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บทสรุปผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2563 เปนรายงานผลการ

ดําเนนิงานตามภารกจิหลักดานการบริการวิชาการแกสังคมแบบบูรณาการ ถายทอดเทคโนโลยีจากองคความรู

และผลงานบริการวิชาการ โดยมุงพัฒนาประชากรของประเทศใหมีสติปญญา ความรู ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ เปนไปตามความตองการของกจิกรรมทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดม่ันการสงเสริม

และดําเนนิการถายทอดวิทยาการดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสมดุลและ

ยั่งยืน และในปงบประมาณ 2563 นี้ งานบริการวิชาการแกสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ไดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวนท้ังส้ิน 10 โครงการ โดยไดรังบ

ประมาณท้ังส้ิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยโครงการการพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย มีผูเขารับบริการท้ังส้ิน 40 คน ระดับความพึงพอใจ 

93 %  โดยไดรับงบประมาณจํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 ปจจุบันงานบรกิารวชิาการแกสังคม ไดขยายขอบเขตการบริการวิชาการ ท้ังดานการจัดฝกอบรม 

การบริการวิชาการและขาวสาร การสรางเครือขายการบริการแกชุมชน การบริหารจัดการความรูท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทําโครงการพัฒนาตาง ๆ แกภาครัฐและภาคเอกชน รายงานผลการดําเนินงานงาน

บริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยงานบริการ

วิชาการแก สั งคม มีวัต ถุประสงค เพื่ อประสานงานและดํา เนินง านบริ การวิ ชาการแก สังคมของ 

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตาม

วัตถุประสงคของงานบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งในปงบประมาณ 2562 การดําเนินงานและโครงการตาง ๆ       

ท่ีผานมาสําเร็จไดก็ดวยความรวมมือของบุคลากรของงานบริการวิชาการแกสังคมทุกคนและบุคลากรของทุกฝาย

ในคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีรวมผลักดันและสนับสนุนใหภารกิจหลัก

ดานงานบริการวิชาการแกสังคมประสบความสําเร็จตามปณิธานท่ีต้ังไว 
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1. บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สืบเนือ่งจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2574) โดยกําหนดเปาหมาย ในการดําเนินงาน เพื่อวัดความสําเร็จของแผนตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) โดยหนึง่ในพนัธกจิหลักของมหาวิทยาลัย คือ การบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมี
ผลกระทบตอมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต และพัฒนาศักยภาพในการกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ และเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดพยากรณเนื้อท่ีใหผล ผลผลิต ผลผลิตตอไรป 2558 ดังนี้ เนื้อท่ีใหผลผลิต
กาแฟจะมีประมาณ 269,596 ไร เพิ่มข้ึนจากป 2557 จํานวน 5,817 ไร หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 2.21 ผลผลิต 
37,366 ตัน ลดลงจากปท่ีผานมา 1,097 ตัน หรือลดลงรอยละ 2.85 และผลผลิตตอไรตอเนื้อท่ีใหผล เฉล่ียไร
ละ 139 กิโลกรัม ลดลงจากปท่ีผานมา 7 กิโลกรัมตอไร หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 4.79 ท้ังนี้เนื้อท่ีใหผลรวมท้ัง
ประ เทศเพิ่ ม ข้ึนจากการขยาย ตัวของแหล งปลูกกาแฟพันธุ อาราบิกาในภาคเหนือ และ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาครัฐและเอกชนมีการสงเสริมใหปลูกเพิ่มในสวนไมผลไมยืนตนและพื้นท่ีปา
ชุมชนต้ังแต ป 2554 เริ่มใหผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไร ในภาพรวมลดลงเนื่องจากแหลงผลิตกาแฟทาง
ภาคใตประสบปญหาฝนท้ิงชวง อากาศรอน และแหงแลง กาแฟติดดอกออกผลไมดี  

