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 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 

  กิจกรรม ๓. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP  
กิจกรรม ๔. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผล 

 การด าเนินงานโครง 
 
 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่1 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  
ณ. ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 



    เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  วันที่ 8 สิงหาคม 2563  

 
เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 
 ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2563 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ :  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

2. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
   3. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด 
   4. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   5. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
   6. เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจละการบัญชี 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 4.2 เพ่ือถอดบทเรียนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้ประกอบการราย
อ่ืนในปีต่อไป  
 
 
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
 5.2 จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐาน
ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 10 องค์ความรู้ต่อจังหวัด 
 5.3 จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด 
 5.4 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของ 
มรภ.ที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 
 5.5 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัดๆ ละ 120 คน 



 5.6 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น จ านวน 2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ :  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
 
7. งบประมาณด าเนินงาน :  งบประมาณแผ่นดิน  
 
8. ค่าใช้จ่ายที่ด าเนินงาน ดังตาราง 
 

รายการ งบประมาณ 
กิจกรรม 1. เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน  

- ประชุมภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรมจังหวัด 
- ไม่ใช้งบประมาณ- - 

กิจกรรม 2. วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพ
ชุมชน 

- ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และ
กลุ่มอาชีพชุมชน 

- ส ารวจวัตถุดิบ ทรัพยากรที่มีในชุมชน ท้องถิ่น 
          - ค้นหาภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ 
1. ค่าตอบแทน 2,000 
1.1 ค่าตอบแทนวิเคราะห์ข้อมูล (200 ชุด x 10 บาท) 2,000 
2. ค่าใช้สอย 61,952 
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ (35 คน x 144 บาท x 3 ครั้ง) 10,152 
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา (120 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง) 36,000 
2.3 ค่าเหมารถ  5,000 
2.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  5,800 
2.5 ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 
3. ค่าวัสดุ 50,000 
3.1 ค่ากระดาษ A4, หมึกปริ้นเตอร์, ปากกา และอ่ืนๆ  50,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 113,952 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น กิจกรรมท่ี 1 – 2 113,952 

กิจกรรมที่ 3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP  
              - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
              - พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การบริหารจัดการ การบัญชี ออกแบบเว็บเพจ และการตลาดออนไลน์  

              - พัฒนามาตรฐานเบื้องต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ตรวจ
คุณภาพ) 



รายการ งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทน 58,400 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรแปรรูปผลิตภัณฑ์ (บรรยายแยก
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) (10 กลุ่ม) x 1 ครั้ง) 

56,400 

1.2 ค่าตอบแทนวิเคราะห์ข้อมูล (200 ชุด x 10 บาท) 2,000 
2. ค่าใช้สอย 401,550 
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (20 คน x 144 
บาท x 3 ครั้ง) 

8,640 

2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา (120 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง) 36,000 
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ (5 คน x 126 บาท x 1 ครั้ง)  630 
2.4 ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

      - บรรยายรวม 1 วัน/บรรยายแยกตามกลุ่ม 1 วัน 
45,000 

2.5 ค่าอาหารว่าง (200 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 12,500 
บาท + 200 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 10,000 บาท) 
     - บรรยายรวม 1 วัน/บรรยายแยกตามกลุ่ม 1 วัน 

22,500 

2.6 ค่าเดินทางวิทยากร 2,228 
2.7 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมเดินทาง (50 คน x 100 บาท x 1 
ครั้ง) (เดินทางมารับฟังบรรยายรวม) 

5,000 

2.8 ค่าป้ายไวนิลโครงการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ (11 ป้าย) 3,800 
2.9 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (100 ชุด x 25 บาท) 4,200 
2.10 ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สัญลักษณ์ แบรนด์ แพ็คเก็จ
จิ้ง) (10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ x 25,000 บาท) 

250,000 

2.11 ค่าจ้างเหมารถตู+้ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  23,552 
3. ค่าวัสดุ 109,712 
3.1 ค่ากระดาษ A4, หมึกปริ้นเตอร์, ปากกา และวัสดุฝึก
อ่ืนๆ 

