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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสมุนไพร ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณจาก 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทีมงานขอขอบคุณคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนแก่โครงการนี้ ขอขอบชุมชนคุณองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสมุนไพร คุณพลตรีสุรพล สุวรรณวัฒนะ, คุณสมชาย ไททัตกุล, คุณสมศักดิ์ จีนเบี้ยว,
คุณเมธี วิบูลย์เขียว, คุณอารีย์ อยู่แป้น, คุณบุรินทร์ แสงสุข และทีมงานมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
คุณสุรณีย์ แสนยุติธรรม นักประชาสัมพันธ์, คุณวันวิวัฒน์ นามศร, คุณจักรีนนท์ หรือโอภาส, คุณกรรณิการ์ ภาสดา,
คุณสิงห์ทอง เหมือนลม้าย, คุณเมธา รงค์ฤทธิ์ไกร, คุณสราวุธ ศรีสงคราม รวมทั้งคุณมาโนช บุตรดาวงศ์ ประธานกลุ่ม
เพาะเห็ดแก้มอ้น คุณสาโรช ทองหุ้ม ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเบิกไพร คุณนัทธกร เจตนเสนและคุณพนม พลายละหาร 
ประธานกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองปลิง นอกจากนี้ขอขอบคุณหน่วยงานสื่อสารวิทยุชุมชนน้ าตกไทรโยคน้อยที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์การอบรมผ่านสื่อสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ท าให้การฝึกอบรมส าเร็จลุลวง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมและ
ผู้สนใจรักเห็ดเป็นชีวิตจิตใจเป็นอย่างยิ่ง 
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ค าน า 

 
 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดภูมิปัญญาในท้องถิ่น การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกษตรกร พอกิน พอใช้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามวิถีคนไทยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความร้านวิชาชีพและการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้เร่ิมโครงการระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือนกันยายน 2557 โดยโครงการดังกล่าว
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารองศาตราจารย์ ดร. ถาวร วินิจสานันท์ ผู้รับผิดชอบ
โครงการดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดท าเอกสารฉบับนี้เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สารบัญ 
 

บทที่ หน้า 
บทที่ 1  รายละเอียดโครงการ 1 

บทที่ 2  การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 11 

บทที่ 3  ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 13 

           ผลการด าเนินงานภาพโดยรวม 13 

           ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 13 

                 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 13 

                 - ส่วนที่ 2 ผลการประเมินเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 21 

บทที่ 4  ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 27 

          ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการน าไปใช้ประโยชน์ 27 

          สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ต่อเดือน  28 

          สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินการลดรายจ่ายต่อเดือน  
ด้านคุณภาพชีวิต 

29 
30 

          การประเมินผลโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (เทียบเท่าการลงทุนโครงการ) 34 

          สรุปแบบประเมินผลการติดตามภายหลังการอบรม 3 เดือน 35 

บทที่ 5  สรุปผลการด าเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการ 36 

          ปัญหาและอุปสรรค 36 

          แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                          37 

ภาคผนวก   

          ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เข้ารับบริการ 38 

          ภาคผนวก ข ประมวลภาพกิจกรรม 44 

          ภาคผนวก ค ภาพการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 53 

          ภาคผนวก ง  แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์ 56 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการเพาะเห็ดสมนุไพร 2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 5 

 
สารบัญตาราง 

  หน้า 

ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลจ านวนของผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) 14 

ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (การศึกษา) 14 

ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาชีพ) 15 

ตารางท่ี 3.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกรายได้ต่อเดือน 16 

ตารางท่ี 3.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกแหล่งข่าว 17 

ตารางท่ี 3.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกการเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

18 

ตารางท่ี 3.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกการลงทะเบียนคนจน
ประเภทขาดอาชีพ 

19 

ตารางท่ี 3.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

21 

ตารางท่ี 3.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานระดับความพึงพอใจต่อการปรับปรุง
หลักสูตรตวามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

22 

ตารางท่ี 3.10 จ านวนและร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

22 

ตารางท่ี 3.11 จ านวนและร้อยละความคาดหวังรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

23 

ตารางท่ี 3.12 แสดงผลการประเมินผู้ที่เข้าอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์
เรียนรู้บ้านพุม่วง 23/1 หมู่7 ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

24 

ตารางท่ี 3.13 แสดงผลการประเมินผู้ที่เข้าอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง  จังหวัด
ราชบุรี 

25 

ตารางท่ี 3.14 แสดงผลการประเมินผู้ที่เข้าอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ บ้านเลขท่ี 231 หมู่ 1 หมู่บ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

26 
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สารบัญตาราง 

 

  หน้า 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

27 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของลักษณะรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม ตามความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

28 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของการประเมินรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม ตามความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (บาทต่อเดือน) 

28 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของการประเมินการลดรายจ่ายได้ต่อเดือน ตามความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (บาทต่อเดือน) 

29 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของการประเมินด้านคุณภาพชีวิต ตามความคิดเห็นของผู้
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

30 

ตารางท่ี 4.6   จ านวนและร้อยละของการประเมินความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ ตามความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

31 

ตารางท่ี 4.7   จ านวนและร้อยละของการประเมินความรู้ที่ได้ไปใช้ในที่ต่างๆ ตามความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

32 

ตารางท่ี 4.8   จ านวนและร้อยละของการน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านต่างๆ ตามความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

33 
 
 

ตารางท่ี 4.9 สรุปจ านวนและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามการติดตามประเมินผลภายหลังการ
อบรม 3 เดือน 

35 

ตารางท่ี 5.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 36 
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สารบัญภาพ 
           
ภาพที่  หน้า 
ภาพที่ 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) 14 

ภาพที่ 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (การศึกษา) 15 

ภาพที่ 3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาชีพ) 16 

ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกรายได้ต่อเดือน 17 

ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกแหล่งข่าว 18 

ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้ารับจ าแนกการเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

19 

ภาพที่ 3.7 กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้ารับจ าแนกการลงทะเบียนคนจน
ประเภทขาดอาชีพ 

20 

ภาพที่ 3.8 ร้อยละความคาดหวังรายได้เพ่ิมข้ึน ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

23 

ภาพที่ 4.1 ค่าร้อยละของจ านวนคนในการประเมินรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม (บาทต่อ
เดือน) 

29 

ภาพที่ 4.2 ค่าร้อยละของการประเมินการลดรายจ่ายของผู้เข้ารับการอบรม (บาทต่อ
เดือน) 

30 

ภาพที่ 4.3 ค่าร้อยละของการประเมินด้านคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรม  31 
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บทที่ 1 
 

รายละเอียดโครงการ 
 
 
                      

 
1.   ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย   :   มหาวิทยาลัยมหิดล   วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
2.   ชื่อโครงการ   :  โครงการเพาะเห็ดสมุนไพร   
 
3.   ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ:    
         3.1. รศ.ดร.ถาวร   วินิจสานันท์   หัวหน้าโครงการ   
            มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี 
           199 หมู่9  ต.ลุ่มสุ่ม   อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  71150 
           โทรศัพท์ 034-585058-76 ต่อ  2116  โทรสาร 034-585 -072   
           โทรศัพท์เคลื่อนที่  0-870460444 
           E-Mail: Taworn.vin@mahidol.ac.th 
      ผู้ร่วมโครงการ      
         ชื่อ-สกุล                                หน่วยงาน                  หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ 
      1.  ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร    วิทยากรบรรยาย 
      2. นายเมธี  วิบูลย์เขียว        งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ         ผูช้่วยอบรมเพาะเห็ดสมุนไพร   
      3. นายบุรินทร์ แสงสุข               งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ          ผู้ชว่ยอบรมเพาะเห็ดสมุนไพร   
4.   ความสอดคล้องกับแผนงาน    :       การถ่ายทอดเทคโนโลยี     
 
