลผลิต มีความเหมาะสม แต่

ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงน่ีเป็นผลท่ีเกิดจากผลผลิตใช่ไหม” 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 
“เป็นส่วนหนึ่งของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากก้อนเห็ดเก่า โดยการแปรรูป

ดงักล่าวไม่ใช่แค่แปรรูปผลิตภณัฑท์างอาหารเท่านัน้ แต่โครงการมีการอบรมโดยใหก้อ้นเห็ดเก่า
เดิมทีตอ้งทิง้ท าใหป้รมิาณขยะเพิ่มขึน้ ตน้ทนุดา้นการจดัการขยะก็สงูขึน้ตามดว้ย จึงเป็นสว่นหนึ่ง
ของผลลพัธร์ะยะกลางนีไ้ด”้ 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 4 
 

เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุ่ม (focus group) ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ดา้นผลลพัธ์ระยะกลาง ประกอบดว้ย รายได้
ครวัเรอืนเพิ่มขึน้ ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงจากการแปรรูปกอ้นเห็ด และเกิดการรวมกลุม่ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชน  

 
7. ด้ านผลลัพธ์ระยะยาวห รือผลกระทบ ( long-term outcomes/impact) 

หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองผลผลิต ผลลพัธ ์หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการด าเนินโครงการ 
ในระยะ 7 - 10 ปี ขึน้ไป  
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“อตัราการกูห้นีย้ืมสนิทัง้ภายในและนอกระบบในชมุชนลดลง คิดวา่โครงการ
นีไ้ม่ไดช้่วยในการเรื่องกูห้นีย้ืมสินไดโ้ครงการเดียว อาจจะมีปัจจยัอ่ืนท่ีสง่ผลต่อการลดอตัราการกู้
หนีย้ืมสินได ้อยากใหป้รบัเป็น ชุมชนด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงคข์องโครงการ ส่วนชุมชนน่าอยู่สภาพแวดลอ้มดี อาจจะเป็นผลท่ีเกิดจากการลด
ปรมิาณขยะ ถือว่าเหมาะสมท่ีจะเป็น long-term และการเกิดศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน 
อาจจะเป็นผลพวงท่ีเกิดขึน้จากการรวมกลุม่ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 2 
 
“ถา้หากพิจารณาจากขอ้มูลของผูว้ิจยัท่ีน าเสนอผลของโมเดลท่ี 1 และท่ี 2 

ยิ่งจากโมเดลท่ี 1 เห็นว่าเป็นความตอ้งการในการลดหนีห้รือปลดหนี ้ก็เห็นสมควรคงไว ้และเพิ่ม
ชมุชนด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเป็นผลกระทบหรอืผลลพัธร์ะยะยาวได”้ 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 
“ถา้อย่างนัน้ก็เพิ่ม ชมุชนด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มา

เป็นอีก 1 ผลกระทบ” 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 3 
 

เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุ่ม (focus group) ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ผูว้ิจัยปรบัปรุงโมเดลเชิงตรรกะดา้นผลลัพธ์
ระยะยาวหรอืผลกระทบ ดงัภาพประกอบ 12 
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เดิม ใหม ่

  

ภำพประกอบ 12 แสดงกำรปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดำ้นผลลพัธร์ะยะยำวหรอื
ผลกระทบ (short-term outcomes or impact) 

จากภาพประกอบ 12 การปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดา้นผลลพัธร์ะยะ
ยาวหรือผลกระทบ (short-term outcomes or impact) ตามขอ้เสนอแนะผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 
ท่าน ไดใ้หข้อ้เสนแนะในการปรบัปรุง คือ เพิ่มชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนีเ้ป็นวัตถุประสงคห์ลักของโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
8. ด้านปัจจัยภายนอก (external factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคมุให้

การด าเนินโครงการส าเรจ็ลลุว่งได ้เกิดอปุสรรคตอ่การด าเนินโครงการ  
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“จาก external factor ท่ีระบไุวใ้นโมเดล มีความเหมาะสม เพราะประเด็นทัง้
ดา้นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สภาพแวดลอ้ม นโยบายการพฒันาชมุชนจากหน่วยงานภาครฐั 
เป็นสิ่งท่ีเหนือการควบคมุ” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 

เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุม่ (focus group) ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ดา้นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
สภาพแวดลอ้ม นโยบายการพฒันาชมุชนจากหน่วยงานภาครฐั 

 
9. ด้านข้อตกลง (Assumption) หมายถึง สมมติฐานจากการศึกษาและทบทวน

แนวคดิทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโมเดลเชิงตรรกะ 
 

“เกิดจากท่ีคณุสงัเคราะหเ์อกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาโมเดล
เชิงตรรกะใช่ไหม แลว้การส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชมุชนนัน้ จ าเป็นอยา่งไร” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 
“เกิดจากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนา

โมเดลเชิงตรรกะ รวมทั้งศึกษาเอกสารโครงการ ว่าการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของชุมชน แลว้น าไปสู่การเขียน
โครงการ และด าเนินโครงการ เพื่อการแกไ้ขปัญหาของชุมชน หากไม่มีการส ารวจความตอ้งการ
จ าเป็นเลย การท าโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม อาจจะไม่สนองตอบความตอ้งการของชมุชน
อยา่งแทจ้รงิได ้และการด าเนินโครงการอาจจะไม่เกิดประสิทธิผลแก่ชมุชนได”้ 

    ความคดิเห็นของ ผูว้ิจยั 
 
“ดจูากรายละเอียดท่ีอธิบายแลว้ เห็นว่าควรตอ้งปรบัขอ้ความใหส้อดคลอ้ง

กบัสาเหตแุละความส าคญัของปัญหาน่าจะเหมาะสมกวา่” 
    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 2 
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“งั้นควรปรบัเป็น การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการ
ส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชุมชน เพื่อศึกษาสาเหตแุละความส าคญัของปัญหา และความ
ตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการและวตัถุประสงคข์อง
โครงการใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของชมุชน” 

    ความคดิเห็นของ ผูท้รงคณุวฒุิ ท่านท่ี 1 
 

เม่ือวิเคราะหขอ้มลูจากเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสนทนา
กลุม่ (focus group) ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 5 ท่าน ดา้นขอ้ตกลง ดงัภาพประกอบ 13 
 

เดิม ใหม ่
  

 
ภาพประกอบ 13 แสดงการปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดา้นขอ้ตกลง 

(assumption) 

 

จากภาพประกอบ 13 การปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ดา้นขอ้ตกลง 
(assumption) ตามขอ้เสนอแนะผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ไดใ้หข้อ้เสนแนะในการปรบัปรุง คือ 

ข้อตกลง (Assumptions) 
 
กำรด ำเนินโครงกำรบรกิำร
วิชำกำรแก่สงัคม ควรมีกำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรจ ำเป็น
ของชมุชน เพื่อศกึษำสำเหตุ
และควำมส ำคญัของปัญหำ 
และควำมตอ้งกำรของชมุชน
อย่ำงแทจ้รงิ เพ่ือก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินโครงกำรและ
วตัถปุระสงคข์องโครงกำรให้
สอดคลอ้งควำมตอ้งกำรของ
ชมุชน 

ข้อตกลง (Assumptions) 
 
กำรด ำเนินโครงกำรควรมีกำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรจ ำเป็น
ของชมุชน เพื่อศกึษำควำม
พรอ้มของชมุชน บรูณำกำร
กำรวำงแผนโครงกำรรว่มกบั
เครอืข่ำย โดยก ำหนดผลผลิต 
ผลลพัธ ์และผลกระทบที่คำด
วำ่จะเกิดขึน้ในอนำคตของ
โครงกำร เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินโครงกำรใหบ้รรลุ
ตำมวตัถปุระสงคข์องโครงกำร 
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การด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม ควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชมุชน เพื่อ
ศึกษาสาเหตแุละความส าคญัของปัญหา และความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินโครงการและวตัถปุระสงคข์องโครงการใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของชมุชน  
 

จากการสนทนากลุ่ม (focus group) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน ผู้วิจัย
สงัเคราะหแ์ละปรบัปรุงองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัรา่ง) โมเดลท่ี 2 ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ โดยโมเดลท่ี 3 มีการ
ปรบัปรุง ซึง่ผูว้ิจยัไดท้  าสญัลกัษณส์ีไว ้เพื่อแสดงความชดัเจนถึงการปรบัปรุงจากโมเดลท่ี 2 มาถึง
โมเดลท่ี 3 โดยค าอธิบายของสีไวด้งันี ้

สีเขียว หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเกิดจากการสงัเคราะหเ์อกสารและสมัภาษณผ์ูมี้
ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โมเดลท่ี 1) 

สีฟ้า หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเกิดจากการใหข้อ้เสนแนะเพื่อปรบัปรุงโมเดลเชิง
ตรรกะ (โมเดลท่ี 2) ของอาจายท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 3 ท่าน 

สีสม้ หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเกิดจากการใหข้อ้เสนอะแนะเพื่อปรบัโมเดลเชิง
ตรรกะของผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 5 ท่าน 

สีขาว หมายถึง องค์ประกอบท่ีไม่ มีการปรับป รุงจากข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคณุวฒุิ 

ผูว้ิจัยด าเนินการปรบัปรุงโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลท่ี 3 ดงัภาพประกอบ 14 
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ภาพประกอบ 14 โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมนิผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      

โมเดลท่ี 3 
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จากภาพประกอบ 14 พบวา่ 
1. องคป์ระกอบดา้นสาเหตแุละความส าคญัของปัญหา (Situation) หมายถึง ปัญหา

ท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชนท่ีชมุชนมีความตอ้งการและจ าเป็นท่ีจะแกไ้ขปัญหานัน้ ประกอบดว้ย 
 การขาดความรูแ้ละทกัษะการพฒันาอาชีพดา้นการเพาะเห็ดในชมุชน 

2. องคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้ (Inputs) หมายถึง ความเพียงพอ ความเหมาะสม 
ความพรอ้มของทรพัยากรท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ ประกอบดว้ย  

2.1 ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง ผลการ
ส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชมุชนในการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด 

2.2 ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจดัโครงการ หมายถึง ปัจจยัท่ีจ าเป็นในการจดัโครงการ 
ประกอบดว้ย แผนด าเนินกิจกรรม งบประมาณท่ีมีความเพียงพอ หลกัสตูรการอบรม ไดแ้ก่ เทคนิค
วิธีการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑ ์การจดัการทางการตลาด และแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์าร
เรียนรูด้ ้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น ทีมงาน ได้แก่ หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าท่ีและกลุ่มคนท่ี
ด าเนินการและบรหิารจดัการโครงการมีทกัษะและความช านาญในการจดัโครงการ วิทยากร ไดแ้ก่ 
บุคคลท่ีมีความรู ้ความเช่ียวชาญดา้นวิธีการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการทาง
การตลาด และการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน สิ่งอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ความ
สะดวกสบายท่ีผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัระหว่างการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
เช่น ระบบไฟฟ้า โสตทัศนูปกรณ์ สถานท่ีจัดโครงการ ห้องน ้า เป็นต้น วัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ 
สินทรพัยท่ี์โครงการมีไวใ้ชใ้นการด าเนินกิจกรรมมีความเพียงพอ ระบบการบรหิารจดัการโครงการ 
ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการด าเนินโครงการเป็นระบบไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

2.3 กลุ่มเครือข่ายความรว่มมือ หมายถึง กลุ่มหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนการ
จดัโครงการ พรอ้มทัง้อ  านวยความสะดวกดา้นการจดัโครงการและการด าเนินการตามโครงการ 
ประกอบดว้ย ผู้น  าชุมชน ได้แก่ ตัวแทนชุมชนในการบริหารจัดการภายในชุมชน เช่น ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น ปราชญ์ชาวบา้นท่ีชุมชนนับถือ เป็นตน้ หน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ ส่วนราชการส่วน
ภมูิภาค สว่นทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบรหิารสว่นต าบล อ าเภอ และเทศบาลอ าเภอ เป็นตน้ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ไดแ้ก่ องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร องคก์รสาธารณะประโยชน ์ท่ีใหก้ารสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการใหส้  าเรจ็บรรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

3. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม (Activities) หมายถึง การปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อสง่เสรมิทกัษะความรูใ้หแ้ก่ชมุชน ประกอบดว้ย  
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3.1 การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ เป็นการด าเนิน
กิจกรรมกลุม่รว่มกนัเป็นระยะเวลาหลายวนั โดยเนน้การท างานและคิดรว่มกนั และการมีสว่นรว่ม
ในการปฏิบตัิโดยการสง่เสรมิการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชมุชน ไดแ้ก่ ดา้นการเพาะเห็ด 
เป็นหลกัสตูรการอบรมดา้นการเพาะเห็ด ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์และการจดัการทางการตลาด 
ท่ีใชใ้นการฝึกทกัษะสง่เสรมิความรูใ้หแ้ก่ชมุชนท่ีเขา้รว่มโครงการ 

3.2 การพฒันาทักษะดา้นการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นศูนยก์ารเรียน รูด้า้น
เศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการเพื่อพฒันาทกัษะและส่งเสรมิความรู ้แนวทางการจดัตัง้ศนูยก์าร
เรียนรูด้า้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ และกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเตรียม
ความพรอ้มสูก่ารจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจ 

3.3 การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการ หมายถึง แนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือสรา้งเครอืข่ายในการด าเนินการกิจกรรมหรอืโครงการรว่มกนั 

4. องคป์ระกอบดา้นผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากการด าเนิน
กิจกรรมโครงการท่ีเกิดขึน้ชดัเจน เช่น การไดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินโครงการ ประกอบดว้ย  

4.1 ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เป็นทกัษะความรูด้า้นการ
เพาะเห็ดท่ีถกูตอ้ง  

4.2 แนวทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภัณฑ ์เป็นความรูด้า้นการ
จดัการทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑ ์

4.3 ทักษะการสรา้งกลุ่มอาชีพดา้นการเพาะเห็ด เป็นทักษะความรูแ้ละแนว
ทางการสรา้งกลุม่อาชีพดานการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์

5. องคป์ระกอบดา้นผลลพัธร์ะยะสัน้ (short-term outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการน าความความรูห้รอืทกัษะท่ีไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการไป
ปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการด าเนินโครงการไปแลว้ 1 – 3 ปี ประกอบดว้ย  

5.1 ชุมชนมีความสามารถในการเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จนสามารถ
ประกอบอาชีพได ้ภายหลงัจากการเขา้รว่มโครงการมาแลว้ 1 – 3 ปี 

5.2 ชมุชนมีทกัษะดา้นการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน ชมุชนและ
กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ มีความรูแ้ละความสามารถในการก าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสูก่ารจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้

6. องคป์ระกอบดา้นผลลัพธ์ระยะกลาง (Intermediate-term outcomes) หมายถึง 
ผลท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การน าความรูห้รือทักษะท่ีไดร้บัจากการเขา้ร่วม
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โครงการไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการด าเนินโครงการไปแลว้ 4 – 6 ปี 
ประกอบดว้ย  

6.1 รายไดค้รวัเรือนเพิ่มขึน้ เป็นผลท่ีเกิดจากผลลพัธร์ะยะสัน้ เม่ือชุมชนมีการ
ประกอบอาชีพดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ท าใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการ
ประกอบอาชีพนัน้ๆ 

6.2 ปริมาณขยะในชุมชนลดลงจากการแปรรูปกอ้นเห็ด เม่ือชุมชนมีทกัษะจาก
การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ปรมิาณกอ้นเห็ดเก่าท่ีเหลือใชมี้การน ามาประยกุตแ์ละดดัแปลงเป็น
ปุ๋ ยอินทรยีใ์นการเกษตร 

6.3 เกิดการรวมกลุ่มดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน กลุ่มคนท่ีด าเนิน
ธุรกิจดา้นการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑ ์กลุม่หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน มี
การรวมกลุ่มกนัโดยมีวตัถปุระสงคเ์ดียวกนั เช่น สหกรณช์ุมชน วิสาหกิจชุมชนดา้นการเพาะเห็ด
และการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 

7. องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบ ( long-term outcomes: 
impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองจากผลผลิต ผลลพัธ์ หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการ
ด าเนินโครงการ ในระยะ 7 - 10 ปีขึน้ไป เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม การน าความรูห้รอืทกัษะท่ี
ไดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการไปปรบัใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันภายหลังจากการด าเนิน
โครงการ ประกอบดว้ย 

7.1 ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเกิดความ
ตระหนักรูแ้ละด าเนินชีวิตทั้งดา้นการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการท่ีชมุชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการประกอบอาชีพดา้นการเพาะ
เห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 

7.2 อตัราการกูห้นีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบในชมุชนลดลง เม่ือชมุชนมีความรู ้
และทกัษะในการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ดท่ีถกูวิธี ท าใหช้มุชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้
จากการประกอบอาชีพดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ท าใหก้ารกูห้นีย้ืมสิน
ลดลง เพราะเกิดสภาพคลอ่งทางการเงินภายในชมุชน 

7.3 ชุมชนน่าอยู่ สภาพแวดลอ้มดี เม่ือชุมชนมีแนวทางการแปรรูปจากกอ้นเห็ด
เป็นปุ๋ ยอินทรยี ์ปรมิาณขยะลดลงท าใหส้ภาพแวดลอ้มภายในชมุชนดีขึน้  