     ภาคเหนือ ซึ่งเปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาเนื้อท่ีใหผลเพิ่มข้ึน จากตนกาแฟท่ีปลูกแซมในสวน
ยางพารา แมคคาเดเมีย และล้ินจ่ี ในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม และในพื้นท่ีปาชุมชนท่ีทางภาครัฐและ
กลุมสหกรณผูผลิตกาแฟในทองถ่ินสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก เชน ในจังหวัดตาก และแพร ต้ังแตป 2554 ให
ผลผลิตเปนปแรก สวนผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึน เนื่องจากราคากาแฟพันธุอาราบิกาดีอยางตอเนื่อง จึงจูงใจให
เกษตรกรจึงทาการตัดแตงกิ่งและใสปุยบํารุงตนเปนอยางดีดวย  

ความตองการใชกาแฟ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการใชกาแฟของโลกป 2556/57 มี 8.545 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 8.518 ลานตันของป 2555/56 รอยละ 0.312 และคาดคะเนความตองการใชกาแฟของป 
2557/58 วาจะมีประมาณ 8.858 ลานตัน หรอืเพิม่ข้ึนรอยละ 3.66 

การสงออก 

     กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออกกาแฟโลกป 2556/57 มี 7.143 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก 
6.992 ลานตัน ในป 2555/56 รอยละ 2.159 และคาดการณวา ในป 2557/58 จะมีการสงออก ประมาณ 
7.195 ลานตัน หรือสูงข้ึนรอยละ 0.736 ประเทศท่ีสงออกมากท่ีสุดไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2556/57 
ปริมาณ 2.048 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก 1.840 ลานตัน ของป 2555/56 รอยละ 11.318 เนือ่งจากผลผลิตเพิ่มข้ึน 
รองลงมาไดแก ประเทศเวียดนาม มีการสงออก ปริมาณ 1.607 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก 1.479 ลานตัน ของป 
2555/56 รอยละ 0.68 เนือ่งจากผลผลิตเพิม่ข้ึน 

ในปจจุบันเครื่องค่ัวกาแฟท่ีมีอยูในตลาด มากกวา 90 เปอรเซ็นตลวนเปนเครื่องจักรท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศท้ังส้ิน ทางผูประกอบจึงคิดคนเครื่องค่ัวกาแฟท่ีมีมาตรฐานเดียวกับสินคาในตางประเทศ และ
สามารถผลิตไดในประเทศมีตนทุนท่ีถูกกวาเพื่อลดการนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ ซึ่งชวยใหผูใชมีเครื่อง
ค่ัวกาแฟท่ีมีคุณภาพและราคาถูกเปนอีกทางเลือกหนึ่ง เครื่องค่ัวกาแฟสด ท่ีพัฒนาข้ึน เปนแบบ Manual 
หลักสําคัญคือ มีระบบใหความรอนสม่ําเสมอดวยระบบใหความรอนกาซหุงตม และสามารถควบคุมอุณหภูมิได
ตามตองการ ประหยัดพลังงาน เนื่องจากใชระบบเผาไหมกาซหุงตมระบบอินฟาเรทแทนระบบหัวเผาแบบ
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ธรรมดา ซึ่งจะชวยประหยัดกาซหุงตมในการใหความรอน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพในระหวาง
การค่ัว โดยสามารถตรวจสอบสีของเมล็ดกาแฟ จากชองท่ีกระจกดานหนา และมีอุปกรณตักเมล็ดกาแฟ
ตัวอยางออกจากถังค่ัวเพื่อพิจารณาสีและคุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีได   

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชนเพื่อนําผลการบริการวิชาการไปขยายผล

ในเชิงพาณิชย เชน การนําผลงานเขาสูกระบวนการผลิตสินคาและบริการ 

2. เพื่อนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพมาสนับสนุน

การใหบริหารทางวิชาการ 

3. เพื่อพัฒนาระบบประชาสัมพันธเชิงรุกดานการบริการและพัฒนาอาชีพ โดยจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ

รวมกับหนวยงานภายนอก 

กลุมเปาหมาย 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผูปลูกกาแฟ บานหนองแคน ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย  จํานวน 40 คน 

2. วิธีดําเนินการ 

2.1 รางและรายละเอียดโครงการฯ 

2.2 นําเสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบ้ืองตน 

2.3 ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผูบริหาร 

2.4 ขออนุมัติโครงการ 

2.5 ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร ดําเนินงาน 

2.6 ดําเนินโครงการประชุมสัมมนา 

2.7 ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการดําเนินโครงการ 

2.8 รายงานผลการติดตามการนําความรูไปใชประโยชน 

 

3. ผลการดําเนนิการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยไดรับการสนับสนุนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําป 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหดําเนินโครงการ 

“โครงการการพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย” 

ผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 40 คน ระหวางวันท่ี 21 - 23 กุมภาพันธ 2563 รวม 3 วัน ในรูปแบบของการอบรม

เชิงปฏิบัติการใหสามารถนําความรูไปใชประโยชนในกลุมวิสาหกิจได 
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4. สรุปผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

1.จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2.จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 40 40 
3.ความพึงพอใจของผูรับบริการใน 
กระบวนการใหบริการ 

90 94 

4.ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน 
(รอยละ) 

86 95 

5.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอ 
ประโยชนจากการบริการ (รอยละ) 

85 95 

 

5. การใชจายงบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ          100,000       บาท 

งบประมาณท่ีใชจายจริง  100,000      บาท 

-คาตอบแทน           20,400      บาท 

-คาใชสอย       45,700      บาท 

-คาวัสดุ       33,900      บาท 

 

6. ปญหา  อปุสรรค  และขอเสนอแนะ  -ไมมี- 

        การดําเนินโครงการ “โครงการการพัฒนาเคร่ืองค่ัวกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลติ ณ กลุมผู

ปลูกกาแฟ จังหวัดเลย” 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ   พันธุนะ  ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยเวทรินทร     ธัญสิประเสริฐ  กรรมการ 

อาจารยอภิชาติ จริยาพันธ    กรรมการ 

อาจารยอานนท        สิงหเสถียร   กรรมการ 

อาจารยอัญชลี  มโนสืบ    กรรมการ 

อาจารยคชพงศ สุมานนท    กรรมการ 

นายสมยศ แสงจันทร    กรรมการ 

นางสาววนรัตน มุกนนท    กรรมการ 

นางสาวธีรนานา การุณยนวสิริ   กรรมการ 

นางปยธิดา พันธุนะ    กรรมการ 

ดร.สุนิสา สายอุปราช    กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ทองแกว   กรรมการและเลขานุการ 



7 
 
2. การถายทอดเทคโนโลยี    

 ถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผูปลูกกาแฟ                   

บานหนองแคน ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย ระหวางวันท่ี 21 - 23 กุมภาพันธ 2563 รวม 3 วัน โดยมีผูเขารวม

ฝกอบรมจํานวน 40 คน 

 

3. กําหนดการจัดกิจกรรม 

 ตารางการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “โครงการการพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผูปลูกกาแฟ บานหนอง

แคน ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย ระหวางวันท่ี 21 - 23 กุมภาพันธ 2563 รวม 3 วัน 

 

4. รายช่ือผูเขารวมโครงการฝกอบรม 

 ผูสมัครเขารวมโครงการ “โครงการการพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต    

ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย” ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 40 คน 

 

 ตารางท่ี 1 จํานวนผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
1 นางหัสดี        สินธุวาป 21 นางสาวคําวาน  เวนบาป 
2 นายสงวน       ลุนทอง 22 นายทินกร    นาไชเวช 
3 นางนวล         สิงหโมลี 23 นางสาวรัชดาพร  แสนคํา 
4 นางสาวสุนทรี   สิงหโมลี 24 นายเดน    อาวแกว 
5 นางบ่ัวพันธุ     จันทะเนาว 25 นายบุญจันดร  โทนุสิทธิ์ 
6 นางอนุทิน       มั่นคง 26 นายบุญจันทร    โทนุสิทธ 
7 นางมยุรี          สมสาย 27 นายอําพล        กันทะเสน 
8 นางนวลละออง  มุงหมาย 28 นายชัยณรงค     พลถนอม 
9 นางนัด          คงนุรัตน 29 นายสุนัน          จําปาศิริ 
10 นายผาย        วังคีรี 30 นางสาวสุธินันท   ฤทธิ์โสธา 
11 นายฝอน      พันธฤทธ 31 นายมนตร    กันหาชัย 
12 นางสุปราณี   มืดทับไท 32 นายทับทิม   มืดทับไท 
13 นางลําพูน     ศรีมงคล 33 นายปกชน   ตามแตรัมย 
14 นางเทวา      วาป 34 นายกุศล  ศิริขันธ 
15 นางสุวิมล      ศิริขันธ 35 นายพิษณุ   สิริขันธ 
16 นางสายทอง   จันหาชัย 36 นายสมเกียรติ    วาป 
17 นางสาคร       สมบูรณทรัพย 37 นายสมบัติ     บุตรทา 
18 นางกัญญารัตน   พาลจอง 38 นายบุญศรี     ศรีมงคล 
19 นางประยูร     บันทอน 39 นายจงรักษ   กาละมัง 
20 นายสมเกียรติ  ออนรูท่ี 40 นางสุภาพร   กาละมัง 
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ผลการประเมินผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรม 