5.   ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน   ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่
ระบ ุ    5.1   เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยได้รับการสนับสนุนฯจากโครงการคลินิกฯหรือโครงการที่เคย
ถ่ายทอดฯ มาแล้วจากแหล่งทุนอ่ืน (ปีที่ด าเนินการ 2553-2554  ) 
       แนบผลการด าเนินงานและผลส าเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย 
    5.2   เป็นโครงการใหม่ (ไม่เคยด าเนินการหรือรับงบประมาณจากแหล่งใด) โดยเป็นโครงการที่ 
        1) เป็นความต้องการของชุมชน (เกษตรกร แม่บ้านเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม หรือ 
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs โดยได้แนบหลักฐานตามแบบส ารวจความต้องการ (แบบ สส. 002 - 2 (1)) 
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        2) เป็นข้อเสนอความต้องการของ   จังหวัด (หนังสือจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(PCSO)) 
 หนังสือจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โปรดระบุชื่อ
ผู้น า)         โดยได้แนบหนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการ  
(แบบ สส. 002 - 2 (2)) 
    5.3   เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่ต้องการและมีพร้อมในการถ่ายทอดฯ  
 โปรดระบุแหล่งทุน       ปีที่ได้รับทุน   
หมายเลขโทรศัพท์แหล่งทุน   โดย  ไม่เคยถ่ายทอดฯ 
        ถ้าเคยถ่ายทอดฯ ให้ระบุไว้ในข้อ 5.1 
6.   หลักการและเหตุผล   :  
      เห็ดจัดเป็นพืชผักที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของโลก ประชาชนทั่วไปนิยมเก็บเห็ดป่า และซื้อเห็ดมาบริโภค
เป็นอาหารประจ าวัน เห็ดหลายชนิดมีคุณค่าทางอาหารสูง รสชาดดี และเห็ดบางชนิด เช่น เห็ดหอม   
และเห็ดหลินจือ มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ  หรือป้องกันโรคร้ายแรงบางชนิด จึงท าให้ประชาชนหันมา
บริโภคกันมากขึ้น อีกทั้งปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลงอีก  ความต้องการที่จะน ามาเป็นอาหารจึงมาขึ้นเป็นเงา
ตามตัว ในปีหนึ่งจะมีการผลิตเห็ดชนิดต่าง ๆ  เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เป๋าฮ้ือ เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว  
เห็ดหอม เห็ดฝรั่ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท แต่เห็ดบางชนิด ผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงมีการสั่ง  
เห็ดหอม  และเห็ดฝรั่งเข้ามาบริโภคภายในประเทศหลายร้อยล้านบาท ท าให้ขาดดุลการค้าเป็นอย่างมาก  ทั้ง 
ๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเห็ดดังกล่าวสูง ขณะเดียวกันก็มีการส่งเห็ดกระป๋องส่งออกจ าหน่ายใน
ต่างประเทศท ารายได้ให้กับประเทศปีหนึ่ง  หลายพันล้านบาท   
      ประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 70 %มีอาชีพทางเกษตรกรรม จึงท าให้มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เหลืออยู่เป็นจ านวนมาก  เช่น ตอฟางข้าว เศษมันส าปะหลัง ผักตบชวา ตอซังข้าวโพด เป็นต้น  ปีหนึ่ง ๆ  
เกษตรกรได้ละทิ้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจ านวนมาก ตามนาข้าว ซึ่งน ามาใช้เพาะเห็ดเศรษฐกิจต่าง ๆ  
เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮ้ือ เป็นต้น ก็จะเป็นการเพ่ิมรายได้กับครอบครัว แล้วยังเป็นการ
เพ่ิมธาตุอาหารพวกโปรตีนให้กับครอบครัวของเกษตรกรอีกด้วย เพราะเห็ดจัดเป็นพืชผักเศรษฐกิจแล้ว ชุมชน
บางแห่งบริเวณลุ่มแม่น้ าแม่กลอง เป็นบริเวณป่าชุมชน  ซึ่งหากการพัฒนาการปลูกป่าพร้อมกับส่งเสริมการ
เพาะเห็ดป่าบางชนิดและพืชสมุนไพร ก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรในพ้ืนที่ได้ป่าไม้ เป็นการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมและได้เก็บเห็ดป่า และสมุนไพรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
      และการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร การเพาะเห็ดเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร  และผู้ที่
สนใจซึ่งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นับวันค่าครองชีพมีอัตราสูงขึ้น แต่รายได้ของประชาชนหรือเกษตรกรกลับ
ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องหาอาชีพอ่ืนรองรับ และอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับการครองชีพ 
คือ การท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรพอเพียง พอกิน พอใช้ และใช้พ้ืนที่ ที่ไม่มากท าการปลูกพืช 
ได้หลายชนิด เพื่อน ามาท าอาหาร และน าไปขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวส าหรับโครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  
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จึงได้มีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านวิชาชีพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  อีกทั้งเห็ดที่เพาะยัง
สามารถน ามาท าอาหารได้อีกทางหนึ่ง และยังได้คุณค่าทางอาหาร อีกด้วย 
7.   วัตถุประสงค ์  :    
      1.  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร  
      2.  เพ่ือสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
      3.  เพ่ือให้เกษตรกร พออยู่  พอกิน พอใช้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และท่ีสุดสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
วิถีคนไทย 
8.   กลุ่มเป้าหมาย   : 1. เกษตรกรและผู้สนใจการเพาะเห็ดสมุนไพร มีรายได้เพ่ิมขึ้น ปีละ 100 ราย 
                            2. มีกลุ่มเพาะเห็ดทั้งหมดรู้จักการแปรรูปและเห็ดเชิงเศรษฐกิจ  ปีละ 100 ราย  

ชื่อกลุ่มที่ 1 เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า 

1. ประธานกลุ่ม......นายสาโรจ.......ทองหุ้ม.. เบอร์โทร........0810092588......  
E- Mali: …nwstza @ hotmail………. 

2. รายชื่อสมาชิกจ านวน .............43.........................คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายสาโรจ ทองหุ้ม 22 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุร ี 70150 0810092588 
2 นายเพริศ    ทองหุ้ม 22 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0899868820 
3 นายวิโรจน์   พลับพลึง 8 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0874130633 
4 นายสุนันท์    มั่นคง 54 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0895240522 
5 นางศิริวิมล   พลยุทธ์ 58/2 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0833081049 
6 นายพิศนุ    ประสิทธิเวช 18/2 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0871647181 
7 นายโชค    ทองหุ้ม 49 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0871618626 
8 นางไผ่       ทองหุ้ม 49 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0861553172 
9 นางสาวกร    เล็กโล่ง 23 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
10 นางสาวดี เขาบาง 22/1 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
11 นายแคล้ว    เขาบาง 22/2 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
12 นางดวง ทองหุ้ม 22 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
13 นายสมชาย   ทองหุ้ม 124 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0857038912 

14 นายวันชัย คุ้มครอง 9/1 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุร ี 70150 0951531071 
15 นายฉัตร     หมุ๋ยจิว 18/3 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0895257085 
16 นายรุ่ง    โพธิทอง 39 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0845700276 
17 นางพัฒน์จิรา พิทักษ์เนติกุล 20 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุร ี 70150 0839290133 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

18 นายอัมพร   เขาบาง 9 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
19 นางนวพร    แผ่พร 9/3 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
20 นางเงิน    ปานสะอาด 51 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
21 นางสาวประพิณ    วังมะนาว 58 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
22 นายส าเริง    ชื่นใจ 59/3 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
23 นายเดช   รอดพ้น 63/2 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0843148079 
24 นางสมร    วันดี 62/1 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุร ี 70150 - 
25 นางสาวขวัญจิต ปานสะอาด 60 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
26 นางสาวน้ าฝน สิงห์ลอ 69/1 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0860402469 
27 นางงัน ชื่นใจ 59 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
28 นายอ านวย   เยือกเย็น 60/3 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
29 นายประดิษฐ์    ปานสะอาด 60/2 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
30 นางฉลวย    ถ้วยทอง 56/3 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0867932467 
31 นางม่วย     แว่นแก้ว 15 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
32 นางอ าไพ    โตเพชร 66 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0926043873 
33 นางรัชนี    บุญยัง 72 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0806518900 
34 นางสุรีย์    วิลาทอง 71 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุร ี 70150 - 
35 นางทองปี    มีคล้ า 52 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0890072280 
36 นางอัมรา    โคกาอินทร์ 28/3 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
37 นายกิตติชัย    ปานสะอาด 125 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
38 นายสมพร    กระจ่างแจ่ม 59/2 ม. 3 ต. เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
39 นางสมปอง    กระจ่างแจ่ม 27 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150  
40 นางบุญธรรม   ทองเชื้อ 25 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
41 นางอรพินท์    ทองเชิ้อ 25/4 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 0850936166 
42 นายสมชาย    ทองเชื้อ 25 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
43 นายค า     กระจ่างแจ่ม 27 ม. 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 - 
 

 

 

 



โครงการเพาะเห็ดสมนุไพร 2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 5 

ชื่อกลุ่มที่ 2 บ้านพุม่วง ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150 