7.4 เกิดศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นผลท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชนจนพฒันาเป็น สหกรณช์มุชน วิสาหกิจชมุชนดา้นการเพาะเห็ด
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และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด จึงมีการรวบรวมองคค์วามรูด้า้นการเพาะเห็ดและแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดครบวงจร ชุมชนสามารถบริหารจดัการได ้และสามารถเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่
บคุคลท่ีสนใจทั่วไป  

8. องคป์ระกอบดา้นปัจจยัภายนอก (external factor) หมายถึง ประกอบดว้ย 
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สภาพแวดลอ้มภายในชมุชน นโยบายการพฒันา

ชมุชนจากหน่วยงานภาครฐัท่ีโครงการไม่สามารถควบคมุได ้
9. องค์ประกอบด้านข้อตกลงเบื ้องต้น (assumption) หมายถึง สมมติฐานจาก

การศกึษาและทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโมเดลเชิงตรรกะ ประกอบดว้ย 
การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการส ารวจความตอ้งการ

จ าเป็นของชมุชน เพื่อศกึษาสาเหตแุละความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการของชมุชนอย่าง
แทจ้รงิ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการและวตัถปุระสงคข์องโครงการใหส้อดคลอ้งความ
ตอ้งการของชมุชน 

 
ตอนที ่2 ผลการประเมินความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรับ
การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเหด็ปลอด
สารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

การประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรับการ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจัยตรวจสอบโดยการใช้ขอ้มูลจากการท าแบบ
ประเมินความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินผลโครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จดัส่งใหแ้ก่ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกับความเหมาะสมในองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธแ์ละผลกระทบของโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 
แบง่เป็น มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ  
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยใหเ้ขียนแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมอ่ืนๆ เก่ียวกับองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ผลการประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดดงัตาราง 5 

ตาราง 4 ผลการประเมินความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการ
บรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 (N=5) 

�̅� SD แปลผล 
ความเหมาะสมของร่างโมเดลเชิงตรรกะ 
1. โมเดลเชิงตรรกะมีความเหมาะสม 4.20 0.836 มาก 
2. ความเพียงพอของขอ้มลูในโมเดลเชิงตรรกะ 4.20 0.447 มาก 
3. ความสมเหตสุมผลของโมเดลเชิงตรรกะ 4.20 0.447 มาก 
4. ภาษาท่ีใชใ้นโมเดลเชิงตรรกะมีความชดัเจน 4.20 0.447 มาก 
5. โมเดลเชิงตรรกะครอบคลมุถึงสาระส าคญั
ของโครงการ 

4.60 0.547 มากท่ีสดุ 

รวม 4.28 0.460 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างโมเดลเชิงตรรกะ

ส าหรบัประเมินผลโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.28, SD = 0.460) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมมากท่ีสุดคือ โมเดลเชิงตรรกะครอบคลุมถึงสาระส าคญัของโครงการอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ (X̅ = 4.60, SD = 0.547) ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีระดบัความเหมาะสมเท่ากนัทัง้หมดคือ โมเดลเชิง
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ตรรกะมีความเหมาะสม (X̅ = 4.20, SD = 0.836) ความเพียงพอของขอ้มูลในโมเดลเชิงตรรกะ 
ความสมเหตสุมผลของโมเดลเชิงตรรกะ และภาษาท่ีใชใ้นโมเดลเชิงตรรกะมีความชดัเจน ซึง่อยูใ่น
ระดบัมาก (X̅ = 4.20, SD = 0.447) 

ตาราง 5 ผลการประเมินความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 (N=5) 

�̅� SD แปลผล 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1. ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะ
ดา้นการเพาะเห็ด 

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

2. ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจดัโครงการ 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     2.1 แผนการด าเนินกิจกรรม  4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     2.2 งบประมาณ 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     2.3 หลกัสตูรการอบรม 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     2.4 ทีมงาน 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     2.5 วิทยากร 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     2.6 สิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     2.7 วสัด ุอปุกรณ ์ 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     2.8 ระบบการบรหิารจดัการโครงการ 4.60 0.547 มากท่ีสดุ 
3. กลุม่เครอืข่ายความรว่มมือ 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     3.1 ผูน้  าชมุชน 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     3.2 หน่วยงานภาครฐั 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 (N=5) 

�̅� SD แปลผล 
     3.3 หน่วยงานภาคเอกชน (องคก์รไม่
แสวงหาก าไร หนว่ยงานสาธารณะประโยชน)์ 

4.60 0.547 มากท่ีสดุ 

รวม 4.77 0.432 มากทีสุ่ด 
ด้านกิจกรรม (Activities) 
4. การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันา
ทกัษะดา้นเศรษฐกิจ 

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

     4.1 ดา้นการเพาะเห็ด 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     4.2 ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
     4.2 ดา้นการจดัการทางการตลาด 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
5. การพฒันาทกัษะดา้นการเตรยีมความ
พรอ้มสูก่ารเป็นศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจ
ชมุชน 

4.60 0.547 มากท่ีสดุ 

6. สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือในการ 
บรูณาการ 

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

รวม 4.76 0.434 มากทีสุ่ด 
ด้านผลผลิต (Outputs) 
7. ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

8. ทกัษะทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ด
และผลิตภณัฑ ์

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

9. ทกัษะการสรา้งกลุม่อาชีพดา้นการเพาะ
เห็ด 

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

รวม 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 (N=5) 

�̅� SD แปลผล 
ดา้นผลลัพธร์ะยะส้ัน (Short-term outcomes) 
10. ชมุชนมีความสามารถในการเพาะเห็ด
และแปรรูปผลิตภณัฑจ์นสามารถประกอบ
อาชีพได ้

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

11. ชมุชนและเครอืข่ายมีทกัษะและสามารถ
ก าหนดแนวทางการพฒันากลุม่สูก่ารจดัตัง้
ศนูยก์ารเรยีนรู ้

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

12. เกิดเครอืข่ายความรว่มมือในการบรูณา
การ 

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

รวม 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 
ด้านผลลัพธร์ะยะกลาง (Intermediate-term outcomes) 
13. รายไดค้รวัเรอืนเพิ่มขึน้ 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
14. ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงจากการแปร
รูปกอ้นเห็ด 

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

15. เกิดการรวมกลุม่ดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจภายในชมุชน 

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

รวม 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 
ด้านผลลัพธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ (Long-term outcomes or Impact) 
16. ชมุชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.20 0.836 มาก 

17. อตัราการกูห้นีย้ืมสนิทัง้ในและนอกระบบ
ในชมุชนลดลง 

4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

18. ชมุชนนา่อยู ่สภาพแวดลอ้มดี 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 
19. เกิดศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน 4.80 0.447 มากท่ีสดุ 

รวม 4.65 0.418 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 (N=5) 

�̅� SD แปลผล 
ด้านสาเหตุและความส าคญัของปัญหา (Situation) 
19. การขาดความรูแ้ละทกัษะการพฒันา
อาชีพดา้นการเพาะเห็ดในชมุชน 

4.60 0.547 มากท่ีสดุ 

ด้านปัจจัยภายนอก (External factor) 
20. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
สภาพแวดลอ้มภายในชมุชน นโยบายการ
พฒันาชมุชนจากหนว่ยงานภาครฐั 

4.40 0.547 มาก 

ด้านข้อตกลง (Assumption) 
21. การด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่
สงัคม ควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น
ของชมุชน เพื่อศกึษาสาเหตแุละความส าคญั
ของปัญหาและความตอ้งการของชมุชนอยา่ง
แทจ้รงิ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนิน
โครงการและวตัถปุระสงคข์องโครงการให้
สอดคลอ้งความตอ้งการของชมุชน 

4.60 0.547 มากท่ีสดุ 

รวมทุกด้าน 4.68 0.415 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 5 พบว่า การประเมินความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ

ส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวม 9 ดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  (X̅ = 
4.68, SD = 0.415) เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความเหมาะสมใน
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (inputs) กิจกรรม (activities) ผลผลิต (outputs) ผลลพัธร์ะยะสัน้ (short-term 
outcomes) ผลลพัธร์ะยะกลาง (intermediate-term outcomes) ผลลพัธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ 
(long-term outcomes or impact) ดา้นสาเหตแุละความส าคญัของปัญหา (situation) ดา้นปัจจยั
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ภายนอก (external factor) ดา้นขอ้ตกลง (assumption) พบว่าทุกดา้นมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ รายละเอียดแตล่ะดา้น ดงันี ้

ดา้นปัจจยัน าเขา้ (inputs) พบว่า องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.77, SD = 0.432) และมีความเห็นว่าผลการส ารวจความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะดา้นการเพาะเห็ด ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจัดโครงการ ไดแ้ก่ 
แผนการด าเนินกิจกรรม งบประมาณท่ีเพียงพอ หลกัสูตรการอบรม ทีมงาน วิทยากร สิ่งอ านวย
ความสะดวก วสัด ุอปุกรณ ์ระบบการบรหิารจดัการ และกลุ่มเครือข่ายความรว่มมือเขา้มามีส่วน
รว่มในการจดัโครงการ 

ดา้นกิจกรรม (activities) พบว่า องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.76, SD = 0.434) และมีความเห็นว่ากิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเพาะเห็ด ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ดา้นการ
จดัการทางการตลาด การพฒันาทกัษะดา้นการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นศนูยก์ารเรียนรูด้า้น
เศรษฐกิจชุมชน และการสรา้งเครือข่ายความรว่มมือและมีส่วนรว่มในการบูรณาการการด าเนิน
โครงการใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการและความตอ้งการจ าเป็นของชมุชน 

ดา้นผลผลิต (outputs) พบว่า องค์ประกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.80, SD = 0.447) และมีความเห็นว่าเม่ือด าเนินโครงการ
เสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะมีทักษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ ์ทักษะทาง
การตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑ ์และทกัษะการสรา้งกลุม่อาชีพดา้นการเพาะเห็ด 

ดา้นผลลพัธร์ะยะสัน้ (short-term outcomes) พบว่า องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดล
เชิงตรรกะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.80, SD = 0.447) และมีความเห็นวา่เม่ือ
สิน้สุดการด าเนินโครงการในช่วงระยะเวลา 1 – 3 ปี ชุมชนมีความสามารถในการเพาะเห็ดและ
แปรรูปผลิตภณัฑจ์นสามารถประกอบอาชีพได ้ชุมชนและเครือข่ายมีทกัษะและสามารถก าหนด
แนวทางการพฒันากลุ่มสู่การจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู ้และเกิดเครือข่ายความรว่มมือในการบูรณา
การในการบรหิารจดัการกิจกรรมภายในชมุชน 

ดา้นผลลพัธร์ะยะกลาง (intermediate-term outcomes) พบว่า องคป์ระกอบต่างๆ 
ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.80, SD = 0.447) และมี
ความเห็นว่าเม่ือสิน้สดุการด าเนินโครงการในช่วงระยะเวลา 4 - 6 ปี ชุมชนมีจะมีรายไดค้รวัเรือน
เพิ่มมากขึน้จากการประกอบอาชีพดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ปรมิาณ
ขยะในชมุชนลดลง เน่ืองจากชมุชนมีทกัษะการบรหิารจดัการกอ้นเห็ดเก่าและสามารถแปรรูปเป็น
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ปุ๋ ยอินทรยีเ์พื่อใชใ้นการเกษตร และเป็นช่วยลดตน้ทนุปุ๋ ยไดอี้กทางหนึ่ง และเกิดการรวมกลุ่มดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน เช่น กลุม่สหกรณ ์กลุม่วิสาหกิจชมุชน 

ด้านผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบ ( long-term outcomes or impact) พบว่า 
องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.65, SD = 
0.418) และมีความเห็นว่าเม่ือสิน้สดุการด าเนินโครงการในช่วงระยะเวลา 7 - 10 ปีขึน้ไป ชุมชน
ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ในชมุชนอย่างคุม้ค่า 
อตัราการกูห้นีย้ืมสนิทัง้ในและนอกระบบในชมุชนลดลง ชมุชนน่าอยู ่สภาพแวดลอ้มดี จากการลด
ปรมิาณขยะท่ีเกิดจากกอ้นเห็ดเก่า และเกิดศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนดา้นเศรษฐกิจชมุชน ผลจากการมี
ทักษะอาชีพดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปครบวงจรท่ียั่งยืนสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้ห้
บคุคลทั่วไปได ้ 

ดา้นสาเหตุและความส าคญัของปัญหา (situation) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.60, SD = 0.547) และมีความเห็นว่าการขาดความรูแ้ละทกัษะการพฒันา
อาชีพดา้นการเพาะเห็ดในชมุชนเป็นปัญหาท่ีส าคญัของชมุชน  

ดา้นปัจจยัภายนอก (external factor) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 
4.40, SD = 0.547) และมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สภาพแวดลอ้มภายในชมุชน 
นโยบายการพฒันาชุมชนจากหน่วยงานภาครฐั เป็นปัจจยัภายนอกท่ีโครงการไม่สามารถบรหิาร
จดัการและควบคมุได ้ 

ดา้นขอ้ตกลง (assumption) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.60, 
SD = 0.547) และมีความเห็นว่าการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการส ารวจ
ความตอ้งการจ าเป็นของชุมชน เพื่อศึกษาสาเหตแุละความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชนอย่างแทจ้รงิ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการและวตัถปุระสงคข์องโครงการให้
สอดคลอ้งความตอ้งการของชมุชน  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ กระบวนการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิจัย
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

การวิจัยครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินผล
โครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 

  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการ

แก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
ระยะท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั

การประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
1. ประชากรและผูใ้หข้อ้มลูในงานวิจยั ผูว้ิจยัก าหนดในการคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู

ดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แบง่เป็น 
ระยะท่ี 1 การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ เป็นระยะท่ีท าใหไ้ดก้รอบการประเมินผล

การประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ดา้นเศรษฐกิจ 
1.1 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้น

เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 
3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.1.1 ผู้น  าชุมชน ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรญัประเทศ จังหวัด
สระแกว้ จ านวน 1 ท่าน 

1.1.2 ตวัแทนชุมชน ท่ีเขา้ร่วมโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการ
แปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 ท่าน 
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1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการและด้านการ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.2.1 อาจารยท่ี์มีประสบการณด์า้นการบริหารโครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 2 ท่าน 

1.2.2 นักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ดา้นการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุชนและสงัคมดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน 

1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการและด้านการ
ประเมินผล จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.3.1 อาจารยท่ี์มีประสบการณส์าขาวดัและประเมินผลท่ีมีประสบการณ์
การท างานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

1.3.2 อาจารยท่ี์มีประสบการณด์า้นการท างานดา้นการบรหิารโครงการ
ทางดา้นเศรษฐกิจมากกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 

1.3.3 ผูบ้ริหารโครงการ ไดแ้ก่ หัวหนา้โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ท่าน 

1.3.4 นักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ดา้นการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุชนและสงัคมดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน  

ระยะท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล และมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการทางด้าน
เศรษฐกิจ ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการและดา้นการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. อาจารยท่ี์มีประสบการณ์สาขาวดัและประเมินผลท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

2. อาจารยท่ี์มีประสบการณด์า้นการท างานดา้นการบรหิารโครงการทางดา้น
เศรษฐกิจมากกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 

3. ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการ
แปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ท่าน  

4. นกัวิชาการท่ีมีประสบการณด์า้นการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
แก่ชมุชนและสงัคมดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 1 ท่าน  
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2. เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูมี 3 ชดุ ประกอบดว้ย  
2.1 แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้งแบบปลายเปิดเพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์ผูมี้

ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งแบบปลายเปิดเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิและการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) ดา้นความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 แบบตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดบั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัมีการด าเนินการในระยะท่ี 1 โดยการประสานงานผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสียในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณด์า้น
การบริหารโครงการและดา้นการประเมินผลโครงการ และผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขออนุญาตและขอ
ความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง และนดัหมายเพื่อจดัการสนทนากลุม่ (focus 
group) ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 ไดข้อ้มลูครบถว้นทุกฉบบั และใน
ระยะท่ี 2 ผูว้ิจัยติดต่อประสานงานและท าหนังสือขอความร่วมมือในการเป็นผูท้รงคุณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีออกโดยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรวิโรฒ ผูว้ิจยั
ด าเนินการติดตามประสานงานทางโทรศพัท ์และเดินทางไปพบดว้ยตนเอง 

4. การตรวจสอบความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูล โดยการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) โดยน าแบบสอบถามความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ 
ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหผู้ท้รงคณุวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (content validity) และความชดัเจนในการสื่อ
ความของแบบสอบถามความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
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ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิเคราะหข์อ้มูลตามความเหมาะสมของประเภทขอ้มูลโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา 
คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป  

6. ประมวลผลและเสนอผลการวิจยั โดยการพรรณนา แยกตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลูด าเนินการตามแนวทางดงันี ้
1. ใช้เทคนิคการบรรยายเชิงพรรณนาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการ

สมัภาษณ ์
2. ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard diviation) 