109,712 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 569,662 
กิจกรรม 4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ 

 จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (ผลงานวิจัย) 
1. ค่าตอบแทน 36,400 
1.1 ค่าท าการนอกเวลา (10 วัน x 200 บาท x 20 คน) 36,400 
2. ค่าใช้สอย 8,000 
2.1 ค่าท ารูปเล่มรายงาน (50 เล่ม x 160 บาท) 8,000 



รายการ งบประมาณ 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 44,400 
รวมใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 728,014 

หมายเหตุ :  งบประมาณรวม    750,000 บาท  
เบิกจ่ายจริง     728,014 บาท  
คงเหลือ      21,986 บาท  

 
9. สรุปผลการด าเนินโครงการ   
 

     รายงานการสรุปผลการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
  
 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจังหวัดชี้
เป้าหมายการพัฒนาจ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี (เสื่อกก) 2) กลุ่มทอเสื่อกก 
(กระเป๋าจากก) 3) กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล (ผอบ) 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (เตาซาน) และ 
5) กลุ่มกระติบข้าวมงคล และอีกจ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นพื้นที่ให้บริการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่คัดเลือกมาพัฒนา ได้แก่ 1) กลุ่มทอผ้าสไบขิตบ้านมะยาง 2) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี 3) กลุ่มทอเสื่อ
กกบ้านเหล่าแขม 4) กลุ่มเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 และ 5) กลุ่มข้าวเกียบฟักทอง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นดังนี้ 
 

1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แยกรายผลิตภัณฑ์เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ผลิตภัณฑ์ชมุชน รายวิชาท่ีบูรณาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

พัฒนา
ต้นแบบ

และ
เคร่ืองมือ 

ออกแบบ
แพ็คเก็จจิ้ง  

สร้างแบรนด์
โลโก้และ
เร่ืองราว
ผลิตภัณฑ ์

1 กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคค ี
เสื่อกก 

1. การบริหารจัดการ
ยุคใหม่และภาวะผู้น า 
2. การตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
3. การตลาดส าหรับ
ภาครัฐ 
4. การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน 
 
 

√ √ √ √ 



2 กลุ่มทอเสื่อกก กระเป๋าจากกก 1. หลักการตลาด 
2. หลักการบัญชี
ขั้นต้น 

√ √ √ √ 

ล าดับ ผลิตภัณฑ์ชมุชน รายวิชาท่ีบูรณาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

พัฒนา
ต้นแบบ

และ
เคร่ืองมือ 

ออกแบบ
แพ็คเก็จจิ้ง  

สร้างแบรนด์
โลโก้และ
เร่ืองราว
ผลิตภัณฑ ์

3 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ ์
จากต้นไหล ผอบ 

1. การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ดา้นการ
ผลิตสื่อ 
2. ภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรม 
3. การเขียนโปรแกรม
บนเว็บ 
4. มาตรฐานและ
คุณภาพในการบริการ 
 

√ √ - - 

4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
เตาซาน 

1. หลักการมัคคุเทศก ์
2. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว 
4. หลักการและทักษะ
การประกอบอาหาร 
 

√ √ - - 

5 กลุ่มจักสานกระติบข้าว กระติบ
ข้าวมงคล 

1. การตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
2. การจัดการงานครัว
และความรู้เกี่ยวกับ
อาหารไทยและผลไม้
ไทย 
3. การวางแผนการน า
เที่ยวและการจัดการ
ธุรกิจน าเที่ยว 
4. ภาษาอังกฤษเพื่อ
การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 

√ √ - √ 

ล าดับ ผลิตภัณฑ์ชมุชน รายวิชาท่ีบูรณาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