1. ประธานกลุ่ม....นายมาโนช  บุตรดาวงค์.......... เบอร์โทร..0806564160...... E- Mail… …- 

2. รายช่ือสมาชิกจ านวน .............22.........................คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 น.ส. อนุช   เขียวชอุ่ม 60 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุร ี 081-7948064 
2 นายช านาญ   พูลตาล 107 ม.2 ต. เบิกไพร อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 083-3153688 
3 น.ส. กิตติยา   บัวนาค 60 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 083-3153688 
4. นางแต๋ว   บู่ทอง 24 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
5. นางสุดใจ   กรไทสง 60 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
6 นางสุรัส   อินทราชัย 15/1 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
7 นายอุดม   อินทราชัย 15/1 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
8 นายส ารวย   ยศส้ม 37/3 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
9 นางอรุณ   ยศส้ม 27/3 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
10 นางจิตนาพร จีนแฮ่ว 59 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
11 นายมาโนช  บุตรดาวงค์ 40/2 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 0806564160 
12 นันทา   ขนิตฐา 63 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
13 นางกัญญา   เขียวชอุ่ม 60 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 0890134443 
14 นายอ านาจ   พวงแป้น  80 ม. 7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 0861360133 
15 นางมาลัย  เขยีวชะอุ่ม 60 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
16 นายเกียรติศักดิ์   เชียงพรรษา 37/2 ม.7 ต. แกม้อ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
17 นายสมชัย  ยศส้ม 37/2 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
18 นายอนงค์  ค าปาน 29 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
19. นายศิวกร    ชูเลิศ 25 ม. 7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
20 นายสมนึก   เรไร 29 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
21 น.ส. นัดชนก  ชูเชิด 25 ม. 7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
22 นางยุพิน  ทองซ้าย 31 ม.7 ต. แก้มอ้น อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
 
 
 
 
 
 



โครงการเพาะเห็ดสมนุไพร 2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี        6 

 

ชื่อกลุ่มที่ 3 กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

1. ประธานกลุ่มนายพนม พลายละหาร  เบอร์โทร 086-5607895    

2. รายชื่อสมาชิกจ านวน 20  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายพนม  พลายละหาร 13 ม.10 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ 086-567895 

2. นายนัทธกร   เจตนเสน 231 ม.1 ต. หนองปลิง  อ. เลาขวัญ 080-0991951 

3. นายบุญช่วย  อุ่นปรี 106/1 ม.2 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ 089-8252464 

4. นายมงคล   พูลเกิด 7 ม. 8  ต.หนองโสน   อ.เลาขวัญ     086-1993023 

5. นางล าเจียก  เผ่าพันแปลก 16 ม.10  ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ  - 

6. นางจ าเลียง  พลายละหาร 228 ม.10 ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ 083-3089590 

7. นางพนม   หอมกลิ่น 96 ม.7  ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ 089-9103052 

8. นางรัตนา   ดอกกุหลาบ 10/1 ม.10  ต.หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 

9. นางสาวน้ าผึ้ง โพธิ์ทอง 56 ม.7 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 

10. นางกิมลั้ง   ตู้เจริญ 13/1 ม. ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ  085-2102086 

11. นางส าเนียง   พลายละหาร 13/4 ม. 10  ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ 087-5876533 

12. นายฉลาย   ประทุมเกตุ 37 ม.10 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ 089-5489145 

13. นางไพเราะ   ธรรมจะดี 19 ม. 10 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 

14. นายทวี   ใหญ่ยิ่ง 35 ม.10 ต.หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 

15. นายถวิล   ปัญญากุล 21 ม . 10  ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ - 

16. น.ส. ประจบ กลับทอง 9  ม.10  ต.หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 

17. นายบุญช่วย ขุนจันดี 48 ม.10 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 

18. นายประเสริฐ กลับทอง 47 ม.10 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 

19. นายละมัย   คุ้มสมบัติ 47 ม.11 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 

20. นายสาคร   ศรีพันธุ์ 46/1 ม. 10 ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ - 
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9.   พื้นที่ด าเนินการ   :  - อ าเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี 

- อ าเภอบ่อพลอย, อ าเภอเลาขวัญ, อ าเภอไทรโยค, อ าเภอทองผาภูมิ,  
  อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ   : ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 
11.  การด าเนินโครงการ   :  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 

        11.1.1 บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดฯ ให้ข้อมูล 
                -  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจสามารถท ารายได้เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองให้กับกลุ่มผู้เพาะเห็ด 
ซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจมีองค์ความรู้ที่ทุกคนพอจะเสาะแสวงหาได้ หากได้รับการอบรมและปฏิบัติ
ไปแล้วสามารถที่จะเพาะได้ การเพาะเห็ดสมุนไพรเป็นการเพาะเห็ดที่จะต้องมีพ้ืนฐานการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
มาก่อน ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเห็ดสมุนไพรจะท าให้ผู้เพาะเห็ดจะมีรายได้สูงขึ้น 
 

        11.1.2 คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอดฯ  
              -   เป็นผู้มีอาชีพหลักหรืออาชีพรองในการเพาะเห็ดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
           -   มีประสบประการณ์การเพาะเห็ด หรือมีโรงเรือนเพาะเห็ดชนิดใดชนิดหนึ่งมาแล้วอย่างน้อย1 ปี  
           -   มีพ้ืนที่เพาะเห็ดห่างจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดประมาณ 100 กิโลเมตร 
           -   ผู้ที่จะเข้ารับการถ่ายทอดเพาะเห็ดสมุนไพรจะได้รับการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเพาะเห็ด  
 

      11.1.3 วิธีการถ่ายทอด [หัวข้อความรู้ที่จะให้โดยการบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน] 
วิทยาการหลักที่จะให้โดยการบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงานดังนี้ รศ.ดร. ถาวร  วินิจสานันท์, 

ดร.ประภาพรรณ  ซอหะซัน, นายเมธี วิบูลย์เขียว, นายบุรินทร์ แสงสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
กาญจนบุรี  จ านวน  36 ชม.  
         11.1.3.1 บรรยายความรู้ทางด้านการเพาะเห็ดสมุนไพร ตามหัวข้อดังนี้  

          -  ชีววิทยาของเห็ด วงจรชีวิตของเห็ด 
          - ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ด 
          -  การเพาะเห็ดสมุนไพรในถุงพลาสติกและท่อนไม้ 
          -  การตลาด 

          11.1.3.2 ปฏิบัติการข้ันตอนการเพาะเห็ดสมุนไพรด้วยตนเอง จนสามารถน าไปปฏิบัติได้เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 

           - ปฏิบัติการผลิตเชื้อวุ้นและเมล็ดข้าวฟ่าง 
           - ปฏิบัติการผลิตเห็ดสมุนไพรในถุงพลาสติก    
           - แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด  

           11.1.3.3 ส่งเสริมการตั้งกลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเห็ด (ท าหัวเชื้อเห็ด,จ าหน่ายหัวเชื้อเห็ด,เปิดดอกเห็ด 
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                      และจัดการตลาด) 
            11.1.4 สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดฯ  
                    - ใช้เครื่องฉาย LCD และpower point 
                     - เอกสารประกอบการบรรยายการเพาะเห็ดสมุนไพร 
                     - อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติการเพาะเห็ดสมุนไพร 
             11.1.5 การติดตามประเมินผลภายหลังการ แผนการติดตาม และให้ค าปรึกษา 
                      - ให้ค าปรึกษากับผู้ที่ผ่านการอบรมตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 
                       - เปิดเว็บไซต์ชื่อ “hed_mahidol@mahidol.ac.th” เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบ
ปัญหาเห็ด 
                       - ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ว่าได้ความรู้ความเข้าใจ ในการเพาะเห็ดเพ่ิมขึ้น
จากเดิมอย่างไร   
                       - ประเมินผลผู้ที่เพาะเห็ดอยู่แล้วว่าได้ประโยชน์จากคลินิกเทคโนโลยีและได้รับค าปรึกษาที่
เป็นประโยชน์อะไร 
                       - ประเมินผลผู้ได้รับค าปรึกษา ว่าได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร  ช่วยแก้ปัญหาการเพาะเห็ด
สมุนไพรให้ได้อย่างไร  
11.2 แผนการด าเนินงาน ( ตามตารางด้านล่าง) โดยสอดคล้องกับ ข้อ 11.1   

กิจกรรม 

2556 2557 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค. 