 

5. การประเมินผล 

 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรมการประเมินผลโครงการการพฒันาเครื่องค่ัว

กาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย  โดยผูเขารวมโครงการและรับการ

ฝกอบรม รวม 40 คน พบวา มีผูตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 40 คน คิดเปนรอยละ 100 

 จากการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนมาก มีอายุระหวาง 31-40  ป คิดเปนรอยละ 70 

รองลงมา มีอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 30 ตามลําดับ  

 ดานอาชีพหลัก พบวา รอยละ 50 อาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ อาชีพแมบาน คิดเปนรอยละ 25 สวนผู

เขาอบรมประกอบอาชีพรับจางและประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ 

 สําหรับระดับการศึกษา พบวา รอยละ 50 ของผูตอบแบบประเมินระดับการศึกษาระดับมัธยมปลาย/

ปวช สวนรองลงมาระดับคือระดับมัธยมตนและระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบประเมินรอยละ 37.50 มีรายไดตอเดือนระหวาง 7,001-8,000 บาท รองลงมาคือ รายไดตอ

เดือน 9,001-10,000 บาท และรายไดตอเดือนมากกวา 10,000 คิดเปนรอยละ 25 สวนรายไดตํ่าสุดคือ                   

มีรายไดตอเดือนระหวาง 8,001-9,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.50  ตามลําดับ 

 การทราบขาวในการฝกอบรม พบวารอยละ 50  ทราบขาวจากการแนะนํา/คนรูจัก และทราบขาว

เกี่ยวกับโครงการอบรมในครั้งนี้จากหนวยงานในทองถ่ินซึ่งทางงานบริการวิชาการแกสังคม ไดเขาพบกับผูนํา

ชุมชนเพื่อแจงขาวรายละเอียดการจัดโครงการในครั้งนี้ใหกับหัวหนาชุมชน และคนในชุมชนทราบ โดยคิดเปน

รอยละ 50   

 ในสวนของการเขารวมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีกับคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร คิดเปนรอย

ละ 100 ไมเคยเขารวมฝกอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร และคิดเปนรอยละ 100 ไมเคยเขา

รวมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร มทร.พระนคร และท้ังหมดคือ รอยละ 100  ไมเคยลงทะเบียนคนจนประเภทการ