ส าหรบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม จากนัน้จงึน าคา่เฉลี่ยไปเปรยีบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้
3. น าแบบสอบถามมาจดักระท าทะเบียนขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลู 
 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ สรุปไดด้งันี ้
 

1. โมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

1.1 องค์ป ระกอบด้านสาเหตุและความส าคัญ ของปัญ หา (situation) 
ประกอบดว้ย การขาดความรูแ้ละทกัษะการพฒันาอาชีพดา้นการเพาะเห็ดในชมุชน 

1.2 องคป์ระกอบดา้นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (assumption) ประกอบดว้ย การด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชุมชน เพื่อศึกษา
สาเหตุและความส าคัญของปัญหาและความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง เพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินโครงการและวตัถปุระสงคข์องโครงการใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของชมุชน 
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1.3 องค์ประกอบด้านปัจจัยภายนอก (external factor) ประกอบด้วย การ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ สภาพแวดลอ้มภายในชุมชน นโยบายการพฒันาชุมชนจากหน่วยงาน
ภาครฐัท่ีโครงการไม่สามารถควบคมุได ้

1.4 องคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้ (inputs) ประกอบดว้ย  
1.4.1 ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด ไดแ้ก่ ผล

การส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ดของชมุชน 
1.4.2 ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจดัโครงการ ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีจ าเป็นในการ

จดัโครงการ ประกอบดว้ย แผนด าเนินกิจกรรม งบประมาณท่ีมีความเพียงพอ หลกัสตูรการอบรม 
ไดแ้ก่ เทคนิควิธีการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑ ์การจดัการทางการตลาด และแนวทางการ
จดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นตน้ ทีมงาน ไดแ้ก่ หวัหนา้โครงการ เจา้หนา้ท่ีและ
กลุ่มคนท่ีด าเนินการและบริหารจัดการโครงการมีทักษะและความช านาญในการจัดโครงการ 
วิทยากร ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความรู ้ความเช่ียวชาญดา้นวิธีการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑ ์การ
จดัการทางการตลาด และการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวก 
ไดแ้ก่ ความสะดวกสบายท่ีผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัระหว่างการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม
และเพียงพอ เช่น ระบบไฟฟ้า โสตทศันูปกรณ ์สถานท่ีจดัโครงการ หอ้งน า้ เป็นตน้ วสัด ุอปุกรณ ์
ไดแ้ก่ สินทรพัยท่ี์โครงการมีไวใ้ชใ้นการด าเนินกิจกรรมมีความเพียงพอ ระบบการบริหารจดัการ
โครงการ ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการด าเนินโครงการเป็นระบบไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

1.4.3 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานท่ีให้การ
สนบัสนุนการจดัโครงการ พรอ้มทัง้อ  านวยความสะดวกดา้นการจดัโครงการและการด าเนินการ
ตามโครงการ ประกอบดว้ย ผูน้  าชมุชน ไดแ้ก่ ตวัแทนชมุชนในการบรหิารจดัการภายในชมุชน เช่น 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ปราชญ์ชาวบา้นท่ีชุมชนนบัถือ เป็นตน้ หน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอ และเทศบาลอ าเภอ เป็นตน้ 
หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ ท่ีให้การ
สนบัสนนุการด าเนินโครงการใหส้  าเรจ็บรรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1.5 องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม (activities) ประกอบดว้ย  
1.5.1 การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ เป็นการ

ด าเนินกิจกรรมกลุ่มรว่มกนัเป็นระยะเวลาหลายวนั โดยเนน้การท างานและคิดรว่มกนั และการมี
ส่วนรว่มในการปฏิบตัิโดยการส่งเสรมิการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชมุชน ไดแ้ก่ ดา้นการ
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เพาะเห็ด เป็นหลกัสตูรการอบรมดา้นการเพาะเห็ด ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์และดา้นการจดัการ
ทางการตลาด ท่ีใชใ้นการฝึกทกัษะสง่เสรมิความรูใ้หแ้ก่ชมุชนท่ีเขา้รว่มโครงการ 

1.5.2 การพฒันาทกัษะดา้นการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นศนูยก์ารเรียนรู ้
ดา้นเศรษฐกิจ เป็นกระบวนการเพื่อพฒันาทกัษะและส่งเสรมิความรู ้แนวทางการจดัตัง้ศนูยก์าร
เรียนรูด้า้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ และกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเตรียม
ความพรอ้มสูก่ารจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจ 

1.5.3 การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการ เป็นแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือสรา้งเครอืข่ายในการด าเนินการกิจกรรมหรอืโครงการรว่มกนั 

1.6 องคป์ระกอบดา้นผลผลิต (outputs) ประกอบดว้ย  
1.6.1 ทักษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เป็นทักษะความรู ้

ดา้นการเพาะเห็ดท่ีถกูตอ้ง  
1.6.2 แนวทางการจัดการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภัณฑ์ เป็น

ความรูด้า้นการจดัการทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑ ์
1.6.3 ทกัษะการสรา้งกลุม่อาชีพดา้นการเพาะเห็ด เป็นทกัษะความรูแ้ละแนว

ทางการสรา้งกลุม่อาชีพดานการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
1.7 องคป์ระกอบดา้นผลลพัธร์ะยะสัน้ (short-term outcomes) ประกอบดว้ย  

1.7.1 ชุมชนมีความสามารถในการเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จน
สามารถประกอบอาชีพได ้ภายหลงัจากการเขา้รว่มโครงการมาแลว้ 1 – 3 ปี 

1.7.2 ชมุชนมีทกัษะดา้นการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน ชมุชน
และกลุม่เครอืข่ายความรว่มมือ มีความรูแ้ละความสามารถในการก าหนดแนวทางการพฒันากลุม่
อาชีพสูก่ารจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้

1.8 องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ระยะกลาง ( intermediate-term outcomes) 
ประกอบดว้ย  

1.8.1 รายไดค้รวัเรอืนเพิ่มขึน้ เป็นผลท่ีเกิดจากผลลพัธร์ะยะสัน้ เม่ือชมุชนมี
การประกอบอาชีพดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ท าใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้จาก
การประกอบอาชีพนัน้ๆ 

1.8.2 ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงจากการแปรรูปกอ้นเห็ด เม่ือชมุชนมีทกัษะ
จากการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ปรมิาณกอ้นเห็ดเก่าท่ีเหลือใชมี้การน ามาประยกุตแ์ละดดัแปลง
เป็นปุ๋ ยอินทรใ์นการเกษตร 



  111 

1.8.3 เกิดการรวมกลุ่มดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน กลุ่มคนท่ี
ด าเนินธุรกิจด้านการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงาน
ภาคเอกชน มีการรวมกลุ่มกนัโดยมีวตัถปุระสงคเ์ดียวกนั เช่น สหกรณช์มุชน วิสาหกิจชมุชนดา้น
การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด เป็นตน้ 

1.9 องคป์ระกอบดา้นผลลพัธร์ะยะยาวหรอืผลกระทบ (long-term outcomes or 
impact) ประกอบดว้ย  

1.9.1 ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเกิด
ความตระหนักรูแ้ละด าเนินชีวิตทั้งด้านการใช้ชีวิต  การประกอบอาชีพตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการท่ีชมุชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการประกอบอาชีพดา้น
การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 

1.9.2 อตัราการกูห้นีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบในชุมชนลดลง เม่ือชุมชนมี
ความรูแ้ละทักษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดอย่างถูกวิธี พรอ้มทั้งมี
ช่องทางการตลาดท าใหร้ายไดเ้พิ่มมากขึน้ การกูห้นีย้ืมสนิจงึมีอตัราท่ีลดลง 

1.9.2 ชมุชนน่าอยู ่สภาพแวดลอ้มดี เม่ือชมุชนมีแนวทางการแปรรูปจากกอ้น
เห็ดเป็นปุ๋ ยอินทรยี ์ปรมิาณขยะลดลงท าใหส้ภาพแวดลอ้มภายในชมุชนดีขึน้  

1.9.3 เกิดศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน เป็นผลท่ีเกิดจากการรวมกลุ่ม
ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชนจนพฒันาเป็น สหกรณช์มุชน วิสาหกิจชมุชนดา้นการเพาะ
เห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด และมีการรวบรวมองคค์วามรูด้า้นการเพาะเห็ดและแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดครบวงจร ชุมชนสามารถบริหารจดัการได ้และสามารถเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่
บคุคลท่ีสนใจทั่วไป 

 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะส าห รับการ

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างโมเดลเชิงตรรกะส าหรับการ
ประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.28, SD = 0.460) เม่ือพิจารณารายขอ้
พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุคือ โมเดลเชิงตรรกะครอบคลมุถึงสาระส าคญัของ
โครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.60, SD = 0.547) ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีระดับความเหมาะสม
เท่ากนัทัง้หมดคือ โมเดลเชิงตรรกะมีความเหมาะสม (X̅ = 4.20, SD = 0.836)  ความเพียงพอของ
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ขอ้มูลในโมเดลเชิงตรรกะ ความสมเหตุสมผลของโมเดลเชิงตรรกะ และภาษาท่ีใชใ้นโมเดลเชิง
ตรรกะมีความชดัเจน ซึง่อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.20, SD = 0.447) 

1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอด
สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 
4.68, SD = 0.415) ได้แก่  ด้าน ปั จจัยน า เข้า  ( inputs) (X̅ = 4.77, SD = 0.432)  กิ จก รรม 
(activities) (X̅ = 4.76, SD = 0.434)  ผลผลิต (outputs) (X̅ = 4.80, SD = 0.447) ผลลัพธ์ระยะ
สั้น (short-term outcomes) (X̅ = 4.80, SD = 0.447)  ผลลัพธ์ระยะกลาง (intermediate-term 
outcomes) (X̅ = 4.80, SD = 0.447)  ผลลพัธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ (long-term outcomes or 
impact) (X̅ = 4.65, SD = 0.418) ดา้นสาเหตแุละความส าคญัของปัญหา (situation) (X̅ = 4.60, 
SD = 0.547)  ดา้นปัจจยัภายนอก (external factor) (X̅ = 4.40, SD = 0.547) และดา้นขอ้ตกลง 
(assumption) (X̅ = 4.60, SD = 0.547)   

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลการพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพฒันาและปรบัปรุงทัง้สิน้ 3 โมเดล  

ผลการพฒันาองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ โมเดลท่ี 1 ประกอบดว้ย สาเหตุ
และความส าคญัของปัญหา (situation) ประกอบดว้ย การลดค่าครองชีพ การสรา้งอาชีพเสริม 
การพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ การส่งเสรมิทกัษะดา้นการเพาะเห็ด และการส่งเสรมิทกัษะดา้น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เน่ืองจากชุมชนขาดความรูแ้ละทักษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ดา้นปัจจัยน าเขา้ (inputs) ประกอบดว้ย งบประมาณ หลักสูตรการอบรม ทีมงาน /
กิจกรรม วิทยากร สิ่งอ านวยความสะดวก วสัดแุละอปุกรณ ์ระบบการบรหิารจดัการโครงการ และ
ความต้องการของชุมชน ด้านผลผลิต (outputs) แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ด้านกิจกรรม 
(activities) ประกอบด้วย การฝึกอบรมด้านการเพาะเห็ด และการฝึกอบรมด้านการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการมีส่วนรว่ม (participation) ประกอบดว้ย ผูน้  าชมุชน กลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพ
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การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ดา้นผลลัพธ์ระยะสัน้ (short-term outcomes) 
ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ดา้นผลลพัธร์ะยะกลาง 
(intermediate-term outcomes) ประกอบดว้ย รายไดค้รวัเรอืนเพิ่มขึน้ ชมุชนเกิดการรวมกลุม่ดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชน ดา้นผลลพัธร์ะยะยาวหรอืผลกระทบ (long-term outcomes or 
impact) ประกอบดว้ย ลดอตัราการกูห้นีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบ และเกิดตน้แบบการพฒันา
ด้านเศรษฐกิจชุมชน  ด้านข้อตกลง (assumption) ผู้วิจัยสังเคราะห์เอกสารโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการบรกิาร
วิชาการแก่ชมุชนและสงัคมอย่างยั่งยืน ซึง่เป็นแนวทางส าหรบัการด าเนินโครงการตามหลกัเกณฑ์
ของสว่นกิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จากการสงัเคราะหเ์อกสารแนวทางและ
นโยบายการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ท่ีก าหนดใหท้กุโครงการตอ้งด าเนินโครงการ
ภายใตเ้ง่ือนไขของสว่นกิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ปัจจยัภายนอก (external 
factor) ผูว้ิจยัสงัเคราะหปั์จจยัท่ีสง่ผลท่ีอาจเกิดขึน้และสง่ผลตอ่การด าเนินโครงการบรกิารวิชาการ
แก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดว้ย การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สภาพแวดลอ้มภายในชุมชน และนโยบาย
การพฒันาชมุชนจากหน่วยงานภาครฐั จากการวิเคราะหปั์จจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

ผลการพฒันาองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ โมเดลท่ี 2 ประกอบดว้ย สาเหตุ
และความส าคญัของปัญหา (situation) ประกอบดว้ย การขาดความรูแ้ละทกัษะการพฒันาอาชีพ
ดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลติภณัฑใ์นชมุชน ดา้นปัจจยัน าเขา้ (inputs) ประกอบดว้ย การ
ส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด การวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
งบประมาณ หลกัสตูรการอบรม ทีมงาน วิทยากร สิ่งอ านวยความสะดวก วสัดแุละอปุกรณ ์และ
ระบบการบริหารจัดการโครงการ และกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน หน่วยงาน
ภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน ดา้นกิจกรรม (activities) ประกอบดว้ย หลกัสตูรการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการดา้นการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดา้นการเพาะเห็ด ดา้นการแปรรูปผลิต การ
พฒันาทักษะดา้นการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นศูนยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน และการ
สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือในการบรูณาการ ดา้นผลผลิต (outputs) ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการ
เพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์และทกัษะการสรา้งกลุ่มอาชีพดา้นการเพาะเห็ด ดา้นผลลพัธ์
ระยะสัน้ (short-term outcomes) ประกอบดว้ย ชุมชนทักษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูป
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ผลิตภัณฑ์จากเห็ด และชุมชนมีทักษะดา้นการจัดตัง้ศูนยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน ดา้น
ผลลัพธ์ระยะกลาง (intermediate-term outcomes) ประกอบด้วย รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ ้น 
ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงจากการแปรรูปกอ้นเห็ด และเกิดการรวมกลุม่ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน  ด้านผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบ  ( long-term outcomes or impact) 
ประกอบดว้ย การลดอตัราการกูห้นีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบ ชุมชนน่าอยู่และสภาพแวดลอ้มดี 
และเกิดตน้แบบการพฒันาดา้นเศรษฐกิจชุมชน และดา้นขอ้ตกลง (assumption) ประกอบดว้ย 
การด าเนินโครงการควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนเพื่อศึกษาความพรอ้มของ
ชุมชน บูรณาการการวางแผนโครงการร่วมกับเครือข่าย โดยก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการให้
บรรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

ผลการพฒันาองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ โมเดลท่ี 3 ประกอบดว้ย ดา้น
สาเหตแุละความส าคญัของปัญหา (situation) ประกอบดว้ย การขาดความรูแ้ละทกัษะการพฒันา
อาชีพดา้นการเพาะเห็ดในชุมชน ดา้นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (assumption) ประกอบดว้ย การด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของชุมชน เพื่อศึกษา
สาเหตุและความส าคัญของปัญหาและความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง เพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินโครงการและวตัถปุระสงคข์องโครงการใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของชมุชน  ดา้น
ปัจจยัน าเขา้ (inputs) ประกอบดว้ย ผลการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะดา้น
การเพาะเห็ดของชุมชน ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจดัโครงการ ประกอบดว้ย แผนการด าเนินกิจกรรม 
งบประมาณ หลกัสตูรการอบรม ไดแ้ก่ เทคนิควิธีการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑ ์การจดัการ
ทางการตลาด และแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน ทีมงาน วิทยากร และ
การจัดตัง้ศูนยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบการบริหารจัดการ
โครงการ กลุ่มเครือข่ายความรว่มมือ ประกอบดว้ย ผูน้  าชุมชน หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงาน
ภาคเอกชน (องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร องคก์รสาธารณะประโยชน์) ดา้นกิจกรรม (Activities) 
ประกอบดว้ย การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ เป็นการด าเนินกิจกรรม
กลุ่มรว่มกนัเป็นระยะเวลาหลายวนั โดยเนน้การท างานและคิดรว่มกนั และการมีส่วนรว่มในการ
ปฏิบตัิโดยการส่งเสริมการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นการเพาะเห็ด ดา้น
การแปรรูปผลิตภณัฑ ์และดา้นการจัดการทางการตลาด และการพัฒนาทักษะดา้นการเตรียม
ความพรอ้มสู่การเป็นศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจ และการสรา้งเครือข่ายความรว่มมือในการบูร
ณาการ ดา้นผลผลิต (outputs) ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
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แนวทางการจดัการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑ ์ทกัษะการสรา้งกลุ่มอาชีพดา้นการ
เพาะเห็ด ดา้นผลลพัธร์ะยะสัน้ (short-term outcomes) ประกอบดว้ย ชุมชนมีความสามารถใน
การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภณัฑจ์นสามารถประกอบอาชีพได ้ชมุชนมีทกัษะดา้นการจดัตัง้ศนูย์
การเรียน รู ้ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านผลลัพธ์ระยะกลาง ( Intermediate-term outcomes) 
ประกอบดว้ย รายไดค้รวัเรอืนเพิ่มขึน้ ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงจากการแปรรูปกอ้นเห็ด เกิดการ
รวมกลุ่มดา้นการพฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชน ดา้นผลลพัธร์ะยะยาวหรอืผลกระทบ ( long-term 
outcomes: impact) ประกอบดว้ย ชมุชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง อตัรา
การกูห้นีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบในชมุชนลดลง ชมุชนน่าอยู ่สภาพแวดลอ้มดี และเกิดศนูยก์าร
เรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน  

