
 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

โครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตเครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูป

ผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

บานทามะขามจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

อาจารยธวชัชยั  ชาติตาํนาญ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปงบประมาณ 2563 
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บทสรุปผูบริหาร 

  รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2563 เปนรายงานผล

การดําเนินงานตามภารกิจหลักดานการบริการวิชาการแกสังคมแบบบูรณาการ ถายทอดเทคโนโลยีจากองค

ความรูและผลงานบริการวิชาการ โดยมุงพัฒนาประชากรของประเทศใหมีสติปญญา ความรู ความสามารถ 

ทักษะ และประสบการณ เปนไปตามความตองการของกิจกรรมทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่น

การสงเสริมและดําเนินการถายทอดวิทยาการดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให

สมดุลและยั่งยืน และในปงบประมาณ 2563 นี้ งานบริการวิชาการแกสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวนท้ังส้ิน 10 โครงการ โดยได

รังบประมาณท้ังส้ิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรู

การประยุกตเครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

บานทามะขามจังหวัดราชบุรี มีผูเขารับบริการท้ังส้ิน 40  คน ระดับความพึงพอใจ 98 %  โดยไดรับงบประมาณ

จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 ปจจุบันงานบริการวิชาการแกสังคม ไดขยายขอบเขตการบริการวิชาการ ท้ังดานการจัดฝกอบรม 

การบริการวิชาการและขาวสาร การสรางเครือขายการบริการแกชุมชน การบริหารจัดการความรูท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทําโครงการพัฒนาตาง ๆ แกภาครัฐและภาคเอกชน รายงานผลการดําเนินงาน 

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

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

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตาม

วัตถุประสงคของงานบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งในปงบประมาณ 2562 การดําเนินงานและโครงการตาง ๆ       

ท่ีผานมาสําเร็จไดก็ดวยความรวมมือของบุคลากรของงานบริการวิชาการแกสังคมทุกคนและบุคลากรของทุกฝาย

ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีรวมผลักดันและสนับสนุนใหภารกิจหลัก

ดานงานบริการวิชาการแกสังคมประสบความสําเร็จตามปณิธานท่ีต้ังไว 
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1. บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยกลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี มีผลิตภัณฑทาง
เกษตรจํานวนมาก และมีผลิตภัณฑท่ีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาอีกหลากหลาย โดยเปนท่ีนิยมในตัวจังหวัดและ
จังหวัดอื่นๆ คือ ถ่ัวดาวอินคา ซึ่งมีคุณคามากทางโภชนาการและทางยา เชน เมล็ด ใบ เปลือกฝก สามารถ
นําไปใชประโยชนไดท้ังหมดดังแสดงในรูปท่ี 1 และ 2 และจากการสํารวจขอมูลความตองการกลุม
ผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการบริการวิชาการสัญจร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการระหวางวันท่ี 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ กลุมผูรับบริการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบวาผลจากการสํารวจขอมูลความตองการพื้นท่ีบานทามะขามจังหวัดราชบุรี มี
ผลิตภัณฑหลักคือ ถ่ัวดาวอินคา โดยมีประเด็นปญหาความจําเปนของกลุมคือ กระบวนการการอบเมล็ดของ
ดาวอินคา โดยเปนแบบอบไลความช้ืน 

 
 
 
 
 

             รูปท่ี 1 เมล็ดแหงกอนอบ   รูปท่ี 2 ใบและฝกสด 
จากปญหาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาเตาอบเมล็ดของดาวอินคา โดยเปนแบบอบไลความช้ืน มีความ

จําเปนอันดับแรกท่ีชุมชนตองการใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแกปญหา ซึ่งโครงการนี้จะเปน
การบูรณาการรวมกันในศาสตรของวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและ
แมพิมพ โดยมีสังคมและชุมชนกลุมผูรับบริการเปนผูไดรับประโยชนในโครงการนี้ 

ดังนั้นโครงการเครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี จึงมีความสําคัญในประเด็นดังนี้ คือ 

1. มีการบูรณาการระหวางศาสตรความรูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับพื้นท่ีกลุม
ผูรับบริการของมหาวิทยาลัย 

2. เปนโครงการท่ีใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีทําใหคุณภาพชีวิตของกลุมผูรับบริการมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 
3. เปนเครื่องตนแบบท่ีมีคสามเหมาะสมตอการใชงานเฉพาะ ในวิถีแบบชุมชน 
4. เปนโครงการท่ีมีการตอบโจทยยุธทศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อเปน

มหาวิทยาลัยดิจิตอล 4.0 
  1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อถายทอดองคความรู และ สาธิตการใชเครื่องมือชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคาใหกับชุมชน 
2. เพื่อตองการหารือ และตอยอดการทําตนแบบเครื่องจักรแปรรูปในผลิตภัณฑอื่นในชุมชนเพิ่มเติม 
3. เพื่อใหการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดดานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมและการจัดการความรู 
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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. ผลการดําเนินการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําป 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหดําเนินโครงการฝกอบรมปฏิบัติการ

และถายทอดความรูการประยุกตเครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี ผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 40 คน ระหวางวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 

2563 รวม 2 วัน ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการใหสามารถนําความรูไปใชประโยชน 

 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 

 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1.จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2.จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 40 40 
3.ความพึงพอใจของผูรับบริการใน 
กระบวนการใหบริการ 

90 98 

4.ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน 
(รอยละ) 

86 100 

5.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอ 
ประโยชนจากการบริการ (รอยละ) 

85 99 
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5. การใชจายงบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ  100,000     บาท 