ขาดอาชีพ ดังขอมูลตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

  ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. อายุ     

          ตํ่ากวา 20 ป 0 0.00 

          21 - 30 ป 0 0.00 

          31 - 40 ป 28 70.00 

          41 - 50 ป 12 30.00 

          51 - 60 ป 0 0.00 

          มากกวา 60 ป 0 0.00 

          รวม 40 100.00 

2. อาชีพหลัก     

          รับราชการ 0 0.00 

          เกษตรกร 20 50.00 

          แมบาน 10 25.00 

          พนักงานธุรกิจเอกชน 0 0.00 

          รับจาง 5 12.50 

          วิสาหกิจชุมชน 0 0.00 

          คาขาย 5 12.50 

          อาชีพอิสระ 0 0.00 

          อื่นๆ (กําลังศึกษา) 0 0.00 

          รวม 40 100.00 

3. ระดับการศึกษา     

          ประถม 0 0.00 

          มัธยมตน 10 25.00 

          มัธยมปลาย/ปวช. 20 50.00 

          ปวส./อนุปริญญา 10 25.00 

          ปริญญาตร ี 0 0.00 

          สูงกวาปริญญาตร ี 0 0.00 

          อื่นๆ (กําลังศึกษา) 0 0.00 

          รวม 40 100.00 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 
(คน) รอยละ 

4. รายไดตอเดือน     

           2,001 - 3,000 บาท 0 0.00 

           3,001 - 4,000 บาท 0 0.00 

           4,001 - 5,000 บาท 0 0.00 

           5,001 - 6,000 บาท 0 0.00 

           6,001 - 7,000 บาท 0 0.00 

           7,001 - 8,000 บาท 15 37.50 

           8,001 - 9,000 บาท 5 12.50 

           9,001 - 10,000 บาท 10 25.00 

          มากกวา 10,000 บาท 10 25.00 

          รวม 40 100.00 

5. ทราบขาวแรกจากแหลงใด     

          จดหมายเชิญ 0 0.00 

          ทางอินเตอรเน็ต 0 0.00 

          การแนะนํา/คนรูจัก 20 50.00 

          ปายประกาศโฆษณา 0 0.00 

          ส่ือสารมวลชน 0 0.00 

          หนวยงานในทองถ่ิน 20 50.00 

          เจาหนาท่ีของรัฐ 0 0.00 

          อื่นๆ  0 0.00 

          รวม 40 100.00 
6. การเขารวมฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยี กับงานบริการวิชาการแก
สังคม มทร.พระนคร     

         เคย 0 0.00 

         ไมเคย 40 100.00 

         รวม 40 100.00 

7. การลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ     

         เคย 0 0.00 

         ไมเคย 40 100.00 

         รวม 40 100.00 
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ผลการดําเนินโครงการระหวางใหบริการ 

 

6. ความพงึพอใจตอโครงการ 

 จากขอมูลวัดระดับความพึงพอใจ พบวา ผูมีประเมินมีความพึงพอใจในดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ 98 ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกตลอดเวลา

ของการการเขารวมอบรม คิดเปนรอยละ 99 รองลงมาคือ ในเรื่องเจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามเปน

อยางดี และในเรื่องเจาหนาท่ีใหขอมูลท่ีชัดเจนและเขาใจงาย คิดเปนรอยละ 98 สวนเรื่องเจาหนาท่ีใหบริการ

ดวยความสุภาพและเปนมิตร คิดเปนรอยละ 97 ตามลําดับ 

 ดานวิทยากร คิดเปนรอยะ 98 พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องวิทยากรมีการ

เตรียมการอบรมเปนอยางดี และวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู คิดเปนรอยละ 99 สวนท่ีผู

ประเมินมีวามพึงพอใจรองลองมาคือในเรื่องวทิยากรเปนผูมีความรูความสามารถในเรื่องท่ีอบรม คิดเปนรอยละ 

98 ตามลําดับ 

 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ คิดเปนรอยะ 98 พบวา  ผูประเมินมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องมีการแจงกาํหนดการโครงการใหทราบลวงหนากอน เรื่องติดตอ

สอบถามรายละเอียดการอบรมไดงายและสะดวก เรื่องการอบรม ทําใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีเขารับการ

อบรมเพิ่มมากข้ึน คิดเปนรอยละ 99 รองลงมาคือในเรื่องการใหขอมูล คําแนะนําตางๆ มีความชัดเจนและ

ถูกตอง เรื่องของเอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม และในเรื่องมีการประเมินผลการอบรมอยางชัดเจน

คิดเปนรอยละ 98 เทากัน สวนเรื่องการประชาสัมพันธโครงการอยางท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 97  

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก คิดเปนรอยละ 98 พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องส่ือ

และวัสดุอุปกรณประกอบการอบรมมีความทันสมัยพรอมใชงาน และในเรื่องสภาพแวดลอมในหองอบรมสะอาด

และเปนระเบียบ คิดเปนรอยละ 99 รองลงมาคือในเรื่องบริการอาหารของวางและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 