 
2. การประเมินความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและ
การแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรวม 9 ด้านอยู่ ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่ 
องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความเหมาะสมในดา้นปัจจยัน าเขา้  (inputs) กิจกรรม 
(activities) ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ระยะสั้น (short-term outcomes) ผลลัพธ์ระยะกลาง 
(Intermediate-term outcomes) ผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบ  (long-term outcomes : 
impact) ดา้นสาเหตแุละความส าคญัของปัญหา (situation) ดา้นปัจจยัภายนอก(external factor) 
และดา้นขอ้ตกลง (assumption) สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะในการพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั
การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัท าการศกึษาครอบคลมุทกุดา้นสอดคลอ้งกบั 
W.K. Kellogg Foundation (W.K. Kellogg Foundation (U.S.), 2017) ท่ีมีการพัฒนาโมเดลเชิง
ตรรกะด้านการประเมินผลลัพธ์ ประกอบด้วย 3 ระยะด้วยกัน ผลลัพธ์ระยะสั้น (short-term 
outcomes) ผลลพัธร์ะยะกลาง (Intermediate-term outcomes) ผลลพัธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ 
(long-term outcomes or impact) ทั้งนีเ้พื่อให้ไดส้ารสนเทศดา้นการประเมินท่ีครอบคลุมมาก
ท่ีสุด ประกอบกับผู้วิจัยท าการการศึกษาต ารา เอกสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมินผลโครงการโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ (logic model) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน 
ตวัแทนชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิ และการจดัการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ท าใหไ้ดโ้มเดลเชิงตรรกะ
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ส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นแนวทางการประเมิน
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ดา้นปัจจัยน าเขา้ (inputs) พบว่า องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั
การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมี
ความเห็นว่าผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะด้านการเพาะเห็ด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ภาวิดา เจรญิจินดารตัน ์และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน ์(ภาวิดา เจรญิจินดา
รตัน ์และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน,์ 2561) ท่ีกล่าวว่า การส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึน้ ท าให้
สามารถวางแผนไดชุ้มชนควรเริ่มด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในประเด็นใดก่อนท่ีจะท าให้
ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง ดา้นทรพัยากรท่ีใชใ้นการจัดโครงการ ไดแ้ก่ แผนการด าเนินกิจกรรม 
งบประมาณท่ีเพียงพอ หลกัสตูรการอบรม ทีมงาน วิทยากร สิ่งอ านวยความสะดวก วสัด ุอปุกรณ ์
ระบบการบริหารจดัการ และกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือเขา้มามีส่วนรว่มในการจดัโครงการ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ W.K. Kellog Foundation (W.K. Kellogg Foundation (U.S.), 2017), น า้เพชร ศรี
วิจิตรโชค (น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) ท่ีกล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัของโมเดลเชิงตรรกะ
ประกอบดว้ยทรพัยากรหรือปัจจัยน าเขา้ (resources or inputs)  ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ 
องค์กร กิจกรรม /โปรแกรม ทรัพยากรต่างๆ กลยุทธ์และนโยบาย  ซึ่งสอดคล้องกับ นริสรา 
หรา่ยพิมาย (นรสิรา หรา่ยพิมาย, 2560) กลา่วว่า ปัจจยัท่ีสง่ใหใ้หก้ารด าเนินการโครงการประสบ
ความส าเรจ็ ไดแ้ก่ บคุลากต งบประมาณ ทรพัยากรอื่นๆ สื่อและวสัดอุปุกรณ ์และรวมถึงสถานท่ี
จดักิจกรรม 

ดา้นกิจกรรม (activities) พบว่า องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยท่ีกิจกรรมทกุกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านเศรษฐกิจ ด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัการทางการตลาด การพฒันาทกัษะดา้นการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็น
ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน และการสรา้งเครือข่ายความรว่มมือและมีส่วนรว่มในการบูร
ณาการ ซึ่งสงัเกตไดว้่า การสรา้งเครือข่ายเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัมากเทียบเท่ากบักิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านเศรษฐกิจ ด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นกิจกรรมหลกัของวตัถปุระสงคข์องโครงการ ซึง่สอดคลอ้งกบั ฐากร ชยัสถาพร (ฐา
กร ชยัสถาพร, 2560) ท่ีกล่าวว่า การสรา้งเครอืข่ายทางสงัคม เป็นการสรา้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ในการพฒันาอาชีพซึง่กนัและกนั เป็นการรวมกลุม่ของคนท่ีมีอาชีพเดียวกนั สภาพปัญหาเดียวกนั
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ท่ีรวมตวัเพื่อแกปั้ญหารว่มกนั มีการก าหนดวิสยัทศันใ์นการด าเนินกิจกรรมรว่มกนั แบง่หนา้ท่ีงาน 
กระจายอ านาจใหแ้ก่สมาชิก และมีนกัการเมืองเขา้มาช่วยประสานงานระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน
ใหม้าช่วยเพิ่มพูนความรูแ้ละในการสรา้งเครือข่ายทางสงัคม ร่วมกันแกปั้ญหา และขบัเคลื่อน
เครอืข่ายทางสงัคมไปดว้ยกนั และ ซึง่สอดคลอ้งกบั ภาวิดา เจรญิจินดารตัน ์และดวงกมล ปานรศ
ทิพ ธรรมาธิวฒัน ์(ภาวิดา เจรญิจินดารตัน ์และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน์, 2561) กล่าว
ว่า การมีส่วนรว่มกนัของคนในชมุชนท่ีตอ้งการใหช้มุชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้เป็น
สิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุ การอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเพาะเห็ดและ
การแปรรูปผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัการทางการตลาด การพฒันาทกัษะดา้นการเตรยีมความพรอ้ม
สู่การเป็นศูนยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน ขวญักมล ดอนขวา (ขวญักมล ดอนขวา, 2555) 
กลา่ว การพฒันาทรพัยากรมนษุยท์างดา้นการพฒันาผูน้  าเศรษฐกิจชมุชน การพฒันาสมาชิกกลุม่
และการพฒันาเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน มีผลต่อการเพิ่มยอดขายจาก
การขายสินคา้ในชุมชนและท าใหเ้ศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึน้ และ พรรษวดี พงษ์ศิริ (พรรษวดี 
พงษ์ศิริ, 2560) กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของชุมชนควรให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด คุณภาพและการเรียนรู ้เพื่อให้สามารถพัฒนา
ศกัยภาพในการแข่งขนัของเศรษฐกิจชมุชนไดม้ากขึน้ 

ดา้นผลผลิต (outputs) พบว่า องค์ประกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และมีความเห็นว่าเม่ือด าเนินโครงการเสรจ็สิน้แลว้ ผูเ้ขา้รว่มอบรม
จะมีทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ทกัษะทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ด
และผลิตภัณฑ์ และทักษะการสรา้งกลุ่มอาชีพดา้นการเพาะเห็ด  ซึ่งสอดคลอ้งกับ สุวิมล ว่อง
วาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2559) ท่ีกล่าวว่า ผลผลิตเป็นผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงของกิจกรรมใน
โครงการและอาจรวมถึงประเภทระดบั และเปา้หมายของบรกิารท่ีตอ้งการจดัใหโ้ดยโปรแกรม และ 
ศิรชิยั กาญจนาวาสี (ศิรชิยั กาญจนวาสี, 2562) ท่ีกล่าวว่า ผลผลิตเป็นผลท่ีเกิดขึน้ทนัทีจากการ
ด าเนินงาน (initial or immediate outputs) หรือผลเบือ้งตน้ ผลผลิตเป็นผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงอัน
เน่ื องมาจาก กิจกรรมหรือการปฏิบัติ งาน  และ W.K. Kellog Foundation (W.K. Kellogg 
Foundation (U.S.), 2017) และนรสิรา หรา่ยพิมาย (นรสิรา หรา่ยพิมาย, 2560) กล่าวว่า ผลผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม อาจจะรวมถึงเป้าหมายท่ีเกิดขึน้จาก
โปรแกรมหรอืกิจกรรม ไดแ้ก่ ความรูห้รอืทกัษะท่ีไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ เป็นตน้ 

ด้านผลลัพธ์ (outcomes) W.K. Kellog Foundation (W.K. Kellogg Foundation 
(U.S.), 2017) กล่าวว่า ผลลพัธน์ั้นเกิดจากผลผลิตซึ่งอาจจะเกิดขึน้ตามระยะเวลาดงันี ้1) ดา้น
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ผลลพัธร์ะยะสัน้ (short-term outcomes) พบว่า องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และมีความเห็นว่าเม่ือสิน้สดุการด าเนินโครงการในช่วงระยะเวลา 
1 – 3 ปี ชมุชนมีความสามารถในการเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภณัฑจ์นสามารถประกอบอาชีพได ้
ชุมชนและเครือข่ายมีทักษะและสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มสู่การจัดตั้งศูนยก์าร
เรียนรู ้และเกิดเครอืข่ายความรว่มมือในการบรูณาการในการบรหิารจดัการกิจกรรมภายในชมุชน  
2) ดา้นผลลพัธร์ะยะกลาง (Intermediate-term outcomes) พบว่า องคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดล
เชิงตรรกะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และมีความเห็นว่าเมื่อสิน้สดุการด าเนินโครงการ
ในช่วงระยะเวลา 4 - 6 ปี ชมุชนมีจะมีรายไดค้รวัเรอืนเพิ่มมากขึน้จากการประกอบอาชีพดา้นการ
เพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ปริมาณขยะในชุมชนลดลง เน่ืองจากชุมชนมีทกัษะ
การบรหิารจดัการกอ้นเห็ดเก่าและสามารถแปรรูปเป็นปุ๋ ยอินทรยีเ์พื่อใชใ้นการเกษตร และเป็นช่วย
ลดตน้ทนุปุ๋ ยไดอี้กทางหนึ่ง และเกิดการรวมกลุม่ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน เช่น กลุม่สหกรณ ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคลอ้งกับ ภาวิดา เจริญจินดารตัน์ และดวงกมล ปานรศทิพ ธรร
มาธิวฒัน ์(ภาวิดา เจริญจินดารตัน ์และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน์, 2561) และโรจนา 
ธรรมจินดา และคณะ (โรจนา ธรรมจินดา และคณะ, 2560) กล่าวว่า เม่ือชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้เกิดการรวมกลุ่ม การจดัตัง้กลุ่มธุรกิจท าใหส้มาชิกสามารถด าเนินการธุรกิจรว่มกนัท า 
ประโยชนท์ าใหพ้ฒันาเศรษฐกิจชมุชนทางดา้นการจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดร้าคาท่ีเป็นธรรมมากขึน้  3) 
ดา้นผลลพัธร์ะยะยาวหรอืผลกระทบ (long-term outcomes or impact) พบวา่ องคป์ระกอบตา่งๆ 
ของโมเดลเชิงตรรกะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และมีความเห็นว่าเม่ือสิน้สุดการ
ด าเนินโครงการในช่วงระยะเวลา 7 - 10 ปีขึน้ไป ชมุชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการใชท้รพัยกรท่ีมีอยู่ในชมุชนอย่างคุม้คา่ อตัราการกูห้นีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบใน
ชมุชนลดลง ชมุชนน่าอยู่ สภาพแวดลอ้มดี จากการลดปรมิาณขยะท่ีเกิดจากกอ้นเห็ดเก่า และเกิด
ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนดา้นเศรษฐกิจชมุชน ผลจากการมีทกัษะอาชีพดา้นการเพาะเห็ดและการแปร
รูปครบวงจรท่ียั่งยืนสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หบ้คุคลทั่วไปได้ จากการสงัเกตผลการประเมิน
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะดา้นผลลัพธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ 
พบว่า ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีระดบัคะแนนต ่ากว่าดา้นอ่ืนมี
ระดบัคะแนนอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.20, SD = 0.836) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการประเมินผลลพัธ์
ระยะยาวหรือผลกระทบอาจจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานมากกว่าผลลพัธ์ระยะสั้นและผลลพัธ์
ระยะกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบั สวุิมล ว่องวาณิช (สวุิมล ว่องวาณิช, 2559) ธญัลกัษณ ์มณีโชติ (ธญั
ลกัษณ์ มณีโชติ, 2560) ท่ีกล่าวว่า ผลกระทบเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังใหเ้กิดขึน้หรือไม่
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คาดหวงัใหเ้กิดขึน้โดยพืน้ฐานท่ีปรากฎในองคก์ร ชมุชน หรือระบบ ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมภายใน
โปรแกรมภายในระยะเวลา 7 – 10 ปี  

ดา้นสาเหตุและความส าคญัของปัญหา (situation) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ และมีความเห็นว่าการขาดทกัษะการพฒันาอาชีพดา้นการเพาะเห็ดในชมุชนเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัของชุมชน ซึ่งสอดคลอ้งกับ น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค (น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) 
กล่าวว่า สาเหตุและความส าคัญของปัญหาเป็นประเด็นท่ีส าคัญภายใตบ้ริบททางดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เป็นจุดเริ่มตน้ของการจดัท าโมเดลเชิงตรรกะ  ซึ่งสอดคลอ้งกบั ภาวิดา เจริญ
จินดารตัน ์และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน ์(ภาวิดา เจรญิจินดารตัน ์และดวงกมล ปานรศ
ทิพ ธรรมาธิวฒัน,์ 2561) กล่าวว่า การท่ีชมุชนตระหนกัถึงปัญหาของคนในชุมชน เป็นตวักระตุน้
ใหค้นในชมุชนเกิดความตระหนกัรู ้ความคิดในการรว่มกนัคิด รว่มกนัท า รว่มกนัตดัสินใจ รว่มกนั
วางแผนและร่วมกันรบัผลท่ีเกิดขึน้ ซึ่งน าไปสู่การร่วมกันหาแนวทางวางแผนการแก้ไขปัญหา
รว่มกนั 

ดา้นปัจจยัภายนอก (external factor) พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  และ
มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สภาพแวดลอ้มภายในชุมชน นโยบายการพัฒนา
ชมุชนจากหน่วยงานภาครฐั เป็นปัจจยัภายนอกท่ีโครงการไม่สามารถบรหิารจดัการและควบคมุได ้
ซึ่งสอดคลอ้งกับ ธัญลกัษณ์ มณีโชติ (ธัญลักษณ์ มณีโชติ, 2560) กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกท่ีมี
อิทธิพล เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม และนฤมล พึ่งทอง (นฤมล 
พึ่งทอง, 2557) กล่าวว่า  ปัจจัยภายนอก เป็นสภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
ประกอบดว้ยปัจจัยท่ีมีขอบเขตกวา้ง และมีผลกระทบต่อการบริหาร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทาง
สงัคม การแข่งขนั สภาพแวดลอ้มทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดา้นการเมืองและกฎหมาย เป็น
ตน้ 

ด้านข้อตกลง (assumption) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมี
ความเห็นว่าการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของ
ชมุชน เพื่อศกึษาสาเหตแุละความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการของชมุชนอย่างแทจ้รงิ เพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการและวตัถปุระสงคข์องโครงการใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของ
ชุมชน ซึ่งสอดคลอ้งกับ น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค (น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) กล่าวว่า ขอ้ตกลง
เบือ้งตน้หรือสมมติฐานเป็นความเช่ือท่ีมีต่อการด าเนินโครงการ ต่อบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินโครงการ เป็นสิ่งท่ีส่งผลให้โครงการด าเนินการไดอ้ย่างส าเร็จ ซึ่งสอดคลอ้งกับ ภาวิดา 
เจริญจินดารตัน ์และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน ์(ภาวิดา เจริญจินดารตัน ์และดวงกมล 
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ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน,์ 2561) กลา่ววา่ การส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพื่อใหส้ามารถวางแผนไดว้่า
ชมุชนควรจะเริม่ด  าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ประเด็นใดก่อน ตามความตอ้งการของชมุชนท่ีจะ
แกไ้ขปัญหานัน้ ซึ่งเม่ือชมุชนสามารถแกไ้ขปัญหาไดก็้จะท าใหช้มุชนเกิดความเขม้แข็ง โดยความ
เขม้แข็งของชมุชนนัน้สามารถวดัไดจ้ากการท่ีชมุชนท่ีสามารถพึง่พาตนเองได ้สามารถแกไ้ขปัญหา
ไดด้ว้ยตนเอง  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ การน าโมเดลไปปฏิบตัิควรมีการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของโครงการ 
ความพรอ้มของปัจจัยต่างๆ ของโครงการ/กิจกรรม และสอดคลอ้งกับโนบายหรือแนวทางการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ /กิจกรรม เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม ด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและประสบความส าเรจ็บรรลตุามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการท่ีก าหนดไว ้

