
OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 
โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน    คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต   

ของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

2 ประเด็นความรู้ที่ ... การร่วมกลุ่มประกอบอาชีพกาละแมมอญโบราณ 
3 เป้าหมาย 1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี และเทคโนโลยี               

บรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผลิตกาละแมโบราณ 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและยืดอายุ
การวางจ าหน่ายกาละแมโบราณ 
3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้กับกลุ่มผลิตกาละแมโบราณ  
4. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

4 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสัมมาชีพผลิตกาละแม จ านวน 25 คน วิทยากร จ านวน 6 คน  ทีมอาจารย์
จ านวน 5 คน รวม 36 คน 

5 วัน เวลาที่จัดโครงการ เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2562 
6 สถานที่จัด หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
7 คณะ/หน่วยงานส่งรายชื่อเข้าร่วม 36 คน 
 เข้าร่วมจริง 36 คน 
 คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 100           
8 งบประมาณปี  งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-02-08-001 

- หมวดค่าตอบแทน จ านวน 21,600.00 บาท 
- หมวดค่าใช้สอย จ านวน 85,263.00 บาท 
- หมวดค่าวัสดุ จ านวน 19,737.00 บาท 
รวมงบประมาณ 126,600.00 บาท  

 งบประมาณที่ใช้จริง 102,236 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ 24,364 บาท 
9 บทสรุปการถอดบทเรียน 

และรวบรวมความรู้ 
ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการประกอบอาชีพกาละแมมอญ
โบราณ ตลอดจนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในเรื่องข้อก าหนดคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อก าหนดสุขลักษณะที่ดีและการใช้วัตถุเจือปน
อาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้และการออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ 
และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ และสร้างแผนการตลาด  

 หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ องค์ความรู้และกระบวนการประกอบอาชีพกาละแมมอญโบราณแบบมีส่วนร่วม 
 



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
 องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ 

(Lesson Learned) 
กระบวนการอาชีพกาละแมมอญโบราณแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และ
ประชาชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่น ความสามัคคีในการ
บริหารจัดการกลุ่ม และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 

 แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ 
(Best Practice) 

กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน     
ร่วมค้นคว้า ร่วมศึกษาตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จ ร่วมฝึกปฏิบัติ และร่วมกันสร้าง
แนวคิดใหม่ 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Key Success Factor: KSF) 

ความมุ่งมั่นตั้งใจของแกนน าและสมาชิกผู้ประกอบอาชีพกาละแมมอญโบราณ การ
หนุนเสริมความรู้จากอาจารย์และวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจน
การมีส่ วนร่ วมอย่ างแท้จริ งตั้ งแต่  ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมด า เนินการ                 
ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ส่งผลท าให้เกิดการสร้างสัญลักษณ์ Logo 
ผลิตภัณฑ์กาละแม ขึ้นใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็น 3 แบบ คือ ราคา 10 บาท 50 บาท 
และ 150 บาท ขึ้นใหม่ รวมทั้งปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสม สามารถ
รับประทานได้ง่ายขึ้น เพ่ิมช่องทางการตลาด จันทร์-อังคาร จ าหน่ายที่ฟิวเจอร์ ชั้น 1 
และวันหยุด จ าหน่ายที่ทุ่งนามอญ และเพ่ิมยอดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นจากเดิม   
มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมวันละ 3,000 บาท เป็น 3,150 บาท (ร้อยละ 5) 

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ก่อนเริ่มกิจกรรม  

ประชาชนมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพกาละแมมอญโบราณ แต่ยังขาด 
องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จอย่างแท้จริง 

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ภายหลังกิจกรรม  

อาจารย์เข้าไปเติมเต็มในส่วนขององค์ความรู้ สนับสนุนงบประมาณบางส่วน และ
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
เทคโนโลยีอุสาหกรรม ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงปรับกระบวนทัศน์ให้
ประชาชนมีการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วมจนประสบผลส าเร็จ 

 อ่ืนๆ ผลส าเร็จอีกประการคือ การน าองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
การตลาดมาประยุกต์ใช้กันท าให้บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 

10 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ 2.1.1 ความพร้อมของทีมงานนักวิจัย  
- เนื่องจากเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการระหว่างการเปิดภาคเรียน 
ส่งผลกระทบต่อหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านการสอนตามตารางการสอนที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย ท าให้จ าเป็นต้องการจัดสรรเวลาเพ่ือลงพ้ืนที่
และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการท างาน  
- ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักวิจัยในด้านงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ เช่น 
การเขียนแผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุอ่ืนๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ต่างๆ มากมาย เป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้ต้องมีการแก้ไขเอกสารต่างๆ หลายครั้ง 
ส่งผลท าให้ได้ล่าช้า  
2.1.2 ทีมงานสนับสนุน  
- ขาดทีมงานสนับสนุนในด้านงานเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ เนื่องจากไม่มีการ
ชี้แจงรายละเอียดและความชัดเจนของการเบิกจ่าย หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานพัสดุของมหาวิทยาลัยกับคณะ ส่งผลท าให้เกิด
ความผิดพลาด ล่าช้า แก้ไขเอกสารจ านวนมาก 
2.1.3 เอกสารและรายงานที่เก่ียวข้อง 
- มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงาน Template หลายครั้ง ส่งท าให้นักวิจัยเกิด
ความสับสน และต้องท างานซ้ าๆ หลายครั้ง ส่งผลท าให้การด าเนินงานล้าช้า 

11 ภาพกิจกรรม  
(โดยเฉพาะภาพการเข้ากลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน 
 
 ลงชื่อ ...อภิชัย คุณีพงษ.์......... ผู้รายงาน 
 (อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์) 
 ต าแหน่ง ประธานหมู่บ้าน 
 หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 