พัฒนา
ต้นแบบ

ออกแบบ
แพ็คเก็จจิ้ง  

สร้างแบรนด์
โลโก้และ



และ
เคร่ืองมือ 

เร่ืองราว
ผลิตภัณฑ ์

6 กลุ่มทอผ้าสไบขติบ้านมะยาง 1. การบัญชีเพื่อการ
วางแผนและการ
ควบคุมก าไร 
2. การบัญชีขั้น 
กลาง 2 
3. การบัญชีบริหาร 
4. สัมมนาภาษีอากร 
 

√ √ √ √ 

7 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านผือฮ ี

1. การบัญชีต้นทุน 
2. การบัญชีขั้น 
กลาง 1 
3. หลักการบัญชี
ขั้นต้น 
 

√ √ - √ 

8 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหลา่แขม 1. การบัญชีเพื่อการ
วางแผนและการ
ควบคุมก าไร 
2. ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 
3. การบัญชีต้นทุน 
 

√ √ - - 

9 กลุ่มข้าวเกรยีบฟักทอง 1. การตลาดเชิง
กิจกรรม 
2. จริยธรรมทางธุรกิจ 
3. การโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย 
4. การสร้างแนวคิด
และการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
 
 
 

√ √ √ √ 

ล าดับ ผลิตภัณฑ์ชมุชน รายวิชาท่ีบูรณาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

พัฒนา
ต้นแบบ

และ
เคร่ืองมือ 

ออกแบบ
แพ็คเก็จจิ้ง  

สร้างแบรนด์
โลโก้และ
เร่ืองราว
ผลิตภัณฑ ์

10 กลุ่มเลม่อนเพรชฟาร์ม 101 1. การสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณา
การ 
2. ระบบสารสนเทศ

√ √ √ √ 



เพื่อการจัดการ 
3. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับธุรกิจ 
4. การประมวล
ผลการวิจัยและวิจัย
ทางคอมพิวเตอร ์

 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินโครงการ โดยแยกเป็นตอนดังนี้ 
      ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
      ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ 
      ตอนที่ 3 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
      ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 
      ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
      ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
 
ตาราง 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
5 
40 

 
11.10 
88.90 

รวม 45 100.00 
2. อายุ 
    2.1 ต่ ากว่า 20 ปี 
    2.2 21 – 30 ปี 
    2.3 31 – 40 ปี 

 
- 
- 
8 

 
- 
- 

17.80 



    2.4 41 – 50 ปี 
    2.5 51 – 60 ปี 
    2.6 มากกว่า 60 ปี 

15 
15 
7 

33.33 
33.33 
15.60 

รวม 45 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
    3.1 ต่ ากว่าประถมศึกษา 
    3.2 ประถมศึกษา 
    3.3 มัธยมศึกษา 
    3.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ปวช.) 
    3.5 อนุปริญญาตรี (ปวส) 
    3.6 ปริญญาตรี  
    3.7 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
3 
21 
15 
- 
1 
3 
1 

 
6.70 
46.70 
33.33 

- 
4.40 
6.70 
2.20 

รวม 45 100.00 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

4. อาชีพ 
    4.1 เกษตรกรรม 
    4.2 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
    4.3 รับจ้างทั่วไป 
    4.4 พนักงานของรัฐ 
    4.5 ว่างงาน 
    4.6 อ่ืน ๆ (ข้าราชการบ านาญ)   

 
40 
2 
- 
1 
- 
2 

 
88.90 
4.40 

- 
2.20 

- 
4.40 

รวม 45 100.00 
5. ลักษณะประเภทของกลุ่มอาชีพ 
    5.1 อาหารและเครื่องดื่ม 
    5.2  ขนมหวานและของคบเคี้ยว 
    5.3 ของใช้ในครัวเรือน 
    5.4 เครื่องแต่งกายประเภทผ้า 
    5.5 เครื่องประดับประเภทกระเป๋า 
    5.6 ความงาม ประเภท ครีม สุมนไพร 