1.2 โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้น
เศรษฐกิจ เป็นแค่แนวทางในการน าปัจจยัน าเขา้ กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ไปปฏิบตัิใชใ้น
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เม่ือไดป้ฏิบตัิตามโมเดลนัน้แลว้ก็จะสง่ผลใหเ้กิดผลผลิตและผลลพัธ์
ตามเป้าหมาย โมเดลนีไ้ม่ไดเ้ป็นผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพียงกรอบ
และแนวทางการก าหนดปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบส าหรับการ
ประเมินผลโครงการเท่านัน้ เป็นประโยชนต์่อผูส้นใจในการเป็นแนวทางในการพฒันาโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการดา้นอ่ืนๆ 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอ่ไป 

2.1 ควรมีการพฒันาตวัชีว้ดั/ตวับ่งชีส้  าหรบัการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ เพื่อก าหนดกรอบการประเมินผลโครงการเพื่อสะทอ้นถึงความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานท่ีครอบคลมุทัง้ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ 

2.2 ควรมีการพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการ
แก่สังคมด้านอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ี
หลากหลาย 
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2.3 ควรศกึษาเก่ียวกบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าโมเดล
เชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจเป็นแนวทางการ
ในการประเมินผลการด าเนินการของโครงการ 
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แบบบันทกึการสัมภาษณ ์
ส าหรับองคป์ระกอบต่างๆ ของแบบร่างโมเดลเชิงตรรกะ 

ส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ : 
โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส าหรับผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย ระยะที ่1 
 

องคป์ระกอบ ข้อค าถาม 
ด้านสาเหตุและ
ความส าคัญของ
ปัญหา  

1. ในช่วง 3 ปีก่อน ท่ีโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใหบ้รกิารวิชาการแก่ชมุชนของท่าน คน
สว่นใหญ่ในชมุชนของท่านประกอบอาชีพอยา่งไร  
2. การเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลกัของครวัเรอืนและชมุชนหรอืไม่อย่างไร  
3. มีปัญหาดา้นการเพาะเห็ดหรอืไม่ อยา่งไร 

ด้านปัจจัยน าเข้า  4. โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ด าเนินการในชมุชนของท่านมาช่วงระยะเวลา 3 ปี สิ่งใดท่ีท่าน
คิดว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินการไดส้  าเรจ็ลลุว่ง
ไปดว้ยดี  

ด้านผลผลิต  
- กิจกรรม  
- การมีสว่นรว่ม  

5. ความรูท่ี้โครงการฯ มาใหบ้รกิารวิชาการแก่สงัคม ใหแ้ก่ชมุชนของท่านมี
อะไรบา้ง  
6. ใครบา้งที่เขา้มามีบทบาทและมีสว่นรว่มในการด าเนินโครงการฯ 

ด้านผลลัพธร์ะยะ
ส้ัน  

6. ในช่วงระยะเวลา 1 – 3 ปีท่ีผา่นมา จากการเขา้รว่มโครงการฯ แลว้ ตวั
ท่านและคนในชมุชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบา้ง 

ด้านผลลัพธร์ะยะ
กลาง  

7. อยากใหท้่านมองในอนาคตวา่ ในอีก 4 ปีขา้งหนา้ หากตวัแทนและ
ชมุชนมีการเปลี่ยนแปลง ตามขอ้ 6 ตวัท่านและชมุชนจะเป็นอยา่งไร 

ด้านผลลัพธร์ะยะ
ยาวหรือผลกระทบ  

8. หากท่านมองในอนาคตถงึความยั่งยืน ในระยะยาว ชมุชนของท่านเป็น
อยา่งไร หากทา่นและชมุชนยงัคงหรอืประยกุตใ์ชค้วามรูที้ไดร้บัจาก
โครงการฯ 
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แบบบันทกึการสัมภาษณ ์
ความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของแบบร่างโมเดลเชิงตรรกะ 

ส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ : 
โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิระยะที ่1 
 
สาระส าคัญของโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
โครงการหนึ่งดา้นเศรษฐกิจ มีการน าองคค์วามรูด้า้นการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้ห้แก่ชุมชนในพืน้ท่ี มีการด าเนินโครงการท่ี
ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี (2559 – 2561) เป็นการจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อเกิด
การรวมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร (3) เพื่อเกิดศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ด
อินทรียค์รบวงจร และ (4) เพื่อบรูณาการงานบรกิารวิชาการกบัการเรยีนการสอนในรายวิชา มศว 
374 
 ผลการด าเนินการพบวา่  

1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดท้ัง้อาชีพหลกัและอาชีพเสรมิได ้
  2. เกิดการรวมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ในนาม “กลิ่มเพาะเห็ด
บา้นบีกรมิ” 
  3. เกิดศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ในรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ 
  4. สมาชิกในกลุม่ยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บักลุม่สมาชิกในชมุชน เป็น
การสรา้งอาชีพใหช้มุชนอยา่งยั่งยืน 
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ปีที ่ โครงการย่อย วัตถุประสงค ์ ผู้เข้าร่วม ผลทีไ่ดรั้บ 

1 
(2559) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการการ
เพาะเห็ด
เบือ้งตน้ 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถน าวสัดุ
ภายในทอ้งถ่ินมาประยกุตส์รา้งโรงเพาะ
เห็ดได ้
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในการดแูลรกัษากอ้นเห็ดรวมถึงสามารถ
ปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไม่พึ่งพาสารเคมี 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ด
เองได ้
4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดเพ่ือเพ่ิมมลูค่าได ้
5. เพ่ือลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนและ
สรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้ก่ชมุชนตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มตระหนกัถึงผลเสียใน
การใชย้าฆ่าแมลงตอ่ผูบ้รโิภค 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ตอบสนองความนอ้งการของชมุชนใน
การสรา้งอาชีพ 
2. ผูเ้ขา้รว่มสามารถน าวสัดภุายใน
ทอ้งถ่ินมาประยกุตส์รา้งโรงเพาะเห็ดได ้
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
รวมถึงสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไม่
พึ่งพาสารเคมี 
4. ผูเ้ขา้รว่มมีความรูส้ามารถผลิตกอ้น
เห็ดเองได ้
5. ผูเ้ขา้รว่มสามารถหาตลาดขายเห็ด
สดและผลิตภณัฑส์ามารถลดคา่ครอง
ชีพในครวัเรอืนและสรา้งรายไดเ้สรมิ
ใหแ้ก่ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ผูเ้ขา้รว่มตระหนกัถึงผลเสียในการใช้
ยาฆา่แมลงตอ่ผูบ้รโิภค 

2 
(2560) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการผลิต
กอ้นเห็ดและ
การแปรรูป 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ด
ไดอ้ย่างถกูวิธี 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในการดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มเกิดแนวคิดในการน า
เห็ดสดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ได ้
4. เพ่ือลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนใหแ้ก่
ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถปอ้งกนัศตัรู
เห็ดโดยไม่พึ่งสารเคมี 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ดได้
อย่างถกูวิธี ลดการปนเป้ือนเชือ้รา ช่วย
ลดตน้ทนุของเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด 
2. ผูเ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจในการ
ดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง จากการน าเห็ดสดมาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ได ้
4. ผูเ้ขา้รว่มสามารถลดคา่ครองชีพใน
ครวัเรอืนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ผูเ้ขา้รว่มสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดย
ไม่พึ่งสารเคมี 
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ปีที ่ โครงการย่อย วัตถุประสงค ์ ผู้เข้าร่วม ผลทีไ่ดรั้บ 

3 
(2561) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการ
เพาะเห็ด
อินทรยีค์รบ
วงจร 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูใ้นการดแูล
รกัษากอ้นเห็ดใหไ้ดผ้ลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มเกิดแนวคิดในการน า
แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถท าปุ๋ ยหมกั
จากกอ้นเห็ดเก่าอย่างถกูวิธี 
4. เพ่ือลดค่าครองชีพในครวัเรอืนใหแ้ก่
ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพ่ือพฒันาเป็นชมุชนท่ีมีศกัยภาพ
พรอ้มเป็นชมุชนตน้แบบดา้นการเพาะ
เห็ด 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถดแูลรกัษากอ้นเห็ด
ใหไ้ดผ้ลผลิตอย่างต่อเน่ือง ลดความ
เสี่ยงในการปนเป้ือนเชือ้รา ช่วยลด
ตน้ทนุการผลิตกอ้นเห็ดของเกษตรกรผู้
เพาะเห็ด 
2. ความรูด้า้นการท าปุ๋ ยหมกัช่วยให้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถผลิตปุ๋ ย
อินทรยีท่ี์ประกอบดว้ยธาตอุาหารหลกั
และธาตอุาหารรองท่ีพืชตอ้งการ ช่วย
ปรบัปรุงดินท่ีเสื่อมคณุภาพจากการใช้
ปุ๋ ยอินทรยีเ์ป็นเวลานาน 
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถลดปรมิาณขยะจาก
กอ้นเห็ดเก่าในชมุชนรวมถึงเศษใบไม ้
เศษวชัพืช เศษผกัและเปลือกผลไมช้่วย
ลดภาวะโลกรอ้นที่เกิดจากการเผาขยะ 
4. ผูเ้ขา้รว่มสามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการ
ขายเห็ดสดหรอืผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ด 
สามารถลดรายจ่ายค่าปุ๋ ยเคมีจากการ
ท าปุ๋ ยหมกัใชเ้องหรอืแลกเปลี่ยนใน
ชมุชน 
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โมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ: 
โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง โมเดล 1 
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ข้อค าถามความเหมาะสมในองคป์ระกอบโมเดลเชงิตรรกะ โมเดลที ่1 
ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) ประกอบดว้ย งบประมาณ หลกัสูตรการอบรม ทีมงานกิจกรรม 
วิทยากร สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการบริหารจัดการโครงการ และความ
ตอ้งการของชุมชน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากมีความคิดเห็นในการปรบัปรุง ควร
ปรบัปรุงอยา่งไร 
2. ด้านกิจกรรม (Activities) ประกอบด้วย การวางแผนการด าเนินกิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการดา้นการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นเศรษฐกิจ 1) ดา้นการเพาะเห็ด 2) ดา้นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากมีความคิดเห็นในการปรบัปรุง ควรปรบัปรุง
อยา่งไร 
3. ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบดว้ย ผูน้  าชมุชน ตวัแทนชุมชน ทีมงานกิจกรรม 
และชมุชนเปา้หมายท่ีเขา้รว่มโครงการ มีความเหมาะสมหรอืไม่ อยา่งไร หากมีความคิดเห็นในการ
ปรบัปรุง ควรปรบัปรุงอยา่งไร 
4. ด้านผลลัพธร์ะยะส้ัน (Short-term outcomes) ประกอบดว้ย ชมุชนมีทกัษะดา้นเศรษฐกิจ 1) 
ความรูแ้ละทกัษะดา้นการเพาะเห็ด และ 2) ความรูแ้ละทกัษะดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์มีความ
เหมาะสมหรอืไม่ อยา่งไร หากมีความคิดเห็นในการปรบัปรุง ควรปรบัปรุงอยา่งไร 
5. ด้านผลลัพธ์ระยะกลาง (Intermediate-term outcomes) ประกอบด้วย รายได้ครวัเรือน
เพิ่มขึน้ และชมุชนเกิดการรวมกลุ่มดา้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจภายในชมุชน มีความเหมาะสม
หรอืไม่ อยา่งไร หากมีความคิดเห็นในการปรบัปรุง ควรปรบัปรุงอยา่งไร 
6. ด้านผลลัพธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ (Long-term outcomes or Impact) ประกอบดว้ย ลด
อตัราการกูห้นีย้ืมสินทัง้ในและนอกระบบในชุมชน และเกิดตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน มี
ความเหมาะสมหรอืไม่ อยา่งไร หากมีความคิดเห็นในการปรบัปรุง ควรปรบัปรุงอยา่งไร 
7. ด้านสาเหตุและความส าคัญของปัญหา (Situation) ประกอบดว้ย การลดค่าครองชีพ การ
สรา้งอาชีพเสรมิ การพฒันาชมุชนดา้นเศรษฐกิจ การส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะดา้นการเพาะเห็ด 
และการสง่เสรมิความรูแ้ละทกัษะดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์มีความเหมาะสมหรอืไม่ อยา่งไร หาก
มีความคดิเห็นในการปรบัปรุง ควรปรบัปรุงอยา่งไร 
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ข้อค าถามความเหมาะสมในองคป์ระกอบโมเดลเชงิตรรกะ โมเดลที ่1 
ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8. ด้านปัจจัยภายนอก (External factor) ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
สภาพแวดลอ้มภายในชุมชน นโยบายการพฒันาชุมชนจากหน่วยงานภาครฐั มีความเหมาะสม
หรอืไม่ อยา่งไร หากมีความคิดเห็นในการปรบัปรุง ควรปรบัปรุงอยา่งไร 
9. ด้านข้อตกลง (Assumption) ประกอบด้วย การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคมอย่างยั่งยืน  มีความ
เหมาะสมหรอืไม่ อยา่งไร หากมีความคิดเห็นในการปรบัปรุง ควรปรบัปรุงอยา่งไร  
10. ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิส าหรับการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะใหมี้ความสมบูรณย์ิง่ขึน้ 
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แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของแบบร่างโมเดลเชิงตรรกะ 

ส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ : 
โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิระยะที ่1 
 
สาระส าคัญของโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
โครงการหนึ่งดา้นเศรษฐกิจ มีการน าองคค์วามรูด้า้นการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้ห้แก่ชุมชนในพืน้ท่ี มีการด าเนินโครงการท่ี
ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี (2559 – 2561) เป็นการจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อเกิด
การรวมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร (3) เพื่อเกิดศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ด
อินทรียค์รบวงจร และ (4) เพื่อบรูณาการงานบรกิารวิชาการกบัการเรยีนการสอนในรายวิชา มศว 
374 
 ผลการด าเนินการพบวา่  

1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดท้ัง้อาชีพหลกัและอาชีพเสรมิได ้
  2. เกิดการรวมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ในนาม “กลิ่มเพาะเห็ด
บา้นบีกรมิ” 
  3. เกิดศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ในรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ 
  4. สมาชิกในกลุม่ยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บักลุม่สมาชิกในชมุชน เป็น
การสรา้งอาชีพใหช้มุชนอยา่งยั่งยืน 
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ปีที ่ โครงการย่อย วัตถุประสงค ์ ผู้เข้าร่วม ผลทีไ่ดรั้บ 

1 
(2559) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการการ
เพาะเห็ด
เบือ้งตน้ 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถน าวสัดุ
ภายในทอ้งถ่ินมาประยกุตส์รา้งโรงเพาะ
เห็ดได ้
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในการดแูลรกัษากอ้นเห็ดรวมถึงสามารถ
ปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไม่พึ่งพาสารเคมี 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ด
เองได ้
4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดเพ่ือเพ่ิมมลูค่าได ้
5. เพ่ือลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนและ
สรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้ก่ชมุชนตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มตระหนกัถึงผลเสียใน
การใชย้าฆ่าแมลงตอ่ผูบ้รโิภค 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ตอบสนองความนอ้งการของชมุชนใน
การสรา้งอาชีพ 
2. ผูเ้ขา้รว่มสามารถน าวสัดภุายใน
ทอ้งถ่ินมาประยกุตส์รา้งโรงเพาะเห็ดได ้
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
รวมถึงสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไม่
พึ่งพาสารเคมี 
4. ผูเ้ขา้รว่มมีความรูส้ามารถผลิตกอ้น
เห็ดเองได ้
5. ผูเ้ขา้รว่มสามารถหาตลาดขายเห็ด
สดและผลิตภณัฑส์ามารถลดคา่ครอง
ชีพในครวัเรอืนและสรา้งรายไดเ้สรมิ
ใหแ้ก่ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ผูเ้ขา้รว่มตระหนกัถึงผลเสียในการใช้
ยาฆา่แมลงตอ่ผูบ้รโิภค 

2 
(2560) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการผลิต
กอ้นเห็ดและ
การแปรรูป 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ด
ไดอ้ย่างถกูวิธี 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในการดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มเกิดแนวคิดในการน า
เห็ดสดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ได ้
4. เพ่ือลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนใหแ้ก่
ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถปอ้งกนัศตัรู
เห็ดโดยไม่พึ่งสารเคมี 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ดได้
อย่างถกูวิธี ลดการปนเป้ือนเชือ้รา ช่วย
ลดตน้ทนุของเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด 
2. ผูเ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจในการ
ดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง จากการน าเห็ดสดมาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ได ้
4. ผูเ้ขา้รว่มสามารถลดคา่ครองชีพใน
ครวัเรอืนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ผูเ้ขา้รว่มสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดย
ไม่พึ่งสารเคมี 
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ปีที ่ โครงการย่อย วัตถุประสงค ์ ผู้เข้าร่วม ผลทีไ่ดรั้บ 