พ.
ย 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

แผนงาน 

1. เปิดรับสมัคร/ 
ประเมินผู้อบรม 

            10,000 

2. บรรยายการเพาะ
เห็ดสมุนไพร  
การตลาด 
ศึกษาดูงาน 

            123,800 

3. ให้ค าปรึกษาผู้ที่
ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

            51,500 

4. ติดตามประเมินผล             20,000 

5. 5. รายงานผล              
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12.   ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ โปรดระบุค่าเป้าหมาย 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1)  จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 100 คน แบบใบสมัคร 

2)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ  80 % แบบประเมินผลฯ 

3)  ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดฯมีการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80  80 คน แบบติดตามฯ 

4)  จ านวนสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 (แห่ง/ราย) * ดูค าอธิบายในคู่มือ 

2 ราย/1 แห่ง แบบฟอร์มการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

5)  สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการด าเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยีโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับ  

เท่ากับหรือ
มากกว่า 1 

การประเมินจากคณะ
ที่ปรึกษาจากภายนอก 

 

13.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  **(ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ)   
    ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย  
                  ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ผู้ประกอบการเพาะเห็ดมีรายได้มากว่า 30,000 บาทต่อ
ครอบครัวต่อปี ซึ่งจะส่งผลไห้ภาพรวมของเกษตรกรพ้นจากผู้ที่มีรายได้ปานกลาง 
           ทางสังคม   โปรดอธิบาย : ชุมชนเพาะเห็ดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรเกิด
ความสามัคคี 
 14.  งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน   จ านวน..205,300…บาท มีรายการ ดังนี้ 

(ค าอธิบาย  :  ให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ 
[ราคาต่อหน่วย : จ านวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ) 
 * หากมีงบสมทบหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ จากหน่วยงานในพ้ืนที่หรือจากกลุ่ม/ชุมชน โปรดระบุไว้ด้วย 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 36 ชม.ๆละ 600 บาท              เป็นเงิน                     43,200 บาท 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 2 คน 10 วันๆละ 240 บาท                เป็นเงิน                       4,800 บาท 
3. ค่าเช่ารถและค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นเงิน                     16,800 บาท 
4. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน อัตราวันละ150 บาท 100 คน 3 วัน เป็นเงิน        45,000 บาท 
5. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 100 บาท/คน 10 คน       เป็นเงิน                     10,000 บาท                  
6. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ                                                    เป็นเงิน                      2,000 บาท 
7. ค่าวัสดุอบรมฯ                                                              เป็นเงิน                     52,500 บาท 
8. ค่าติดตามผล ประเมินผล 100 คนๆ ละ 200 บาท                    เป็นเงิน                     20,000 บาท 
9. ค่าจัดท ารายงาน 1 ฉบับพร้อมไฟล์เอกสาร                             เป็นเงิน                       5,000 บาท 
10. ค่าวัสดุส านักงาน และค่าใช้จ่ายในการประสานงาน                  เป็นเงิน                       6,000 บาท 

ผลงาน ;   175,300 30,000 205,300 
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                                                                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         205,300 บาท    

15.   การติดตามประเมินผลและรายงานผล:   
“รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการด าเนินงาน ราย

ไตรมาส ตามข้อที่ 12 พร้อมไฟล์แนบ รวมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการคลินิก
เทคโนโลยีออนไลย์  (Clinic Monitor Online : CMO) ที่ เวบไซต์  www.clinictech.most.go.t และส่ ง
รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์เอกสาร ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (โปรดศึกษาในคู่มือฯ)” 
 

16.   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  :   
“ทุกครั้ งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ต้องมีข้อความว่า “ได้รับการ                     

สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในงานนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
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บทที่ 2 
 

การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  ประกอบด้วย  3 กิจกรรมหลัก       
 

1. บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดฯ ให้ข้อมูล 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจสามารถท ารายได้เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองให้กับกลุ่มผู้เพาะเห็ดซึ่ง

เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจมีองค์ความรู้ที่ทุกคนพอจะเสาะแสวงหาได้ หากได้รับการอบรมและปฏิบัติไป
แล้วสามารถที่จะเพาะได้ การเพาะเห็ดสมุนไพรเป็นการเพาะเห็ดที่จะต้องมีพ้ืนฐานการเพาะเห็ดเศรษฐกิจมา
ก่อน ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเห็ดสมุนไพรจะท าให้ผู้เพาะเห็ดจะมีรายได้สูงขึ้น 
 

 2. คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอดฯ  
         2.1 เป็นผู้มีอาชีพหลักหรืออาชีพรองในการเพาะเห็ดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
         2.2  มีประสบประการณ์การเพาะเห็ด หรือมีโรงเรือนเพาะเห็ดชนิดใดชนิดหนึ่งมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  
         2.3  มีพ้ืนที่เพาะเห็ดห่างจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดประมาณ 100 กิโลเมตร 
         2.4  ผู้ที่จะเข้ารับการถ่ายทอดเพาะเห็ดสมุนไพรจะได้รับการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเพาะเห็ด  
 

3. วิธีการถ่ายทอด [หัวข้อความรู้ที่จะให้โดยการบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน] 
วิทยาการหลักที่จะให้โดยการบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงานดังนี้ รศ.ดร. ถาวร  วินิจสานันท์, 

ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน, นายเมธี วิบูลย์เขียว, นายบุรินทร์ แสงสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี  จากมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  จ านวน  36 ชม.  
           3.1 บรรยายความรู้ทางด้านการเพาะเห็ดสมุนไพร ตามหัวข้อดังนี้  

          -  ชีววิทยาของเห็ด วงจรชีวิตของเห็ด 
          - ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ด 
          -  การเพาะเห็ดสมุนไพรในถุงพลาสติกและท่อนไม้ 
          -  การตลาด 

           3.2 ปฏิบัติการขั้นตอนการเพาะเห็ดสมุนไพรด้วยตนเอง จนสามารถน าไปปฏิบัติได้เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 

           - ปฏิบัติการผลิตเชื้อวุ้นและเมล็ดข้าวฟ่าง 
           - ปฏิบัติการผลิตเห็ดสมุนไพรในถุงพลาสติก    
           - แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด  

           3.3 ส่งเสริมการตั้งกลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเห็ด (ท าหัวเชื้อเห็ด,จ าหน่ายหัวเชื้อเห็ด,เปิดดอกเห็ด 
                      และจัดการตลาด) 
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3. สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดฯ  

 

                    - ใช้เครื่องฉาย LCD และpower point 
                     - เอกสารประกอบการบรรยายการเพาะเห็ดสมุนไพร 
                     - อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติการเพาะเห็ดสมุนไพร 
 

4. การติดตามประเมินผลภายหลังการ แผนการติดตาม และให้ค าปรึกษา 
 

 ให้ค าปรึกษากับผู้ที่ผ่านการอบรมตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 

 ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ว่าได้ความรู้ความเข้าใจ ในการเพาะเห็ดเพ่ิมข้ึน
จากเดิมอย่างไร   

 ประเมินผลผู้ที่เพาะเห็ดอยู่แล้วว่าได้ประโยชน์จากคลินิกเทคโนโลยีและได้รับค าปรึกษาที่
เป็นประโยชน์อะไร 

    ประเมินผลผู้ได้รับค าปรึกษา ว่าได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร  ช่วยแก้ปัญหาการเพาะ
เห็ดสมุนไพรให้ได้อย่างไร  

 เชิญสมาชิกเพาะเห็ดร่วมเสวนาพูดคุยเรื่องการเพาะเห็ด ตามแนวคิดท างานน้อย ได้
ผลผลิตมาก เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แนะน าให้มีการใช้กระถินป่นทดแทนการใช้ร าละเอียด 

 แจ้งให้ผู้เพาะเห็ดทราบถึงปัญหาของผ้าพลาสติกท ปัจจุบันมีคุณภาพต่ า มีขนาดบางกว่า
มาตรฐาน โดยแนะน าถึงพลาสติกที่มีขนาดหนาขึ้น 

 แนะน าให้เข้าใจสภาพแวดล้อม อุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้เห็ด
ออกดอกได้ดีขึ้น 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค าแนะน าห้ามใช้สารเคมีฆ่าแมลงในโรงเพาะเห็ดถุงโดยเด็ดขาด  
ชี้ให้ทราบถึงอันตรายของสารเคมีฆ่าแมลงที่อาจเป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งของผู้ฉีดยา
และผู้บริโภคเห็ดได้ 
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บทที่ 3 

 

ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

3.1 ผลการด าเนินงานภาพรวมโครงการ 
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมการเพาะเห็ดสมุนไพร ประจ าปี 2557 ทางคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมในจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 3 ครั้ง                  
 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 17.30น.  ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านพุม่วง 23/1 หมู่ 7 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  
ต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  