 
2 
4 
19 
6 
11 
2 

 
4.40 
8.90 
42.20 
13.30 
24.40 
4.40 



    5.7 อ่ืน ๆ (แปรรูปสินค้าทางการเกษตร/ผสมผสาน) 1 2.20 
รวม 45 100.00 

6. ต าแหน่งทางสังคม 
    6.1 ก านัน 
    6.2 ผู้ใหญ่บ้าน 
    6.3 ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
    6.4 อสม. 
    6.5 สมาชิก อบต. เทศบาล 
    6.6 อ่ืน ๆ (ประชาชนทั่วไป) 

 
- 
3 
4 
10 
2 
26 

 
- 

6.70 
8.90 
22.20 
4.40 
57.80 

รวม 45 100.00 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ  
 
ตาราง 2 ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ 
 

ประเด็น 

ก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม 
X  S.D. แปล

ความหมาย 
X  S.D. แปล

ความหมาย 
      

1. ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดท าแผน
ธุรกิจ 

2.33 0.70 น้อย 3.91 0.60 มาก 

2. ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบริหาร
จัดการธุรกิจ 

2.18 0.65 น้อย 3.78 0.66 มาก 

3. ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดท าบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ 

2.20 0.63 น้อย 3.82 0.72 มาก 

4. ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การออกแบบ
แฟนเพจ และการตลาดออนไลน์ 

2.00 0.67 น้อย 3.53 0.97 มาก 

โดยรวม 2.18 0.66 น้อย 3.76 0.74 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางด้าน
วิชาการก่อนเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.18) โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ดังนี้ ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การออกแบบแฟนเพจ และการตลาด
ออนไลน์น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.00) ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย 2.18) ความรู้ 



ความเข้าใจเรื่อง การจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 2.20) และความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดท า
แผนธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย 2.33) ตามล าดับ 
 และหลังเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดท าแผนธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.91) มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง การจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.82) มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบริหาร
จัดการธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.78) และมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การออกแบบแฟนเพจ และการตลาดออนไลน์ 
(ค่าเฉลี่ย 3.53) ตามล าดับ 
 
 
ตอนที ่3 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตาราง 3 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็น X  S.D. แปล
ความหมาย  

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3.91 0.60 มาก 
2. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 3.93 0.75 มาก 
3. มั่นใจว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

4.00 0.67 มาก 

4. เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.20 0.73 มาก 

โดยรวม 4.01 0.64 มาก 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้
ในครั้งต่อไปเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.20) มั่นใจว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางาน (ค่าเฉลี่ย 4.00) สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ (ค่าเฉลี่ย 3.93) และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.91) ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ตอนที ่4 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 
 
ตาราง 4 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 
 

ประเด็น X  S.D. แปล
ความหมาย  

1. การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ 4.01 0.79 มาก 
2. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.31 0.63 มาก 
3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.29 0.63 มาก 
4. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ 4.09 0.60 มาก 
5. บรรยากาศในการเรียนรู้ 4.16 0.67 มาก 
6. ระยะเวลาการจัดประชุม 3.96 0.80 มาก 
7. เอกสารประกอบการประชุม 4.18 0.65 มาก 
8. อาหารและเครื่องดื่ม 4.29 0.55 มาก 
9. สถานที่จัดประชุม 4.40 0.62 มาก 
10. ภาพรวมในการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP  

4.33 0.60 มาก 

โดยรวม 4.20 0.65 มาก 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการในภาพอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานที่จัดประชุม (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
ภาพรวมในการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ค่าเฉลี่ย 4.33) การอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.31) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.29) อาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 
4.29) เอกสารประกอบการประชุม (ค่าเฉลี่ย 4.18) บรรยากาศในการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.16) ความเหมาะสม
ของเนื้อหาวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 4.09) การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.01) และระยะเวลาการ
จัดประชุม (ค่าเฉลี่ย 3.96) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
ตอนที ่5 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ที่ตั้งกลุ่ม 



  ผลิตภัณฑ์ชุมชน)  
 
ตาราง 5 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ที่ตั้งกลุ่ม 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน)  
 