3 
(2561) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการ
เพาะเห็ด
อินทรยีค์รบ
วงจร 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูใ้นการดแูล
รกัษากอ้นเห็ดใหไ้ดผ้ลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มเกิดแนวคิดในการน า
แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถท าปุ๋ ยหมกั
จากกอ้นเห็ดเก่าอย่างถกูวิธี 
4. เพ่ือลดค่าครองชีพในครวัเรอืนใหแ้ก่
ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพ่ือพฒันาเป็นชมุชนท่ีมีศกัยภาพ
พรอ้มเป็นชมุชนตน้แบบดา้นการเพาะ
เห็ด 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถดแูลรกัษากอ้นเห็ด
ใหไ้ดผ้ลผลิตอย่างต่อเน่ือง ลดความ
เสี่ยงในการปนเป้ือนเชือ้รา ช่วยลด
ตน้ทนุการผลิตกอ้นเห็ดของเกษตรกรผู้
เพาะเห็ด 
2. ความรูด้า้นการท าปุ๋ ยหมกัช่วยให้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถผลิตปุ๋ ย
อินทรยีท่ี์ประกอบดว้ยธาตอุาหารหลกั
และธาตอุาหารรองท่ีพืชตอ้งการ ช่วย
ปรบัปรุงดินท่ีเสื่อมคณุภาพจากการใช้
ปุ๋ ยอินทรยีเ์ป็นเวลานาน 
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถลดปรมิาณขยะจาก
กอ้นเห็ดเก่าในชมุชนรวมถึงเศษใบไม ้
เศษวชัพืช เศษผกัและเปลือกผลไมช้่วย
ลดภาวะโลกรอ้นที่เกิดจากการเผาขยะ 
4. ผูเ้ขา้รว่มสามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการ
ขายเห็ดสดหรอืผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ด 
สามารถลดรายจ่ายค่าปุ๋ ยเคมีจากการ
ท าปุ๋ ยหมกัใชเ้องหรอืแลกเปลี่ยนใน
ชมุชน 
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โมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ: 
โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง โมเดล 2 
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องคป์ระกอบโมเดลเชงิตรรกะ โมเดลที ่2 
ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) หมายถงึ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ความพรอ้มของทรพัยากรที่ใชใ้นการด าเนินโครงการ 
1. การส ารวจความตอ้งการจ าเป็นดา้นการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง การส ารวจความ
ตอ้งการจ าเป็นของชมุชน ดา้นการเพาะเหด็ ที่ชมุชนมีความจ าเป็นที่ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นใดบา้งเก่ียวกบัการเพาะเห็ด 
2. ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง ผลการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของ
ชมุชนในการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด 
3. การวางแผนการด าเนินกิจกรรม หมายถึง การเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
และการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และวางแผนการด าเนินกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นดา้นการ
เพาะเหด็ของชมุชน 
4. ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจัดโครงการ หมายถึง ปัจจัยที่จ  าเป็นต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร วสัด ุ
อปุกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวก รวมทัง้ระบบการบรหิารจดัการโครงการ 
4.1 งบประมาณ หมายถงึ ทนุท่ีไดร้บัจดัสรรเพ่ือใชใ้นการด าเนินโครงการมีความเพียงพอ 

4.2 หลกัสตูรการอบรม หมายถึง ขอ้มลูเนือ้หาในการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไดแ้ก่ เทคนิควิธีการเพาะเห็ด การ
แปรรูปผลิตภณัฑ ์เทคนิคทางการตลาดในกาตจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑ ์และแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน เป็น
ตน้ 
4.3 ทีมงาน หมายถึง หวัหนา้โครงการ เจา้หนา้ที่และกลุ่มบุคคลที่ด  าเนินการและบริหารจดัการโครงการมีทกัษะและความช านาญใน
การจดัโครงการ 
4.4 วิทยากร หมายถึง บุคคลที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญ ดา้นวิธีการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ ์เทคนิคทางการตลาดในกาต
จ าหน่ายเหด็และผลิตภณัฑ ์และแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน เป็นตน้ 
4.5 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถงึ ความสะดวกสบายท่ีผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัระหวา่งการด าเนินโครงการ เช่น ระบบไฟฟ้า 
โสตทศันปูกรณ ์สถานท่ีจดัโครงการ หอ้งน า้ เป็นตน้ มีความเพียงพอและเหมาะสม 
4.6 วสัด ุอปุกรณ ์หมายถงึ สินทรพัยท์ี่โครงการมีไวใ้ชใ้นการด าเนินกิจกรรมมีความเพียงพอ 

4.7 ระบบการบรหิารจดัการโครงการ หมายถงึ ขัน้ตอนการด าเนินการโครงการเป็นระบบไมยุ่่งยากซบัซอ้น 

5. กลุ่มเครือข่ายความรว่มมือ หมายถึง กลุ่มหน่วยงานที่ใหก้ารสนบัสนนุการจดัโครงการ พรอ้มทัง้อ  านวยความสะดวกดา้น
การจดัโครงการ และการด าเนินการตามโครงการ 
5.1 ผูน้  าชมุชน หมายถงึ ตวัแทนชมุชนในการบรหิารจดัการภายในชมุชน เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ปราชญช์าวบา้นที่ชมุชนนบัถือ ท่ีให้
การสนบัสนนุการด าเนินโครงการ 
5.2 หน่วยงานภาครฐั หมายถึง ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอ และเทศบาล
อ าเภอ เป็นตน้ ที่ใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินโครงการ 
5.3 หน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง องคก์รไม่แสวงหาก าไร, หน่วยงานสาธารณะประโยชน ์ที่ใหก้ารสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ 
ด้านกิจกรรม (Activities) หมายถงึ การปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือสง่เสรมิทกัษะความรูใ้หแ้ก่ชมุชน 
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6. การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมกลุ่มรว่มกนัเป็น
ระยะเวลาหลายวัน โดยเน้นการท างานและคิดร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติโดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดา้น
เศรษฐกิจใหแ้ก่ชมุชน 

6.1 ดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง หลกัสูตรการอบรมดา้นการเพาะเห็ด ที่ใชใ้นการฝึกทกัษะส่งเสริมความรูใ้หแ้ก่ชุมชนที่เขา้รว่ม
โครงการ 

6.2 ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์หมายถึง หลกัสตูรการอบรมดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ที่ใชใ้นการฝึกทกัษะส่งเสริม
ความรูใ้หแ้ก่ชมุชนที่เขา้รว่มโครงการ 

7. การพฒันาทกัษะดา้นการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน 
หมายถึง กระบวนการอบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะและส่งเสริมความรู ้แนวทางการจัดตัง้ศูนยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนที่เขา้ร่วม
โครงการ และกลุม่เครอืข่ายความรว่มมือ เพ่ือเตรียมความพรอ้มสูก่ารจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้
8. สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือในการบรูณาการ หมายถึง แนวทางการด าเนินการเพื่อสรา้งเครอืข่ายในการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการรว่มกนั 
ด้านผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลที่เกิดขึน้โดยตรงจากการด าเนินกิจกรรมโครงการที่เกิดขึน้ชดัเจน เช่น การไดร้บัประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ เป็นตน้ 
9. ทกัษะทางดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์หมายถึง หมายถึง ทกัษะความรูแ้ละแนวคิดดา้น
การเพาะเหด็และการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ที่ชมุชนเขา้รว่มโครงการไดร้บัจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
10. ทกัษะการสรา้งกลุ่มอาชีพดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง ทกัษะความรูแ้ละแนวคิดในการการสรา้งกลุ่มอาชีพ
ดา้นการเพาะเหด็ที่ชมุชนเขา้รว่มโครงการไดร้บัจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
ด้านผลลัพธร์ะยะส้ัน (Short-term outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการน า
ความรูห้รอืทกัษะท่ีไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการด าเนินโครงการไปแลว้     
1 – 3 ปี 
11. ชุมชนมีทักษะดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง ชุมชนมีทักษะเพ่ิมขึน้ดา้นการเพาะเห็ดอย่างถูกวธี และน ามาปรบัใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัและสามารถน ามาใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

12. ชมุชนมีทกัษะดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์หมายถงึ ชมุชนมีทกัษะเพิ่มขึน้ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑอ์ย่างถกูวธี และ
น ามาปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัและสามารถน ามาใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

13.ชุมชนมีทกัษะดา้นการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ชุมชน กลุ่มเครือข่ายความ
รว่มมือ มีความรูแ้ละสามารถก าหนดแนวทางการพฒันากลุ่มอาชีพสูก่ารจดัตัง้สนูยก์ารเรียนรู ้

14. เกิดเครือข่ายความรว่มมือในการบูรณาการ หมายถึง เมื่อสิน้สุดการด าเนินโครงการชุมชนและกลุ่มเครือข่ายมี
การสรา้งกลุ่มในการท างานร่วมกนัดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์การหาช่องทางการตลาด รวมทัง้การจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู ้
ชมุชนดา้นเศรษฐกิจชมุชน เช่น สหกรณช์มุชน วิสาหกิจชมุชน เป็นตน้ 
ด้านผลลัพธ์ระยะกลาง ( intermediate - term outcomes) หมายถึง ผลที่ เกิดขึ ้นต่อเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การน าความรูห้รือทกัษะที่ไดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการ
ด าเนินโครงการไปแลว้ 4 – 6 ปี 
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15. รายไดค้รวัเรือนเพิ่มขึน้ หมายถึง รายไดค้รวัเรือนของชุมชน เพ่ิมขึน้จากการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 
16. ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงจากการแปรรูปกอ้นเห็ด หมายถึง ปริมาณขยะจากกอ้นเห็ดชมุชนลดลง จากการ
น ากอ้นเห็ดเก่ามาใชเ้ป็นปุ๋ ยอินทรยีใ์นการเกษตร 
17. เกิดการรวมกลุ่มดา้นการพฒันาเศรษฐกิจภายในชมุชน หมายถึง กลุ่มคนที่ด  าเนินธุรกิจดา้นการเพาะเห็ด 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน มีการรวมกลุ่มโดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกัน เช่น สหกรณ์ชุมชน 
วิสาหกิจชมุชน เป็นตน้ 
ด้านผลลัพธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ (Long - term outcomes or Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึน้
อย่างตอ่เน่ืองจากผลผลิต ผลลพัธ ์หรอืสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการด าเนินโครงการ ในระยะ 7 - 10 ปีขึน้ไป 
18. อตัราการกูห้นีย้ืมสนิทัง้ในและนอกระบบในชมุชนลดลง หมายถงึ เมื่อชมุชนมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึน้จากการประกอบอาชีพการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ท าใหอ้ตัราการกูห้นียื้มสินจากแหล่งเงินกูภ้ายในและภายนอก
ระบบลดลง 

19. ชมุชนน่าอยู่ สภาพแวดลอ้มดี หมายถึง ปริมาณขยะที่ลดลงภายในชมุชน มีระบบการบริหารจดัการขยะที่เกิดจากกอ้น
เห็ดเก่าเหลือใช ้โดยการน ามาใชใ้นการท าปุ๋ ยหมกั ท าใหส้ภาพแวดลอ้มภายในชมุชนน่าอยู่ขึน้ 

20. เกิดศนูยก์ารเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง จากการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ ์และกลุ่มเครือข่ายใหก้ารสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ ์แล ะ
รว่มกนัวางแผนในการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยนรูช้มุชน ท าใหเ้กิดศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน 
ด้านสาเหตุและความส าคัญของปัญหา (Situation) หมายถึง สภาพปัญหาที่เกิดขึน้ภายในชุมชนที่ชุมชนมี
ความตอ้งการและจ าเป็นที่จะแกไ้ขปัญหานัน้ 

21. การขาดความรูแ้ละทกัษะทักษะการพฒันาอาชีพดา้นการเพาะเห็ดในชุมชน หมายถึง ชุมชนที่
ประกอบอาชีพดา้นการเพาะเหด็ขาดความรู ้และทกัษะการเพาะเหด็ท่ีถกูตอ้ง 
ด้านปัจจัยภายนอก (External factor) หมายถึง ปัจจยัที่ไม่สามารถควบคมุใหก้ารด าเนินโครงการส าเรจ็ลลุ่วงได ้เกิด
อปุสรรคต่อการด าเนินโครงการ 

22. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ, สภาพแวดลอ้มภายในชมุชน, นโยบายการพฒันาชมุชนจาก
หน่วยงานภาครฐั หมายถงึ ปัจจยัภายนอกท่ีไมส่ามารถควบคมุไดอ้าจเกิดขึน้ก่อนหรอืระหว่างการด าเนินโครงการ 
ด้านข้อตกลง (Assumption) หมายถึง สมมติฐานจากการศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ
โมเดลเชิงตรรกะ 

23. การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของ
ชุมชน เพื่อศึกษาความพรอ้มของชุมชน บูรณาการการวางแผนโครงการรว่มกับเครือข่าย โดย
ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตของโครงการ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ หมายถึง สมมติฐานที่ผูว้ิจยัก าหนด
ขึน้วา่หากมีการด าเนินการตามที่ผูว้ิจยัตัง้สมมติฐานแลว้ โครงการจะด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไว ้

 



  142 

แบบสอบถามความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของแบบร่างโมเดลเชิงตรรกะ 
ส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ : 

โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิระยะที ่2 

 
ค าชีแ้จง 
 โปรดพิจารณาโปรดพิจารณาว่าแบบร่างโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินโครงการ
บรกิารวิชาการแก่ชมุชนดา้นเศรษฐกิจ : โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมและเพียงพอตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ีก าหนด
หรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดบัความเหมาะสม” ตามความคิดเห็นของท่าน 
ดงันี ้
   5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
   4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
   3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 
สาระส าคัญของโครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการหนึ่งดา้นเศรษฐกิจ มีการน าองคค์วามรูด้า้นการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้ห้แก่ชุมชนในพืน้ท่ี มีการด าเนินโครงการท่ี
ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี (2559 – 2561) เป็นการจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อเกิด
การรวมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร (3) เพื่อเกิดศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ด
อินทรียค์รบวงจร และ (4) เพื่อบรูณาการงานบรกิารวิชาการกบัการเรยีนการสอนในรายวิชา มศว 
374 
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ผลการด าเนินการพบวา่  
1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไดท้ัง้อาชีพหลกัและอาชีพเสรมิได ้
  2. เกิดการรวมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ในนาม “กลิ่มเพาะเห็ด
บา้นบีกรมิ” 
  3. เกิดศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการเพาะเห็ดอินทรียค์รบวงจร ในรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ 
  4. สมาชิกในกลุม่ยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บักลุม่สมาชิกในชมุชน เป็น
การสรา้งอาชีพใหช้มุชนอยา่งยั่งยืน 
 
ปีที ่ โครงการย่อย วัตถุประสงค ์ ผู้เข้าร่วม ผลทีไ่ดรั้บ 

1 
(2559) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการการ
เพาะเห็ด
เบือ้งตน้ 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถน าวสัดุ
ภายในทอ้งถ่ินมาประยกุตส์รา้งโรงเพาะ
เห็ดได ้
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในการดแูลรกัษากอ้นเห็ดรวมถึงสามารถ
ปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไม่พึ่งพาสารเคมี 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ด
เองได ้
4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดเพ่ือเพ่ิมมลูค่าได ้
5. เพ่ือลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนและ
สรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้ก่ชมุชนตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มตระหนกัถึงผลเสียใน
การใชย้าฆ่าแมลงตอ่ผูบ้รโิภค 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ตอบสนองความนอ้งการของชมุชนใน
การสรา้งอาชีพ 
2. ผูเ้ขา้รว่มสามารถน าวสัดภุายใน
ทอ้งถ่ินมาประยกุตส์รา้งโรงเพาะเห็ดได ้
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
รวมถึงสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดยไม่
พึ่งพาสารเคมี 
4. ผูเ้ขา้รว่มมีความรูส้ามารถผลิตกอ้น
เห็ดเองได ้
5. ผูเ้ขา้รว่มสามารถหาตลาดขายเห็ด
สดและผลิตภณัฑส์ามารถลดคา่ครอง
ชีพในครวัเรอืนและสรา้งรายไดเ้สรมิ
ใหแ้ก่ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ผูเ้ขา้รว่มตระหนกัถึงผลเสียในการใช้
ยาฆา่แมลงตอ่ผูบ้รโิภค 
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ปีที ่ โครงการย่อย วัตถุประสงค ์ ผู้เข้าร่วม ผลทีไ่ดรั้บ 

2 
(2560) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการผลิต
กอ้นเห็ดและ
การแปรรูป 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ด
ไดอ้ย่างถกูวิธี 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในการดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มเกิดแนวคิดในการน า
เห็ดสดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ได ้
4. เพ่ือลดคา่ครองชีพในครวัเรอืนใหแ้ก่
ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถปอ้งกนัศตัรู
เห็ดโดยไม่พึ่งสารเคมี 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถผลิตกอ้นเห็ดได้
อย่างถกูวิธี ลดการปนเป้ือนเชือ้รา ช่วย
ลดตน้ทนุของเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด 
2. ผูเ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจในการ
ดแูลรกัษากอ้นเห็ด 
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง จากการน าเห็ดสดมาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ได ้
4. ผูเ้ขา้รว่มสามารถลดคา่ครองชีพใน
ครวัเรอืนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ผูเ้ขา้รว่มสามารถปอ้งกนัศตัรูเห็ดโดย
ไม่พึ่งสารเคมี 