ครั้งที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม 2557  เวลา 08.30 - 17.30 น.  ณ บ้านเลขท่ี 231 หมู่ 1 ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี    

 

3.2 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม
การเพาะเห็ดสมุนไพร จ านวน 103 คน 
 

เพศ แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพศ) จ านวน 103 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และเพศชายจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.1 และภาพที่ 3.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเพาะเห็ดสมนุไพร 2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี        14 

 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลจ านวนของผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 70 68 
ชาย 33 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบประเมิน (เพศ) 
 

การศึกษา 
 ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 102 คน พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมส่วน
ใหญม่ีระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษาร้อยละ 45 รองลงมา มัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 18.6 ปริญญาตรี  อ่ืนๆ
และสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 12.8, 6.8, 2 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 และภาพท่ี 3.2 
 

ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (การศึกษา) 
 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถม 46 45 

มัธยมปลาย/ปวช. 19 18.6 

มัธยมต้น 13 12.8 

ปริญญาตรี 13 12.8 

อ่ืนๆ  7 6.8 

ปวส./อนุปริญญา 2 2 
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สูงกว่าปริญญาตรี 2 2 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (การศึกษา) 
 

อาชีพ 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 102 คน เรียงจากมาก

ไปน้อย คือ เกษตรกรร้อยละ 52  รองลงมาคืออาชีพอ่ืนๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน ค้าขาย ร้อยละ18.6 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.8 และกลุ่มแม่บ้านร้อยละ 8.8 ดังแสดงในตารางที่ 3.3 และภาพท่ี 3.3  
 

ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาชีพ) 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกร 53 52 

อ่ืนๆ 19 18.6 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12 11.8 

กลุ่มแม่บ้าน 9 8.8 

รับจ้าง 9 8.8 

รวม 102 100 
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ภาพที่ 3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน (อาชีพ) 
 

รายได้ต่อเดือน 
 รายได้ของผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง น้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 รองลงมา
คือช่วง 4,001 - 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.86  ดังแสดงในตารางที่ 3.4 และภาพท่ี 3.4 
 

ตารางท่ี 3.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1,000  20 19.6 

4,001 – 5,000 19 18.6 

9,001 – 10,000 12 11.8 

มากกว่า 10,000 11 10.8 

2,001 – 3,000 10 9.8 

8,001 – 9,000 6 5.9 

6,001 – 7,000  5 4.9 

1,000 – 2,000  5 4.9 

7,001 – 8,000 5 4.9 

3,001 – 4,000 5 4.9 

5,001 – 6,000 4 3.9 
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รวม 102 100 

             
 

ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกรายได้ต่อเดือน 
 

แหล่งข่าว 
 ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับอบรม ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 43.2 
รองลงมาคือจากการแนะน า/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 26.5 และจากจดหมายเชิญ คิดเป็นร้อยละ 12.7 ดังแสดง
ในตารางที่ 3.5 และภาพท่ี 3.5 
 

ตารางท่ี 3.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกแหล่งข่าว 
 

แหล่งข่าว จ านวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานในท้องถิ่น 44 43.2 

การแนะน า/คนรู้จัก 27 26.5 

จดหมายเชิญ 13 12.7 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 8.8 

อ่ืนๆ 9 8.8 

รวม 102 100 
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ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกแหล่งข่าว 
 

การเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ผู้เข้าร่วมรับอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 84.3 ส่วนที่เคยได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีจ านวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 15.7 ดังแสดงตามตารางท่ี 3.6 และภาพท่ี 3.6 
 

ตารางท่ี 3.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

การเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 86 84.3 

เคย 16 15.7 

รวม 102 100 
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 ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้ารับจ าแนกการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

การลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ 
 ผู้เข้าร่วมรับอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 93 ส่วนที่เคย
ลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ มีจ านวนน้อย คิดเป็นร้อย 7 ดังแสดงตามตารางท่ี 3.7 และภาพท่ี 3.7 
 
ตารางท่ี 3.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับอบรม จ าแนกการลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ 
 

การลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 95 93 

เคย 7 7 

รวม 102 100 
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ภาพที่ 3.7 กราฟแสดงเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้ารับจ าแนกการลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ 

 

 จากข้อมูลการประเมินใบสมัครทั้งหมด 103 ชุดพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมเพศหญิง ร้อยละ 68  
และเพศชาย ร้อยละ 32 มีอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 52  , ข้าราชการ ร้อยละ 11.8 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 18.6  
มีระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษา ร้อยละ 45 รองลงมาระดับมัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 18.6 ระดับมัธยมต้น
และระดับปริญญาตรีเท่ากันคือ ร้อยละ 12.8 ปริญญาตรี  และสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่ 
มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 19.6  ผู้เข้าร่วมรับอบรมส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานในท้องถิ่น และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภท
ขาดอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 เมื่อจบการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รวบรวมการประเมินและวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลระดับความพึงพอใจ ในการวัดค่าระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จ านวน 103 คน น าค่าทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานประเมินผลตัวเลขที่ได้ โดย
ก าหนดค่าระดับความพึงพอใจดังนี้   
     

 

ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 5.00 – 4.51 พึงพอใจมากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ 4.50 – 3.51 พึงพอใจมาก 

ระดับความพึงพอใจ 3.50 – 2.51 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจ 2.50 – 1.51 พึงพอใจน้อย 

ระดับความพึงพอใจ 1.50 – 0.51 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
จากการสรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะเห็ดสมุนไพร โดยสรุปแบ่งเป็นด้านๆ ตามตารางที่ 3.8 – 3.11 
  

ตารางท่ี 3.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ความพึงพอใจขั้นต้น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการ 3.96 พึงพอใจมาก 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.17 พึงพอใจมาก 

สิ่งอ านวยความสะดวก 4.14 พึงพอใจมาก 
รวม 4.09 พึงพอใจมาก 

 
 จากตารางที่ 3.8 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวก พบว่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 

ข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
 ในการวัดค่าระดับความพึงพอใจต่อการปรับปรุงหลักสูตรของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 
103 คน น าค่าทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานประเมินผลตัวเลขที่ได้ โดยก าหนดค่าระดับ
ความพึงพอใจดังนี้ 
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ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 5.00 – 4.51 พึงพอใจมากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ 4.50 – 3.51 พึงพอใจมาก 

ระดับความพึงพอใจ 3.50 – 2.51 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจ 2.50 – 1.51 พึงพอใจน้อย 

ระดับความพึงพอใจ 1.50 – 0.51 พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

  ตารางที่ 3.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานระดับความพึงพอใจต่อการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ความพึงพอใจขั้นต้น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.11 พึงพอใจมาก 
ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 4.16 พึงพอใจมาก 
ความเหมาะสมของวิทยากร 4.26 พึงพอใจมาก 
ระยะเวลาการอบรม 3.60 พึงพอใจมาก 
ช่วงเวลาการอบรม 3.68 พึงพอใจมาก 
ความคุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบเวลาและค่าใช้จ่าย 3.98 พึงพอใจมาก 

รวม 3.97 พึงพอใจมาก 
 

 จากตารางที่ 3.9 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปรับปรุงหลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่าระยะเวลาการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าสุด เฉลี่ยคือ 3.60 แต่ค่าความพึง
พอใจเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 

ตารางที่ 3.10 จ านวนและร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ ายทอด
เทคโนโลยี 
 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 102 99 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 1 1 

รวม 103 100 
 

 จากตารางที่ 3.10 จ านวนผู้ประเมินผลทั้งหมด 103 คน พบว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 
102 คน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ และมีเพียง 1 คนที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ตารางที่ 3.11 จ านวนและร้อยละความคาดหวังรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

คาดว่ารายได้เพิ่มขึ้น (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 
4,001 – 5,000  22 21.4 
2,001 – 3,000 17 16.5 
น้อยกว่า 1,000  16 15.5 
3,001 – 4,000 12 11.7 

1,001 – 2,000 10 9.7 

5,001 – 6,000 7 6.8 

6,001 – 7,000 6 5.8 
9,001 – 10,000 5 4.9 
8,001 – 9,000 5 4.9 
มากกว่า 10,000 2 1.9 
7,001 – 8,000 1 0.9 

รวม 103 100 
 

 
 