ประเด็น X  S.D. แปล
ความหมาย  

1. การติดต่อประสานงานและการลงพ้ืนที่ของอาจารย์และ
นักศึกษา ณ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 

4.16 0.60 มาก 

2. การอ านวยความสะดวกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ณ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 

4.18 0.53 มาก 

3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรในประเด็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 

4.09 0.70 มาก 

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมรายได้ ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม
อาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 

4.16 0.42 มาก 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ของกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 

4.29 0.46 มาก 

โดยรวม 4.18 0.54 มาก 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ที่ตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจในภาพรวมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) การอ านวยความสะดวกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.18) การติดต่อประสานงานและการลงพ้ืนที่ของอาจารย์และนักศึกษา ณ ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ/
วิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.16) ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิม
รายได้ ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.16) และการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพ/วิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.09) 
ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป 
 1. ควรมีการจัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ในแต่ละปี 
 2. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยทุก ๆ ปี 
 3. ควรหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 4. ควรพาชุมชนไปจ าหน่ายสินค้ายังแหล่งต่าง ๆ  
 



10 .ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ    
กิจกรรมที่ 1  
1. จ านวนเครือข่าย 
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  

 
2 เครือข่าย 
10 กลุ่ม 

 
5 เครือข่าย ได้แก่  
- ส านักงานจังหวัด 
- ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- สาธารณสุขจังหวัด 
- เทศบาล/อบต. ท้องถิ่น 
 

 
บรรลุ 

กิจกรรมที่ 2  
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ  
 
2. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์และยกระดับ  
 
 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ
ใหม่ในพ้ืนที่บริการของ มรภ.ที่ประสบ
ความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์
ความรู้จาก มรภ.  
 
4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด  
 
5. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  

 
10 ผลิตภัณฑ์ 
 
 
1 อัตลักษณ์ 
(ต่อจังหวัด) 
 
 
10 ผลิตภัณฑ์ 
(ต่อจังหวัด) 
 
 
 
 
120 คน 
 
 
2 รายวิชา  
(ต่อผลิตภัณฑ์) 

 
10 ผลิตภัณฑ์ 

 
 

10 อัตลักษณ์  
(1 อัตลักษณ์/ชุมชน) 

 
 

10 ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

120 คน 
 
 

2-4 รายวิชา/ผลิตภัณฑ์  
(รวม 30 รายวิชา) 

 
บรรลุ 

 
 

บรรลุ 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 

 
 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 

 
 

11.ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน ความ

สอดคล้อง 
1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับ ด าเนินการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ

วัตถปุระสงค์ 



ข้อที่ วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน ความ
สอดคล้อง 

คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  

ชุมชนในเบื้องต้น เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไป
พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในชุมชนและท้องถิ่นให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นในกิจกรรมที่ 
3 ต่อไป 

2. เพ่ือถอดบทเรียนของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่
ผู้ประกอบการรายอ่ืนในปี
ต่อไป  

     อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่ม
อาชีพชุมชน วิสาหกิจชุมชนตามความ
ต้องการในการพัฒนาของกลุ่ม (แยกตาม
ความต้องการของชุมชน 10 ผลิตภัณฑ์)  
     1. ให้ความรู้เรื่องการผลิต การจัดหา
แหล่งวัตถุดิบเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     2. ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้ทรัพยากรวัตถุดิบที่มีในชุมชนและภูมิ
ปัญญาดั่งเดิมที่มีของคนในชุมชนร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการ
ผลิต 
     3. ให้ความรู้การจัดท ามาตรฐานการขอ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
     4. ออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
     และอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ภาพรวม (อบรมรวม) เรื่อง แผนธุรกิจ 
วิเคราะห์แผนธุรกิจเพ่ือด าเนินการจัดท า
แผนธุรกิจ ความรู้การบริหารจัดการ การ
บัญชี ออกแบบเว็บเพจ และการตลาด
ออนไลน์ 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 



 

ความคิดเห็น
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
  

 (อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