3 
(2561) 

การอบรมชิง
ปฏิบตัิการ
เพาะเห็ด
อินทรยีค์รบ
วงจร 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มมีความรูใ้นการดแูล
รกัษากอ้นเห็ดใหไ้ดผ้ลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มเกิดแนวคิดในการน า
แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถท าปุ๋ ยหมกั
จากกอ้นเห็ดเก่าอย่างถกูวิธี 
4. เพ่ือลดค่าครองชีพในครวัเรอืนใหแ้ก่
ชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพ่ือพฒันาเป็นชมุชนท่ีมีศกัยภาพ
พรอ้มเป็นชมุชนตน้แบบดา้นการเพาะ
เห็ด 

ชมุชนใน
พืน้ท่ี

เปา้หมาย
จงัหวดั
แห่งหนึ่ง 

1. ผูเ้ขา้รว่มสามารถดแูลรกัษากอ้นเห็ด
ใหไ้ดผ้ลผลิตอย่างต่อเน่ือง ลดความ
เสี่ยงในการปนเป้ือนเชือ้รา ช่วยลด
ตน้ทนุการผลิตกอ้นเห็ดของเกษตรกรผู้
เพาะเห็ด 
2. ความรูด้า้นการท าปุ๋ ยหมกัช่วยให้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถผลิตปุ๋ ย
อินทรยีท่ี์ประกอบดว้ยธาตอุาหารหลกั
และธาตอุาหารรองท่ีพืชตอ้งการ ช่วย
ปรบัปรุงดินท่ีเสื่อมคณุภาพจากการใช้
ปุ๋ ยอินทรยีเ์ป็นเวลานาน 
3. ผูเ้ขา้รว่มสามารถลดปรมิาณขยะจาก
กอ้นเห็ดเก่าในชมุชนรวมถึงเศษใบไม ้
เศษวชัพืช เศษผกัและเปลือกผลไมช้่วย
ลดภาวะโลกรอ้นที่เกิดจากการเผาขยะ 
4. ผูเ้ขา้รว่มสามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการ
ขายเห็ดสดหรอืผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ด 
สามารถลดรายจ่ายค่าปุ๋ ยเคมีจากการ
ท าปุ๋ ยหมกัใชเ้องหรอืแลกเปลี่ยนใน
ชมุชน 
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โมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจ: 
โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง โมเดล 3 
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ตอนที ่1 ความเหมาะสมของร่างโมเดลเชิงตรรกะ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ท่านคิดว่าโมเดลเชิงตรรกะมี
ความเหมาะสมในระดบัใด 

      

2. ความ เพี ย งพอของข้อมูล ใน
โมเดลเชิงตรรกะอย่างในระดบัใด 

      

3. ความสมเหตสุมผลของโมเดลเชิง
ตรรกะอยูใ่นระดบัใด 

      

4. ภาษาท่ีใชใ้นโมเดลเชิงตรรกะมี
ความชดัเจน 

      

5. โมเดลเชิงตรรกะครอบคลุมถึง
สาระส าคญัของโครงการ 

      

 

6. ขอ้เสนอแนะ (หากท่านเห็นว่ารายการใดท่ีมีผลการประเมินต ่ากว่า 4 คะแนน ขอใหท้่านให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงโมเดลเชิงตรรกะ) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) หมายถงึ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ความพรอ้มของทรพัยากรที่ใชใ้นการด าเนินโครงการ 
1. ความต้องการจ า เป็น ในการ
พัฒนาทักษะด้านการเพาะเห็ด 
หมายถึง ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นของ
ชมุชนในการพฒันาทกัษะดา้นการเพาะเห็ด 

      

2. ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจดัโครงการ 
หมายถึง ปัจจัยที่จ  าเป็นต่อการด าเนินโครงการ 
ได้แก่ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ  านวย
ความสะดวก รวมทั้งแผนการด าเนินกิจกรรมและ
ระบบบรหิารจดัการโครงการ 

      

2.1 แผนการด าเนินกิจกรรม หมายถึง 
การเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม โครงการ
เพาะเห็ดปลอดสารพิษ และแผนการด าเนินกิจกรรม
ที่สอดคลอ้งกับผลการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น
ดา้นการเพาะเหด็ของชมุชน 

      

2.2 งบประมาณ หมายถึง ทนุที่ไดร้บัจดัสรร
เพ่ือใชใ้นการด าเนินโครงการมีความเพียงพอ 

      

2.3 หลกัสูตรการอบรม หมายถึง ขอ้มูล
เนื ้อหาในการจัดอบรมให้ความ รู ้แก่ผู้ เข้าร่วม
โครงการ ไดแ้ก่ เทคนิควิธีการเพาะเห็ด การแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์เทคนิคทางการตลาดในกาตจ าหน่ายเห็ด
และผลิตภัณฑ์ และแนวทางการจัดตั้งศูนย์การ
เรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน เป็นตน้ 

      

2.4 ที ม งาน  หมายถึ ง  หั วหน้า โค รงการ 
เจ้าหน้าที่และกลุ่มบุคคลที่ด  าเนินการและบริหาร
จดัการโครงการมีทกัษะและความช านาญในการจดั
โครงการ 

      

2.5 วิทยากร หมายถึง บุคคลที่มีความรู ้ความ
เช่ี ยวชาญ  ด้านวิ ธี การเพ าะ เห็ ด  การแป รรูป
ผลิตภณัฑ ์เทคนิคทางการตลาดในกาตจ าหน่ายเห็ด
และผลิตภัณฑ์ และแนวทางการจัดตั้งศูนย์การ
เรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน เป็นตน้ 
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2.6 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง 
ความสะดวกสบายที่ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัระหว่าง
ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  เช่ น  ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ า 
โสตทศันปูกรณ ์สถานที่จดัโครงการ หอ้งน า้ เป็นตน้ 
มีความเพียงพอและเหมาะสม 

      

2.7 วัสดุ อุปกรณ์  หมายถึง สินทรัพย์ที่
โครงการมี ไว้ใช้ในการด าเนินกิจกรรมมีความ
เพียงพอ 

      

2.8 ร ะ บ บ ก า รบ ริห า รจั ด ก า ร
โครงการ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการ
โครงการเป็นระบบไมยุ่่งยากซบัซอ้น 

      

3. กลุ่ ม เค รือข่ ายความร่วม มื อ 
หมายถึง กลุ่มหน่วยงานที่ใหก้ารสนับสนุนการจัด
โครงการ พรอ้มทัง้อ  านวยความสะดวกดา้นการจัด
โครงการ และการด าเนินการตามโครงการ 

      

3.1 ผู้น  าชุมชน หมายถึง ตัวแทนชุมชนใน
การบ ริห ารจัดการภ ายในชุม ชน  เช่ น  ก านั น 
ผูใ้หญ่บา้น ปราชญช์าวบา้นที่ชุมชนนบัถือ ที่ใหก้าร
สนบัสนนุการด าเนินโครงการ 

      

3.2 หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วน
ราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์าร
บริหารส่วนต าบล อ าเภอ และเทศบาลอ าเภอ เป็น
ตน้ ที่ใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินโครงการ 

      

3.3 หน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร, หน่วยงานสาธารณะ
ประโยชน ์ที่ใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินโครงการ 

      

ด้านกิจกรรม (Activities) หมายถงึ การปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือสง่เสรมิทกัษะความรูใ้หแ้ก่ชมุชน 
4. การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการ
พัฒนาทักษะดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง 
การด าเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกนัเป็นระยะเวลาหลาย
วัน โดยเน้นการท างานและคิดร่วมกัน และการมี
ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติโดยการส่งเสริมการ
พฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชมุชน 
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4.1 ดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง หลกัสตูร
การอบรมด้านการเพาะเห็ด ที่ใช้ในการฝึกทักษะ
สง่เสรมิความรูใ้หแ้ก่ชมุชนที่เขา้รว่มโครงการ 

      

4.2 ด้านการแปรรูปผลิตภัณ ฑ ์
หมายถึง หลักสูตรการอบรมด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ที่ใช้ในการฝึกทักษะส่งเสริม
ความรูใ้หแ้ก่ชมุชนที่เขา้รว่มโครงการ 

      

4.3 ด้านทางการตลาด  หมายถึ ง 
หลักสูตรการอบรมด้านทางการตลาด การหา
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ที่ใช้ในการฝึกทักษะ
สง่เสรมิความรูใ้หแ้ก่ชมุชนที่เขา้รว่มโครงการ 

      

5. การพฒันาทกัษะดา้นการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นศูนย์การ
เรียนรูด้า้นเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง 
กระบวนการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและส่งเสริม
ความรู ้ แนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ด้าน
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนที่เขา้ร่วมโครงการ และกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่การ
จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้

      

6. สรา้งเครือข่ายความร่วมมือใน
การบู รณ าการ หมายถึง แนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือสรา้งเครือข่ายในการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการรว่มกนั 

      

ด้านผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลที่เกิดขึน้โดยตรงจากการด าเนินกิจกรรมโครงการที่เกิดขึน้ชดัเจน เช่น การไดร้บัประโยชนจ์าก
การด าเนินโครงการ เป็นตน้ 
7. ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทักษะความรู ้
และแนวคิดด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ที่ชุมชนเขา้ร่วมโครงการไดร้บัจากการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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8. ทกัษะทางการตลาดในการจ าหน่าย
เห็ดและผลิตภัณฑ์ หมายถึง หมายถึง 
ทกัษะความรูแ้ละแนวคิดทางการตลาดในการจ าหน่าย
เห็ดและผลิตภณัฑท์ี่ชมุชนเขา้รว่มโครงการไดร้บัจากการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

      

9. ทักษะการสรา้งกลุ่มอาชีพดา้นการ
เพาะเห็ด หมายถึง ทกัษะความรูแ้ละแนวคิดใน
การการสรา้งกลุ่มอาชีพดา้นการเพาะเห็ดที่ชมุชนเขา้รว่ม
โครงการไดร้บัจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

      

ด้านผลลัพธ์ระยะส้ัน (Short-term outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการน า
ความรูห้รือทกัษะท่ีไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการด าเนินโครงการไปแลว้     
1 – 3 ปี 
10. ชุมชนมีความสามารถในการเพาะ
เห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑจ์นสามารถ
ประกอบอาชีพได ้หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้ขา้รว่มโครงการที่น  าทกัษะหรือความรูท้ี่
ไดร้บัจากโครงการมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

      

11. ชุมชนและเครือข่ายมีทักษะและ
สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนา
กลุ่ ม สู่ ก า รจัด ตั้ งศู น ย์ก า ร เรีย น รู ้
หมายถึง ชุมชนและเครือข่ายสามารถก าหนดแนว
ทางการพฒันากลุ่มสู่การจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูข้องชมุชน
ได ้

      

12. เกิด เครือข่ ายความร่วม มือใน
การบูรณาการ หมายถึง เมื่อสิน้สุดการด าเนิน
โครงการชุมชนและกลุ่มเครือข่ายมีการสรา้งกลุ่มในการ
ท างานร่วมกันด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การหาช่องทางการตลาด รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชนดา้นเศรษฐกิจชุมชน เช่น สหกรณ์
ชมุชน วิสาหกิจชมุชน เป็นตน้ 
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ด้านผลลัพธร์ะยะกลาง (Intermediate - term outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึน้ต่อเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การน าความรูห้รือทกัษะที่ไดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการด าเนินโครงการไป
แลว้ 4 – 6 ปี 
13. รายไดค้รวัเรือนเพิ่มขึน้ หมายถึง 
รายไดค้รวัเรือนของชุมชน เพ่ิมขึน้จากการประกอบ
อาชีพการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เห็ด 

      

14. ปรมิาณขยะในชมุชนลดลงจาก
การแปรรูปกอ้นเห็ด หมายถึง ปริมาณขยะ
จากกอ้นเห็ดชมุชนลดลง จากการน ากอ้นเห็ดเก่ามา
ใชเ้ป็นปุ๋ ยอินทรยีใ์นการเกษตร 

      

15. เกิ ด ก ารรวม กลุ่ ม ด้าน ก าร
พัฒ นาเศรษฐกิจภายในชุมชน 
หมายถึง กลุ่มคนที่ด  าเนินธุรกิจดา้นการเพาะเห็ด 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหน่วยงานภาครฐั และ
หน่ วยงานภ าค เอกชน  มี ก ารรวมกลุ่ ม โดยมี
วตัถุประสงคเ์ดียวกัน เช่น สหกรณ์ชุมชน วิสาหกิจ
ชมุชน เป็นตน้ 

      

ด้านผลลัพธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ (Long - term outcomes or Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองจากผลผลิต ผลลพัธ ์หรอืสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการด าเนินโครงการ ในระยะ 7 - 10 ปีขึน้ไป 
16. ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ชุมชนเกิดความตระหนักถึงการด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง การกู้หนี ้ยืมสินลดลง การใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ค่า เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในชุมชนในการประกอบอาชีพด้านการเพาะ
เห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์

      

17. อตัราการกูห้นีย้ืมสินทั้งในและ
นอกระบบในชุมชนลดลง หมายถึง เมื่อ
ชมุชนมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้จากการ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเห็ด ท าใหอ้ัตราการกูห้นียื้มสินจากแหล่งเงินกู้
ภายในและภายนอกระบบลดลง 
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18. ชุมชนน่าอยู่ สภาพแวดลอ้มดี 
หมายถึง ปริมาณขยะที่ลดลงภายในชุมชน มีระบบ
การบริหารจดัการขยะที่เกิดจากกอ้นเห็ดเก่าเหลือใช ้
โด ย ก า รน า ม า ใช้ ใน ก า รท าปุ๋ ย ห มั ก  ท า ให้
สภาพแวดลอ้มภายในชมุชนน่าอยู่ขึน้ 

      

19. เ กิ ด ศู น ย์ ก า ร เรี ย น รู ้ด้ า น
เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง จากการรวมกลุ่ม
ของกลุ่ มอาชีพการเพาะเห็ ดและการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์และกลุ่มเครือข่ายใหก้ารสนับสนนุอย่าง
ตอ่เน่ืองในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มดา้นการเพาะเห็ด
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และร่วมกันวางแผนใน
การจัดตั้งศูนยก์ารเรยนรูชุ้มชน ท าใหเ้กิดศูนยก์าร
เรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน 

      

ด้านสาเหตุและความส าคัญของปัญหา (Situation) หมายถึง สภาพปัญหาที่เกิดขึน้ภายในชุมชนที่ชุมชนมีความ
ตอ้งการและจ าเป็นท่ีจะแกไ้ขปัญหานัน้ 
20. การขาดความ รู ้และทักษ ะ
ทักษะการพัฒนาอาชีพด้านการ
เพาะเห็ดในชุมชน หมายถึง ชุมชนที่
ประกอบอาชีพดา้นการเพาะเห็ดขาดความรู ้และ
ทกัษะการเพาะเหด็ท่ีถกูตอ้ง 

      

ด้านปัจจัยภายนอก (External factor) หมายถึง ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมใหก้ารด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงได ้เกิด
อปุสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
21. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ, 
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน , 
น โยบายการพัฒ นาชุมชนจาก
หน่วยงานภาครฐั หมายถึง ปัจจยัภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคมุไดอ้าจเกิดขึน้ก่อนหรือระหว่าง
การด าเนินโครงการ 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

ด้านข้อตกลง (Assumption) หมายถึง สมมติฐานจากการศกึษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัโมเดล
เชิงตรรกะ 
22. การด า เนิ น โครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม ควรมีการส ารวจ
ความตอ้งการจ าเป็นของชมุชน เพื่อ
ศึกษาสาเหตุและความส าคญัของ
ปัญหาและความตอ้งการของชมุชน
อย่ า งแท้จ ริง  เพื่ อ ก าหนดแนว
ท า งก า รด า เนิ น โค รงก า รแล ะ
วัต ถุ ป ระส งค์ข อ ง โค รงก ารให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน หมายถึง สมมติฐานที่ผูว้ิจยัก าหนดขึน้ว่า
หากมีการด าเนินการตามที่ผูว้ิจัยตัง้สมมติฐานแลว้ 
โครงการจะด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไว ้

      

 

 

ลงนามผูท้รงคณุวฒุิ........................................................ 