ภาพที่ 3.8 ร้อยละความคาดหวังรายได้เพ่ิมข้ึน ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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 จากตารางที่ 3.11 และภาพที่ 3.8 จ านวนผู้ประเมินผลทั้งหมด 103 คน พบว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีคาดว่ารายได้เพ่ิมข้ึนน้อยกว่า 1,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และมีจ านวนมากถึง 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 ที่คาดว่ารายได้จะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 1,000 บาท  
 

ตารางท่ี 3.12 แสดงผลการประเมินผู้ที่เข้าอบรม รุ่นที่ 1 วนัที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านพุม่วง   
                23/1 หมู่7 ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

รายละเอยีดผลการประเมิน 
ร้อยละความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
  ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การ
ติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการท างาน
อย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 

26.9 42.3 30.8 - - 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่นอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ
ให้บริการ ฯลฯ) 

19.2 57.7 23.1 - - 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก(สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร
อบรม ฯลฯ) 

34.6 50.0 15.4 - - 

  ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ) 

19.2 65.4 15.4 - - 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 19.2 73.1 7.7 - - 

6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) 42.3 53.9 3.8 - - 
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 15.4 46.2 34.6 3.8 - 
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม) 11.5 53.9 34.6 - - 

9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า
เวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

42.3 38.5 15.4 - 3.8 
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ตารางท่ี 3.13 แสดงผลการประเมินผู้ที่เข้าอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลเบิกไพร  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

รายละเอียดผลการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 

5 4 3 2 1 
  ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร  
   การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการ 
   ท างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 

24.3 46.0 24.3 5.4 - 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่นอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ     
    ให้บริการ ฯลฯ) 

40.6 40.5 16.2 2.7 - 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก(สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร 
 อบรม ฯลฯ) 

27.0 54.0 19.0 - - 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวัน ) 

43.2 40.6 16.2 - - 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 29.7 51.4 18.9 - - 
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) 37.8 46.0 16.2 - - 
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 18.9 51.4 21.6 - 8.1 
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม) 13.5 43.2 37.9 5.4 - 
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า 
   เวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

27.0 48.7 21.6 2.7 - 
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ตารางที่ 3.14 แสดงผลการประเมินผู้ที่เข้าอบรม รุ่นที่ 3 วนัที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
                ณ บ้านเลขท่ี 231 หมู่ 1 หมู่บ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

รายละเอียดผลการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 

5 4 3 2 1 
  ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร 
การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการ
ท างาน อย่างมีข้ันตอน ฯลฯ) 

32.5 40.0 25.0 2.5 - 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่นอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ
ให้บริการ ฯลฯ) 

55.0 30.0 12.5 2.5  - 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก(สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร
อบรม ฯลฯ) 

32.5 50.0 17.5  - -  

  ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน) 

27.5 47.5 25.0 -  -  

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 37.5 50.0 12.5 -  -  
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) 42.5 40.0 12.5 2.5 2.5 
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 12.5 27.5 47.5 7.5 5.0 
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม) 15.0 40.0 40.0 2.5 2.5 
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า 
   เวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

30.0 25.0 42.5 -  2.5 
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บทที่ 4 
 

ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดสมุนไพร” ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 ก าหนดระยะเวลา
การจัดอบรม จ านวน 3 รุ่น ได้แก่  
  รุ่นที ่1 : วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านพุม่วง 23/1 หมู่ 7 ต าบลแก้มอ้น  
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
  รุ่นที ่2 : วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอม
บึง  จังหวัดราชบุรี  
  รุ่นที่ 3 : วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ บ้านเลขที่ 231 หมู่ 1 หมู่บ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

 จึงมีการติดตามประเมินหลังอบรม ระยะ 3 เดือนและได้มีการขอขยายเวลาโครงการจนถึง มีนาคม 
2558 ซึ่งท าการสรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 

4.1 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการน าไปใช้ประโยชน์ 
 หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสมุนไพร ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการจาก
แบบติดตามประเมินผล จ านวน 55 คน ดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 45 81.8 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 10 18.2 
รวม 55 100 

 

 จากตารางที่ 4.1 ได้ติดตามประเมินผลทั้งหมด 55 คน พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้ ร้อยละ 81.8 และผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 10 คน ที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
เนื่องจากขาดทุนทรัพยใ์นการลงทุน หรือร้อยละ 18.2 
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4.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ต่อเดือน  
หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสมุนไพร ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการจาก

แบบติดตามประเมินผล จ านวน 55 คน (แต่เนื่องด้วยมีผู้กรอกข้อมูลจ านวน 22 คน) ดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของลักษณะรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ลักษณะรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้หลัก 11 50 
รายได้เสริม 11 50 
รวม 22 100 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 55 คนแต่กรอกข้อมูลเพียง 22 คน ที่กรอกข้อมูล
ข้อมูลที่สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมให้กับตนเอง คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน  
 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของการประเมินรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (บาทต่อเดือน) 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากกว่า 10,000 บาท 6 27.2 
6,001 – 7,000 บาท 4 18.1 
5,001 – 6,000 บาท 3 13.6 
1,001 – 2,000 บาท 2 9.09 
7,001 – 8,000 บาท 2 9.09 
9,001 – 10,000 บาท 2 9.09 
3,001 – 4,000 บาท 1 4.5 
4,001 – 5,000 บาท 1 4.5 
2,001 – 3,000 บาท 1 4.54 
รวม 22 100 
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ภาพที่ 4.1 ค่าร้อยละของจ านวนคนในการประเมินรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม (บาทต่อเดือน) 
 จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.1 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมที่ติดตามจ านวน 22 คน ทุกคนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนมากกว่า 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่  

 

4.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินการลดรายจ่ายต่อเดือน  
 

ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของการประเมินการลดรายจ่ายได้ต่อเดือน ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (บาทต่อเดือน) 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1,001 – 2,000 บาท 15 46.8 
น้อยกว่า 1,000 บาท 14 43.8 
2,001 – 3,000 บาท 3 9.4 
รวม 32 100 
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ภาพที่ 4.2 ค่าร้อยละของการประเมินการลดรายจ่ายของผู้เข้ารับการอบรม (บาทต่อเดือน) 
 

จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.2 พบว่าผู้เข้าร่วมรับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 18 คน 
ที่สามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้มากกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 56.3 
และร้อยละ 9.4 ที่สามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายต่อเดือนได้น้อยกว่า 1,000 บาท  
 

 4.4 คุณภาพชีวิต  
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของการประเมินด้านคุณภาพชีวิต ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  
 

คุณภาพชีวิตหลังการอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ 27 77.1 
สามารถระบุเป็นจ านวนเงิน.................... บาทต่อเดือน 4 11.5 
 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมส่วนรวม 

4 11.4 

รวม 35 100 
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ภาพที่ 4.3 ค่าร้อยละของการประเมินด้านคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรม  
 

จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.3 พบว่าจ านวนร้อยละของการประเมินด้านคุณภาพชีวิต ไม่เป็นตัวเงิน
แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพถึง 31 คน หรือร้อยละ 88.57 และมีเพียงร้อยละ 11.5 ที่สามารถระบุ
เป็นจ านวนตัวเงินมากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 12,000 บาท  
 

ตารางที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของการประเมินความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  

การน าความรู้ไปใช้งาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. หลังอบรมทันที 23 51.1 
2. หลังจากอบรมภายใน 1 เดือน 9 20 
3. หลังจากอบรมภายใน 3 เดือน 8 17.8 
4. หลังจากอบรมภายใน 6 เดือน 5 11.1 
รวม 45 100 
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ภาพที่ 4.4 ค่าร้อยละของการประเมินความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์  
 

จากตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.4 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปใช้หลังจากอบรมทันทีคิด
เป็นร้อยละ 51.1 ภายใน 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 20 และภายใน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 17.8  
 

ตารางที่ 4.7  จ านวนและร้อยละของการประเมินความรู้ที่ได้ไปใช้ในที่ต่างๆ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 

การน าความรู้ไปใช้งาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ใช้ในครอบครัว 22 50 
2. ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 22 50 
รวม 44 100 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 ค่าร้อยละของการประเมินความรู้ที่ได้ไปใช้ในที่ต่างๆ 
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จากตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.5 พบว่าการประเมินส่วนมากเป็นการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ครอบครัวและน าไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม มีร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ 50  
 

ตารางที่ 4.8  จ านวนและร้อยละของการน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านต่างๆ ตามความคิดเห็นของผู้ เข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 

การน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้าน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 25 55.6 
ให้บริการ/ค าปรึกษา 8 17.8 
อ่ืนๆ 7 15.5 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 5 11.1 
รวม 45 100 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 ค่าร้อยละของการน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านต่างๆ 
 

จากตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.6 พบว่าการประเมินส่วนมากเป็นการน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อใน
ด้านประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ จ านวน 25 คน หรือร้อยละ 55.6 รองลงมาคือให้บริการ/ค าปรึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 17.8 และเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ คิดเป็นร้อยละ 11.1  
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การประเมินผลโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (เทียบเท่าการลงทุนโครงการ) 
 

จากสูตร 
 

สูตรค านวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจ านวนคน (ท้ังโครงการ) × 12 เดือน 
       ต้นทุนโครงการต่อคน 
เมื่อ  รายได้รวมทุกคนเท่ากับ   153,000  บาทต่อเดือน 
 จ านวนคนเท่ากับ    103   คน 
 ต้นทุนการด าเนินโครงการทั้งหมด  205,300  บาทต่อโครงการ 
 ต้นทุนโครงการต่อคน   205,300/103  บาทต่อคน 
 ฉะนั้นต้นทุนโครงการต่อคน เท่ากับ 1,993.20  บาทต่อคน 
 

แทนค่า  
 ผลตอบแทนโครงการ เท่ากับ  153,000/(103)×12 เท่า 

               1,993.20 
    เท่ากับ  8.94  เท่า 
ฉะนั้น ผลตอบแทนโครงการ เท่ากับ  8.94  เท่า 
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สรุปแบบประเมินผลการติดตามภายหลังการอบรม 3 เดือน 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพาะเห็ดสมุนไพร” ได้ติดตามประเมินผลหลังการอบรมจริง
จ านวน 3 เดือน สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.9 สรุปจ านวนและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม 3 เดือน 
 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนลูกค้าตามแผน 100 คน 
จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 103 คน 
จ านวนลูกค้าที่ติดตามผล 55 คน 
จ านวนผู้น าไปใช้ประโยชน์ 45 คน 
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 153,000 บาท 
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากรายจ่ายที่ลดลง 37,000 บาท 
ผลตอบแทนโครงการ 8.94 เท่า 

 
จากตารางที่ 4.9 จ านวนลูกค้าตามแผนคือ 100 คน สามารถติดตามประเมินได้ 55 คน และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงได้ 45 คน มูลค่าทางเศรษฐกิจจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 153,000 บาท และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากรายจ่ายที่ลดลงเท่ากับ 37,000 บาท สามารถประเมินผลโครงการได้เท่ากับ 8.94 เท่า 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดสมุนไพร” ระยะเวลาการด าเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 
2556 ถึง กันยายน 2557 (ขอขยายเวลาโครงการจนถึง มีนาคม 2558) บัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นและได้
สรุปผลตามแบบประเมินโครงการตามข้อเสนอโครงการดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินการ  
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลที่ต้อง
จัดเก็บ 

1)  จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 100 คน 103 แบบใบสมัคร 
2)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการ
ถ่ายทอดฯ  

80 % 80 % แบบ
ประเมินผลฯ 

3)  ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดฯมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80  

80 % 81.8 % แบบติดตามฯ 

4)  จ านวนสถานประกอบการที่น า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  (แห่ง/ราย) * ดู
ค าอธิบายในคู่มือ 

2 ราย/1 แห่ง 3 ราย แบบฟอร์มการ
น าไปใช้
ประโยชน์ 

5)  สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดจากการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
โครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ  

เท่ากับหรือมากกว่า 
1 

- การประเมิน
จากคณะที่
ปรึกษาจาก
ภายนอก 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. กลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมที่จะเพาะเห็ดสมุนไพร แต่ขาดเงินลงทุนในการสร้างโรงเรือนและ

ใช้เป็นเงินหมุนเวียนส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปรณ์ สารเคมีในการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร 
2. ในกรณีที่เป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มเพาะเห็ด ขาดเงินลงทุนส าหรับการจัดซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ า 

ห้องควบคุมอุณหภูมิ ชั้นวางรวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆส าหรับผลิตถุงเชื้อเห็ดสมุนไพร 
3. เห็ดสมุนไพรที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเกษตรกรนั้น ไม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด เช่น 

เห็ดหลินจือ เห็ดแครง เห็ดหัวลิง รวมทั้งมีเทคโนโลยีการเพาะที่ยุ่งยาก ต้องพ่ึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
4. ในการจัดจ าหน่ายต้องมีการผ่านพ่อค้าคนกลางเพ่ือกระจายสินค้าเข้าท้องตลาด พ่อค้าคน

กลางจึงเป็นผู้ก าหนดราคาเห็ด ซึ่งค่อนข้างมีราคาต่ ากว่าท้องตลาดมาก เป็นผลต่อการตัดสินใจในการ
เพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกร 
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แนวทางแก้ไข     
1.  จัดหาแหล่งทุน ดอกเบี้ยราคาถูก หรือ กองทุนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาดูแลกลุ่ม   

เกษตรกรเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพรเหล่านี้ 
  2.  จัดหาเจ้าหน้าผู้ประสานในการด าเนินงานและประสานงานแทนกลุ่มเกษตรกร 
  3.  แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพรในการจัดจ าหน่าย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจต่อ  

ผู้บริโภค เพ่ือเป็นการขยายตลาดต่อไป    
  4. จัดหาตัวแทนของสมาชิกกลุ่มผู้เพาะเห็ดที่มีความสามารถในการกระจายสินค้าเข้าสู่ท้องตลาดและ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดสด เห็ดแปรรูป เพ่ือลดปัญหาการถูกเอาเปรียบกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
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ภาคผนวก ก 
 รายชื่อผู้เข้ารับบริการ 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเพาะเห็ดสมนุไพร 2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 39 

1. รายช่ือกลุ่มเห็ดบ้านแก้มอ้น หมู่ 7 ต.แก้มอ้น  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 
 

ล าดับ    ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตร
ประจ าตัว 

ที่อยู่ เบอร์โทร 

1. นางสาวจันทนา  คงสมบัติ 3169700076672 41/2 ม.3 ต.จอมบึง  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0817779800 
2. นางสาวกรรณิกา  สิงห์ธนริศิษฎ์ 5700200007712 199 ต.แก้มอ้น อ. จอมบึง จ.ราชบุรี  0894972411 
3. นางสาวชลธิชา  อ่วมตรุษ   180 ม.3 ต.แก้มอ้น อ. จอมบึง  จ.ราชบุรี  0800501036 
4. นางไพจิตร์  วิสารทการณ์ 3700700680568 ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมบึง  0815866948 
5. นางจามจุรีย์  พุกเปลี่ยน 3840200716805 130/2 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0929475388 
6. นายกิตติศักดิ์  พันเพชร 3700244373763 222/2 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0852894579 
7. นายชาญยุทธ  อุปชามาย์ 3709900041508 ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมบึง  0817613660 
8. นางสาวสุกัญญา  ผาด า   27/1 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0870187350 
9. นางสาวดวงกมล   ยศส้ม   23/1 ม.7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    
10. นางสาวนัดชนก  ชูเลิศ   25 ม.7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0860961639 
11. นางอรุณ  ยศส้ม   27 ม.7  ต.แก้มอ้น อ. จอมบึง จ.ราชบุรี    
12. นางพวงเพชร  ยศส้ม 3710500458179 23/1 ม.7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0861695696 
13. นายสมชัย  ยศส้ม   23/1 ม.7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0898189537 
14. นายขจร  มักน้อย   52 ม.12 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0861752022 
15. นายสุกิจ  ใจแจ่ง    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  0810062000 
16. นางธรรมวัฒน์  กาว ี 3700200374565 250 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0890772728 
17. นายวินัย  ใจตรง 370020068808 118/1 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0926524756 
18. นายยงยุทธ  แช่มพวง   ม.10 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    
19. นายมาโนช  บุตรดาวงค์ 3700200391397 40/2 ม.7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี 0806564160 
20. นางล่อยดาว  งามกระจาย   บ้านพุม่วง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0845212826 
21. นางกัญญา  เขียวชอุ่ม   บ้านพุม่วง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0840134443 
22. นางสาวทัศนี  สระทองสงค์   ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0957929122 
23. นางสังเรียบ  สาวแก้ม   64 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0884547916 
24. นางสาวยุพิน  สายแก้ว    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 0989079870 
25. นางพรพรรณ  แก้วกาญจน   130/3 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    
26. นายวิเชียร  จันทวี 5700100028670 ม.3 แก้มอ้น ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0971830236 
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2.  รายชื่อกลุ่มเห็ดบ้านเบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตร
ประจ าตัว 