คิดเปนรอยละ 98 ตามลําดับ 

 ดานประโยชนจากการรับบริการ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องของงภาพรวมของ

โครงการ โดยคิดเปนรอยละ 99 ในเรื่องการนําความรูไปใชประโยชน และความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและ

คาใชจาย คิดเปนรอยละ 99 เทากัน ตามตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการการพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปแบบประเมินความพงึพอใจสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการการพัฒนาเคร่ืองค่ัวกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย 
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ผลการติดตามหลังการใหบริการ 

 

7. การติดตามประเมินผล 

การติดตามผลสําเร็จของโครงการ “โครงการการพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิต ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย” รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบแบบติดตามผลถึงผูผานการฝกอบรม ไดรับ

ขอมูล จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100 

 7.1 ขอมูลในภาพรวม 

       7.1.1 การใชประโยชนจากการฝกอบรม 

   จากการวิเคราะหพบวา ผูผานการฝกอบรมจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 95 ไดใชประโยชนจาก

การฝกอบรม และคิดเปนรอยละ 5 ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน ขอมูลดังตารางท่ี 4 แสดงคารอยละของ

ผูใชประโยชน 

ตารางท่ี 4 แสดงคารอยละของผูใชประโยชน 

การใชประโยชน จํานวน รอยละ 
สามารถนําความรูไปใชประโยชน 38 95.00 
ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน 2 5.00 

รวม 40 100 
 

7.1.2  ผลการใชประโยชน 

         จากการศึกษาพบวา ผูผานการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 75 ใชประโยชนหลังการอบรมทันที และ

คิดเปนรอยละ 25 ใชประโยชนหลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการนําไปใชประโยชน พบวา นําความรูไป

ใชในครอบครัว รอยละ 50 นําความรูไปใชในชุมชน/กลุม คิดเปนรอยละ 45 และนําความรูไปสอนและบอก

ความรูแกผูอื่น คิดเปนรอยละ 5 

 นอกจากนี้ ยังพบวา ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับบริการขอมูล/คําปรึกษา/

ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75 สวนความพึงพอใจมาก คิดเปน              

รอยละ 20 และมีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 5 สวนใชเพื่อพัฒนาอาชีพเดิม คิดเปนรอยละ 75 และ

สวนการนําองคความรูสามารถประยุกตใชประสบการณจากการฝกอบรมโอกาสในการสรางอาชีพใหม คิดเปน

รอยละ 25 ขอมูลดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการใชประโยชนจําแนกตามระยะเวลาท่ีใชประโยชนแนวทางการนาํไปใชประโยชน 

ผลการใชประโยชน จํานวน รอยละ 

หลังการอบรมทันที 30 75.00 

หลังอบรมภายใน 1 เดือน 10 25.00 

หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน 0 0.00 

หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน 0 0.00 

รวม 40 100.00 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

 
 

 

แนวทางการนาํไปใชประโยชน จํานวน รอยละ 

นําความรูไปใชในครอบครัว 20 50.00 

นําความรูไปใชในชุมชน/กลุม 18 45.00 

สอน/บอกความรูแกผูอื่น 2 5.00 

นําความรูไปดัดแปลงทําแบบใหม 0 0.00 

นําไปทําเปนรายไดหลัก/เดือน 0 0.00 

นําไปทําเปนรายไดเสริม/เดือน 0 0.00 

สามารถลดรายจายในครอบครัวได/เดือน 0 0.00 

รวม 40 100 

   
ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจาก

การบริการขอมูล 
จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 30 75.00 

มาก 8 20.00 

ปานกลาง 2 5.00 

นอย 0 0.00 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100.00 

   
การนาํความรูไปขยายผลตอ จํานวน รอยละ 

สรางอาชีพใหม 10 25.00 
พัฒนาอาชีพเดิม 30 75.00 
ไมสามารถสรางอาชีพใหมหรือพัฒนา
อาชีพเดิมได 

0 0.00 

รวม 40 100 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการการพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  

ณ กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย 

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผูปลูกกาแฟ บานหนองแคน ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย  

ระหวางวนัท่ี  21 - 23 กุมภาพันธ 2563 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































































 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