(.............................................................) 
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ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบแบบสอบถามความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของแบบรา่งโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ: โครงการเพาะเห็ดปลอด

สารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของแบบร่างโมเดลเชิงตรรกะ 
ส าหรับการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนดา้นเศรษฐกิจ : 

โครงการเพาะเหด็ปลอดสารพษิและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
ตอนที ่1 ความเหมาะสมของร่างโมเดลเชิงตรรกะ 

รายการประเมิน ค่า IOC ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง 
1. ท่ านคิ ดว่ า โม เดล เชิ งต รรกะมีความ
เหมาะสมในระดบัใด 

1.00  

2. ความเพียงพอของข้อมูลในโมเดลเชิง
ตรรกะอยา่งในระดบัใด 

1.00  

3. ความสมเหตุสมผลของโมเดลเชิงตรรกะ
อยูใ่นระดบัใด 

1.00  

4. ภาษาท่ีใช้ในโมเดลเชิงตรรกะมีความ
ชดัเจน 

1.00  

5. โมเดลเชิงตรรกะครอบคลมุถึงสาระส าคญั
ของโครงการ 

1.00  

 
ตอนที ่2 ความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ ของโมเดลเชิงตรรกะ 

รายการประเมิน ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) หมายถงึ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ความพรอ้มของทรพัยากรที่ใชใ้นการด าเนินโครงการ 
1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ทักษะดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง ผลการส ารวจ
ความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนในการพัฒนาทักษะดา้นการ
เพาะเหด็ 

1.00  

2. ทรพัยากรท่ีใชใ้นการจดัโครงการ หมายถึง 
ปัจจยัที่จ  าเป็นต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ งบประมาณ วสัด ุ
อุปกรณ์ และสิ่งอ  านวยความสะดวก รวมทั้งแผนการด าเนิน
กิจกรรมและระบบบรหิารจดัการโครงการ 

1.00  

2.1 การวางแผนการด าเนินกิจกรรม หมายถึง 
การเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม โครงการเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษ และแผนการด าเนินกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัผล
การส ารวจความตอ้งการจ าเป็นดา้นการเพาะเหด็ของชมุชน 

1.00 เปลี่ยนเป็น “แผนการด าเนิน
กิจกรรม” 
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รายการประเมิน ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 
2.2 งบประมาณ หมายถึง ทุนที่ไดร้บัจัดสรรเพ่ือใชใ้น
การด าเนินโครงการมีความเพียงพอ 

1.00  

2.3 หลักสูตรการอบรม หมายถึง ขอ้มูลเนือ้หาใน
การจัดอบรมให้ความรูแ้ก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทคนิค
วิธีการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภณัฑ ์เทคนิคทางการตลาดใน
กาตจ าหน่ายเห็ดและผลิตภัณฑ ์และแนวทางการจัดตัง้ศูนย์
การเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน เป็นตน้ 

1.00  

2.4 ทีมงาน หมายถึง หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่และ
กลุ่มบุคคลที่ด  าเนินการและบริหารจัดการโครงการมีทักษะ
และความช านาญในการจดัโครงการ 

1.00  

2.5 วิทยากร หมายถึง บุคคลที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญ 
ด้านวิธีการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เทคนิคทาง
การตลาดในกาตจ าหน่ายเห็ดและผลิตภณัฑ ์และแนวทางการ
จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นเศรษฐกิจชมุชน เป็นตน้ 

1.00  

2.6 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความ
สะดวกสบายที่ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับระหว่างการด าเนิน
โครงการ เช่น ระบบไฟฟ้า โสตทศันปูกรณ ์สถานที่จดัโครงการ 
หอ้งน า้ เป็นตน้ มีความเพียงพอและเหมาะสม 

1.00  

2.7 วสัด ุอปุกรณ ์หมายถึง สินทรพัยท์ี่โครงการมีไวใ้ช้
ในการด าเนินกิจกรรมมีความเพียงพอ 

1.00  

2.8 ระบบการบริหารจัดการโครงการ 
หมายถึง ขัน้ตอนการด าเนินการโครงการเป็นระบบไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้น 

1.00  

3. กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง กลุ่ม
หน่วยงานที่ใหก้ารสนับสนุนการจัดโครงการ พรอ้มทัง้อ  านวย
ความสะดวกด้านการจัดโครงการ และการด าเนินการตาม
โครงการ 

1.00  

3.1 ผูน้  าชุมชน หมายถึง ตัวแทนชุมชนในการบริหาร
จดัการภายในชมุชน เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ปราชญช์าวบา้นที่
ชมุชนนบัถือ ที่ใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินโครงการ 

1.00  

3.2 หน่วยงานภาครฐั หมายถึง ส่วนราชการ ส่วน
ภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอ 
และเทศบาลอ าเภอ เป็นต้น ที่ให้การสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ 

1.00  
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รายการประเมิน ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 
3.3 หน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง องค์กรไม่
แสวงหาก าไร, หน่วยงานสาธารณะประโยชน์ ที่ ให้การ
สนบัสนนุการด าเนินโครงการ 

1.00 ระบุ ให้ ชั ด เจน ว่ า  “อ งค์ก ร ไม่
แสวงหาก าไร หน่วยงานสาธารณะ
ประโยชน”์ 

ด้านกิจกรรม (Activities) หมายถงึ การปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือสง่เสรมิทกัษะความรูใ้หแ้ก่ชมุชน 
4. การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันา
ทักษะดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
กลุ่มรว่มกนัเป็นระยะเวลาหลายวนั โดยเนน้การท างานและคิด
รว่มกนั และการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบตัิโดยการส่งเสริม
การพฒันาทกัษะดา้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชมุชน 

1.00  

4.1 ดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง หลกัสูตรการอบรม
ดา้นการเพาะเห็ด ที่ใชใ้นการฝึกทักษะส่งเสริมความรูใ้หแ้ก่
ชมุชนที่เขา้รว่มโครงการ 

1.00  

4.2 ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์  หมายถึง 
หลกัสูตรการอบรมดา้นการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากเห็ด ที่ใชใ้น
การฝึกทกัษะสง่เสรมิความรูใ้หแ้ก่ชมุชนท่ีเขา้รว่มโครงการ 

1.00  

4.3 ดา้นทางการตลาด หมายถงึ หลกัสตูรการอบรม
ดา้นทางการตลาด การหาช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ ที่ใชใ้น
การฝึกทกัษะสง่เสรมิความรูใ้หแ้ก่ชมุชนท่ีเขา้รว่มโครงการ 

1.00  

5. การพัฒนาทักษะดา้นการเตรียมความ
พ ร้อมสู่ ก ารเป็ นศูนย์ก ารเรียน รู ้ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง หลักสูตรการอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู ้แนวทางการจัดตัง้ศูนยก์าร
เรียนรูด้า้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนที่เขา้ร่วมโครงการ และกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่การจดัตัง้ศนูย์
การเรยีนรู ้

1.00 เปลี่ยนข้อความตรง “หมายถึง” 
จาก “หลักสูตรการอบรม” เป็น 
“กระบวนการอบรม”  

6. สรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการบูร
ณาการ หมายถึง แนวทางการด าเนินการเพ่ือสร้าง
เครอืข่ายในการด าเนินการกิจกรรม/โครงการรว่มกนั 

1.00  

ด้านผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลที่เกิดขึน้โดยตรงจากการด าเนินกิจกรรมโครงการที่เกิดขึน้ชดัเจน เช่น การไดร้บัประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ เป็นตน้ 
7. ทกัษะดา้นการเพาะเห็ดและการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ทกัษะความรูด้า้นการเพาะเห็ดและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ ์ที่ชุมชนเขา้ร่วมโครงการไดร้บัจากการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.00 เพิ่มเติมข้อความ “และแนวคิด” 
ตอ่ทา้ย “ทกัษะความรู”้ 
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รายการประเมิน ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 
8. ทกัษะทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ด
และผลิตภัณฑ์ หมายถึง หมายถึง ทักษะความรู ้
ทางการตลาดในการจ าหน่ายเห็ดและผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนเขา้
รว่มโครงการไดร้บัจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.00 เพิ่มเติมข้อความ “และแนวคิด” 
ตอ่ทา้ย “ทกัษะความรู”้ 

9. ทกัษะการสรา้งกลุ่มอาชีพดา้นการเพาะ
เห็ด หมายถึง ทกัษะความรูใ้นการการสรา้งกลุ่มอาชีพ
ดา้นการเพาะเห็ดที่ชมุชนเขา้รว่มโครงการไดร้บัจากการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ 

1.00 เพิ่ ม เติมข้อความใน  หมายถึ ง  
“และแนวคิด” ต่อท้าย “ทักษะ
ความรู”้  

ด้านผลลัพธร์ะยะส้ัน (Short-term outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการน า
ความรูห้รอืทกัษะท่ีไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการด าเนินโครงการไปแลว้ 
3 – 6 เดือน 
10. ชมุชนมีทกัษะดา้นการเพาะเห็ด หมายถึง 
ชุมชนมีทกัษะเพ่ิมขึน้ดา้นการเพาะเห็ดอย่างถูกวิธี และน ามา
ปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัและสามารถประกอบอาชีพได ้

1.00 เปลี่ยนเป็น “ชมุชนมีความสามารถ
ใน ก า ร เพ าะ เห็ ด แล ะแป ร รูป
ผลิตภัณฑ์จนสามารถประกอบ
อาชีพ ได้ ” หมายถึ ง  การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการที่น  าทักษะหรือ
ความรูท้ี่ไดร้บัจากโครงการมาประยุกตใ์ชใ้นการ
ด าเนินชีวิต 

11. ชุมชนและเครือข่ าย มีทักษะและ
สามารถก าหนดแนวทางการพฒันากลุ่มสู่
การจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู ้หมายถึง ชุมชนและ
เครือข่ายสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มสู่การจัดตัง้
ศนูยก์ารเรยีนรูข้องชมุชนได ้

1.00  

12. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบูร
ณาการ หมายถึง เมื่อสิน้สดุการด าเนินโครงการชมุชนและ
กลุ่มเครือข่ายมีการสรา้งกลุ่มในการท างานร่วมกันดา้นการ
เพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ ์การหาช่องทางการตลาด 
รวมทัง้การจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนดา้นเศรษฐกิจชมุชน เช่น 
สหกรณช์มุชน วิสาหกิจชมุชน เป็นตน้ 

1.00  

ด้านผลลัพธ์ระยะกลาง (Intermediate - term outcomes) หมายถึง ผลที่ เกิดขึ ้นต่อเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การน าความรูห้รือทกัษะที่ไดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายหลงัจากการ
ด าเนินโครงการไปแลว้ 1 – 3 ปีขึน้ไป 
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รายการประเมิน ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 
13. รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึน้  หมายถึง รายได้
ครวัเรือนของชุมชน เพ่ิมขึน้จากการประกอบอาชีพการเพาะ
เห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด  

1.00  

14. ปริมาณขยะในชุมชนลดลงจากการ
แปรรูปก้อนเห็ด หมายถึง ปริมาณขยะจากกอ้นเห็ด

ชุมชนลดลง จากการน ากอ้นเห็ดเก่ามาใช้เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ใน
การเกษตร 

1.00  

15. เกิดการรวมกลุ่มด้านการพัฒ นา
เศรษฐกิจภายในชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่ด  าเนิน
ธุรกิจดา้นการเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ ์กลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีการรวมกลุ่มโดยมี
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั เช่น สหกรณช์ุมชน วิสาหกิจชุมชน เป็น
ตน้ 

1.00  

ด้านผลลัพธร์ะยะยาวหรือผลกระทบ (Long - term outcomes or Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึน้
อย่างตอ่เน่ืองจากผลผลิต ผลลพัธ ์หรอืสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการด าเนินโครงการ ในระยะ 3 ปีขึน้ไป 
16. ชมุชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ชุมชนเกิดความตระหนกั
ถึงการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง การกูห้นียื้มสินลดลง การใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในชุมชนในการประกอบอาชีพดา้นการเพาะเห็ดและการ
แปรรูปผลิตภณัฑ ์

1.00  

17. ชุมชนน่าอยู่ สภาพแวดลอ้มดี หมายถึง 
ปริมาณขยะที่ลดลงภายในชุมชน มีระบบการบริหารจัดการ
ขยะที่เกิดจากกอ้นเห็ดเก่าเหลือใช ้โดยการน ามาใชใ้นการท า
ปุ๋ ยหมกั ท าใหส้ภาพแวดลอ้มภายในชมุชนน่าอยู่ขึน้ 

1.00  

18. เกิดศูนย์การเรียน รู ้ด้าน เศรษฐกิจ
ชุมชน หมายถึง จากการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพการเพาะ
เห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเครือข่ายให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มด้านการ
เพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์และรว่มกนัวางแผนในการ
จัดตั้งศูนย์การเรยนรูชุ้มชน ท าให้เกิดศูนย์การเรียนรูด้ ้าน
เศรษฐกิจชมุชน 

1.00  

ด้านสาเหตุและความส าคัญของปัญหา (Situation) หมายถึง สภาพปัญหาที่เกิดขึน้ภายในชุมชนที่ชุมชนมี
ความตอ้งการและจ าเป็นที่จะแกไ้ขปัญหานัน้ 
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รายการประเมิน ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 
19. การขาดทักษะการพัฒนาอาชีพดา้น
การเพาะเห็ดในชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ประกอบ
อาชีพด้านการเพาะเห็ดขาดความรู ้ทักษะการเพาะเห็ดที่
ถกูตอ้ง 

1.00  

ด้านปัจจัยภายนอก (External factor) หมายถึง ปัจจยัที่ไม่สามารถควบคมุใหก้ารด าเนินโครงการส าเรจ็ลลุ่วงได ้เกิด
อปุสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
20. ก า ร เป ลี่ ย น แป ล งงบ ป ระม าณ , 
สภาพแวดลอ้มภายในชมุชน, นโยบายการ
พฒันาชุมชนจากหน่วยงานภาครฐั หมายถึง 
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมไดอ้าจเกิดขึน้ก่อนหรือ
ระหวา่งการด าเนินโครงการ 

1.00  

ด้านข้อตกลง (Assumption) หมายถึง สมมติฐานจากการศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ
โมเดลเชิงตรรกะ 
21. การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ควรมีการส ารวจความต้องการ
จ าเป็นของชุมชน เพื่อศึกษาสาเหตุและ
ความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินโครงการและวตัถุประสงค์
ของโค รงการให้สอดคล้อ งกับความ
ต้องการของชุมชน หมายถึง สมมติฐานที่ ผู ้วิจัย
ก าหนดขึน้ว่าหากมีการด าเนินการตามที่ผูว้ิจัยตัง้สมมติฐาน
แลว้ โครงการจะด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไว ้

1.00  
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี และผูท้รงคณุวฒุิ 
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รายช่ือผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีในการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ: 
โครงการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. นายสมหมาย ล าแลง   สมาชิก อบต. คลองทบัจนัทร ์
     อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 
2. นางสมหญิง ศรปีระจนั  ตวัแทนชมุชน ต าบลคลองทบัจนัทร ์ 
     อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 
3. นายค ามนู มุง่สมดี   ตวัแทนชมุชน ต าบลคลองทบัจนัทร ์ 
     อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โมเดลท่ี 1 

 
1. ผศ.ดร.ถนอมศกัดิ ์ศรจีนัทรา  สว่นกิจการเพื่อสงัคม 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย ์ดร.บงกช พิชยัก าจรวฒุิ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์ 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
3. นางสาวสรินิาฏ มลูเมือง  คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โมเดลท่ี 2 

 
1. อาจารย ์ดร.ฐิติพร กรยัวิเชียร  ส านกัวิจยัและวางแผนพฒันา  
     มหาวิทยาลยัธนบรุ ี
 
2. อาจารย ์ดร.ปิยพงษ ์คลา้ยคลงึ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์ 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
3. อาจารย ์ดร.พนิดา ศกนุตนาค  คณะศกึษาศาสตร ์ 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
4. อาจารย ์ดร.ชตุิมา ศรสีขุ  ส านกันวตักรรมการเรยีนรู ้ 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
5. นางสภุาพร เทียมบญุประเสรฐิ ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบความเหมาะสมองคป์ระกอบตา่งๆ ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการ
ประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมดา้นเศรษฐกิจ โมเดลท่ี 2 

 
1. อาจารย ์ดร.ชตุิมา ศรสีขุ  ส านกันวตักรรมการเรยีนรู ้ 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย ์เกวลนิ งามพิรยิกร  สถาบนัวิจยั พฒันา และสาธิตการศกึษา  
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
3. นายสมหมาย ล าแลง   สมาชิก อบต. คลองทบัจนัทร ์
     อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 
4. นางสมหญิง ศรปีระจนั  ตวัแทนชมุชน ต าบลคลองทบัจนัทร ์ 
     อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 
5. นางสภุาพร เทียมบญุประเสรฐิ ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิในการตรวจสอบเครือ่งมือวิจยั 
เรือ่ง การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

ดา้นเศรษฐกิจ 
 

1. อาจารย ์ดร.ฐิติพร กรยัวิเชียร  ส านกัวิจยัและวางแผนพฒันา  
     มหาวิทยาลยัธนบรุ ี
 
2. อาจารย ์ดร.ปิยพงษ ์คลา้ยคลงึ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์ 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
3. นางสภุาพร เทียมบญุประเสรฐิ ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 
     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 
ภาพประกอบการจดัการสนทนากลุม่ (Focus group) 
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ภาพประกอบการสนทนากลุม่ (focus group)  
ณ หอ้งประชมุสว่นกิจการเพื่อสงัคม ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอารรีตัน ์ลาวนอ้ย 
วัน เดอืน ปี เกิด 10 กนัยายน 2521 
สถานทีเ่กิด นนทบรุ ี
วุฒกิารศึกษา 2539 ปวช. สาขาวิชาการบญัชี โรงเรยีนดสุติพณิชยการ นนทบรุ ี 

2541 ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ โรงเรยีนเทคนิควิมลบรหิารธรุกิจ  
2543 ปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตรบณัฑิต สถาบนัราชภฎัสวนสนุนัทา 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 9/240 หมู ่2 ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี11110   
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