ที่อยู่ เบอร์โทร 

1. นางสาวจิตติรัตน์  ปากวิเศษ 3409900368438 90/135ม.8 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0894869600 
2 นายอุทัย  ธรรมะ 3110401194375 อบต.เบิกไพร   
3. นางปิยาภรณ์ 3460300243210 1/1 ม.11 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    
4. นางสาวขนิษฎ  บุตน้ าเพชร  167/1 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0899125224 
5. นางสาวสุวรรณา  ยิ้มประเสริฐ 1709900574461 68 ม.7 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0885433923 
6. นางสโรชา  ศรีทอง 3700200390579 22 ม7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี   0854349708 
7. นายสนธยา  กาลเมฆ    ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0898957223 
8. นายสุเวตน์  แหล่งหล้า  65/ ม.9 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0811721392 
9. นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา  อบต.เบิกไพร   0819151461 
10. นายสุพจน์  เพ้าทา 3600500305446 5 ม.3 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง   จ.ราชบุรี   0895469536 
11. สมนึก  ศรีสงคราม   ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี   0892159032 
12. นางจุฑามาศ  อยู่ทอง    ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี   0861774023 
13. นางพยงค์  จีนณรงค์    ต. เบิกไพร  อ. จอมบึง   จ. ราชบุรี     
14. นางชวนพิศ  ยองสาร   52 ม.6 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี   0871514478 
15. นายวีรวัฒน์  อุดมทวี 

 
 

ศูนย์พัฒนาปฏิรูปที่ดินไทรโยค                        
ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 

 

16. นางบุญรอด  เปียบุญชู 5700200064722 72 ม.11 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี   0871074189 
17. เตือนใจ  คนชม   55/1 ม.3 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0800210356 
18. นางรวม  แฉล้มนงนุช   21/1 ม.4 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี     
19. นางสาวสมจิต  ประเสริฐขจรสุข  56 ม.3 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี   0897862827 
20. นางพยอม  ศรีนวลจันทร์ 3700200428878 75 ม.10 ต.เบิกไพร  อ. จอมบึง จ.ราชบุรี   0807883593 
21. นายธนินทร์  จิตรงามข า 3700200426361 19 ม.4 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0857043644 
22. นางสาวจริญญา  พรมศักดิ์ 1700200005920  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0833147961 
23. นางวลัยรัตน์  ถ้วยทอง   56/3 ม.3 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0867932467 
24. นางสาวประพิณ  วังมะนาว   58 ม.3 บ้านวังตะเคียน 0849334772 
25. นางสาวโสภา  เคลือวัลย ์   23 ม.11 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  0833177528 
26. นางอัมรา  โคกาอินทร์  ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี   0878240655 
27. นางพัฒน์จิรา  พิทักษ์เนติกุล   20 ม.3 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0839290133 
28. นางไผ่  ทองหุ้ม  49 ม.3 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0861553172 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตร
ประจ าตัว 

ที่อยู่ เบอร์โทร 

29. นางสาวขวัญจิต  ปานสะอาด  60 ม.3 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0810170766 
30. นายไม  บุตรน้ าเพชร  17 ม.11 ต.เบิกไพร อ. จอมบึง จ.ราชบุรี    
31. นายอดุลย์  แซ่หุ่น   ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี    
32. นางสาวประเทือง  บุรีงาม 3700200405410 5 ม.6 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0871558690 
33. กันยารัตน์  กระจ่างจร  42 ม.6 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0867604948 
34. นางจันทร์  อินทร์พรม  63 ม.11 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    
35. นางพิมพ์  ฟักเขียว 3700200259766 77 ม.11 ต.เบิกไพร  อ. จอมบึง จ.ราชบุรี    
36. นายวินิด  คงศรี  73 ม.11 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   0890040960 
37. นางสาวสายยนต์  ฟักเขียว  73 ม.11 ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    
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3. รายชื่อกลุ่มเห็ดบ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  71210 
 

ล า   
ดับที่ 

ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตร
ประจ าตัว 

ที่อยู่ เบอร์โทร 

1. นายวิโรจน์ โพธิ์สวุรรณ 3720200001734 202/1 ม.4  ต.หนองปลิง  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0890042887 
2 นายพนม  พลายละหาร 3711000361801 13 ม.10 ต.หนองโสน  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุร ี 0984827045 
3. นางรุลัดดา  ฉิมเพ็ชย์  59/8 ม.4 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0852992043 
4. นางนลินรัตน์ เผือกพันมุก   87/1 ม.4 ต.หนองโสน  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  
5. นางจริยา  พลายละหาร  13 ม.4 ต.หนองโสน  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  
6. นางณิชานาฎ  ดาวเรือง  26/1 ต.หนองโสน  อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี  
7. นายจรัล  ฉิมเพชร์  55 ม.4 ต.หนองโสน   อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  
8. นายอุดมพงษ์  พรรณมี  124/1ม.4 ต.หนองโสน อ. เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  
9. นางรพีภัทร  ทอง  ต. หนองโสน  อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี   
10. นางสุพรรษา  ฉิมเพิชย์  59/2 ม.4 ต.หนองโสน  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  
11 นายสิทธิชัย  ปั้นงาม 3711000308497 39/2 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0806205178 
12 นางสาวสุรินทร์  วงษ์เพิง 3101403200754 49/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0993453364 
13. นางสุชิน  ข าวงษ์   88/1 ต.หนองปลิง อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี   
14. นางอุบล  ศริระ   0861684809 
15. นางนัทธณกร  เจตนาเสน 3711000107513 231 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0800991951 
16. นางสมควร  เจตนาเสน  230 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  
17. นายพงศ์พันธ์  เผือกผ่อง 3711000409277 62/6ม.18 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี 0988396349 
18. นายด ารงค์  นาคเถื่อน 3210500250726 66/2ม.18 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   
19. นางล าลี  ชาวบ้านกร่าง 3711000313483 82/1ม.18 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี 0845724046 
20. นางมิณฑิตา  เผือกผ่อง 3102101431134 62/6ม.18 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี 0822457922 
21. นางประไพรศรี  ศรีมะณี 3100501910739 59/4ม.18 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี 0904739459 
22. นายวิโรจน์  รัสม ี 1330500053486 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0903907418 
23. นายผัน  เรืองศรี 3711000094861 78 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี 0895497582 
24. นางทองม้วน  โพธิ์ศรี   78/1ม.8 ต. หนองปลิง อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี   
25. นางสุรินทร์  จันทา  57/2 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  
26. นายประวิทย์  สอดส่อง 3150500170855 110 ม.4 ต.วังน้ าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  0923542115 
27. นางสาวกัลยา  ปานทอง 3150500120564 89 ม.6  ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 0813983799 
28. ธัญอริยาอร เถือนสวัสดิ์  ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี71210  



โครงการเพาะเห็ดสมนุไพร 2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 43 

ล า   
ดับที่ 

ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตร
ประจ าตัว 

ที่อยู่ เบอร์โทร 

29. นางสาวสุนิศา  ดิษเทศ 1720600086943  ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี71210   
30. นางสาวสาย  ดิษเทศ    ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี71210   
31. นางสาวกัลยา  นุชพันธ์   6 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0833138571 
32. นางจ าลอง  อยู่เกตุ   125 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0810596679 
33. นางสุนันท์  บุญเกิด    ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี71210 0833104075 
34. นางเฉลียว  ดีวงษ์   30/2  ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0891903009 
35. นางฉลวย  รับสมบัติ    ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี71210 0898087169 
36. นายนภนต์  ระโหฐาน 3711000096601 36 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0871582446 
37. นายพนม  อู่อรุณ   163 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   
38. นายชาตรี  นาคอ่ิม   34 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0870815438 
39. นางนิชาดา  นิลเปี่ยม 3720600169161 16 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0810172914 
40. นางทองม้วน อินทร์พันค า  37 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0891433678 
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ภาคผนวก ข 
 ประมวลภาพกิจกรรม 
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รุ่นที1่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านพุม่วง 23/1 ม.หมู่7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
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รุ่นที ่1 วันที่ 29กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านพุม่วง 23/1 ม.หมู่7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ต่อ) 
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   รุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 
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รุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี (ต่อ) 
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รุ่นที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ 231 ม. 1 บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
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โครงการเพาะเห็ดสมนุไพร 2557 

 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพการติดตามผล 
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การติดตามประเมินผล   
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    การติดตามประเมินผล   
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ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน ์
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