งบประมาณท่ีใชจายจริง 100,000     บาท 

- คาตอบแทน         40,570       บาท 

- คาใชสอย     50,480       บาท 

- คาวัสดุ        8,950       บาท 

 

6. ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

 - 

  การดําเนินโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตเครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูป

ผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี 

 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

 ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์   ประกอบกิจ  ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยกุลยศ    สุวันทโรจน  กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยพนา    ดุสิตากร   กรรมการ 
 นายธวัชชัย     ชาติตํานาญ  กรรมการ 
 นายสมยศ      แสงจันทร  กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ   ยิ้มแฉง   กรรมการ 
 นายจักรวัฒน    เรืองแรงสกุล  กรรมการ 
 วาท่ีรอยเอกภูมินทร  พิสิฐอมรชัย  กรรมการและเลขานุการ  
 
2. การถายทอดเทคโนโลยี    

 ถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและใหความรู ณ กลุมผูรับบริการศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขาม จังหวัดราชบุรี บานทามะขาม 23 หมูท่ี 2 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง 

จังหวัดราชบุรี  รวม 2 วัน โดยมีผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 40 คน 

 

3. กําหนดการจัดกิจกรรม 

โครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตเครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัว

ดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี ระหวางวันท่ี 6-7 

กุมภาพันธ 2563 รวม 2 วัน 
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4. รายช่ือผูเขารวมโครงการฝกอบรม 

ผูสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตเครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูป

ผลิตภัณฑ ถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนย เรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี                     

ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 40 คน 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
1 นายศักดา  อมรวาตรี 21 นางสาวอนุสรา  ใจมุง 
2 นางสาวปราณี  อาวาศร 22 คุณเดือน บุญเลิศ 
3 นายวงศธร ธนาเทวินทร 23 คุณวศินี  หลังมา 
4 นางสาวเล็ก เพียงทองภูมิ 24 คุณทนงศักด์ิ  เพียงทองภูมิ 
5 คุณกานดา สินทรัพย 25 คุณนอย โพธิ์อาจ 
6 นางอรพนิท เพียงทองภูมิ 26 คุณเนตรชนก  เทพสวัสด์ิ 
7 คุณสุขศรี  ตาคู 27 คุณต้ิง โพธิ์อาจ 
8 นางโสม  ศรีจันทร 28 คุณวุฒิ โพธิ์อาจ 
9 นายเสาร  เทพสวัสด์ิ 29 นางสาวอรณี  สังกะสี 
10 นางสาวริษา บุญเจิม 30 นางสาวน้ําหวาน ขาวนิมิตร 
11 นายสกล  โควถาวร 31 นางสาวสมมาตร  ขาวนิมิตร 
12 นางยุวดี โควถาวร 32 นางสาวแหมม สีดา 
13 คุณหทัยพัชรี ปยธนาโสภณ 33 นางชฐาทิพย  สุขผอง 
14 คุณวิภาวรรณ  กุดัง 34 คุณอําพล  บุญมาก 
15 นายกัมปนาท รมเกตุ 35 คุณศิริวรรณ  ตาคู 
16 นางสาวสมดาว เณยา 36 คุณกฤษณา  บุญมาก 
17 นางนิโลมล  บุญเลิศ 37 คุณเฉลียว  กลือขอ 
18 นายเกียรติศักด์ิ บุญเลิศ 38 นางอัยลี  ทึงลึง 
19 นางสาวขวัญ  เณยา 39 นางสาวกรุณา อาวาศรี 
20 นางวิลาวรรณ  ใจมุง 40 นายเกตุเพชร  ทึงลึง 
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ผลการประเมินผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรม 

 

5. การประเมินผล 

 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตเครื่องมือ

อุปกรณชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัด

ราชบุรี โดยผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรม รวม 40 คน พบวา มีผูตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 40 คน คิด

เปนรอยละ 100 

 จากการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนมาก มีอายุระหวาง 31-40  ป คิดเปนรอยละ 70 

รองลงมา มีอายุระหวาง 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 30  

 ดานอาชีพหลัก พบวา รอยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือผูตอบแบบประเมินเปนแมบาน 

คิดเปนรอยละ 25 สวนอาชีพรับจาง และประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ  

 สําหรับระดับการศึกษา พบวา รอยละ 50 ของผูตอบแบบประเมินระดับการศึกษาระดับระดับมัธยม

ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ รองลงมาระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนตน ระดับมัธยมปลายและ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบประเมินรอยละ 37.50 มีรายไดตอเดือน 7,001 – 8,000 บาท รองลงมาคือ รายไดตอเดือน

9,001 – 10,000 บาท และมากกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 25 สวนผูประเมินมีรายได 8,001 -9,000 

บาท คิดเปนรอยละ 12.50  

 การทราบขาวในการฝกอบรม พบวารอยละ 50 ทราบขาวจากหนวยงานในทองถ่ิน และการแนะนําจาก

คนรูจัก ตามลําดับ  

 ในสวนของการเขารวมฝกอบรม คิดเปนรอยละ 100 ไมเคยเขารวมฝกอบรมในการถายทอดเทคโนโลยี

กับงานบริการวิชาการแกสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร  และท้ังหมดคือ รอยละ 100  ไมเคยลงทะเบียนคนจน

ประเภทการขาดอาชีพ 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. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 จากขอมูลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี มากท่ีสุดในเรื่องเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกตลอดเวลาของการเขารวมโครงการ คิด

เปนรอยละ 99 รองลงมาเรื่องเจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามเปนอยางดีและเจาหนาท่ีใหขอมูลท่ี

ชัดเจนและเขาใจงาย คิดเปนรอยละ 98 สวนเรื่องเจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร คิดเปนรอย

ละ 97  

 ดานวิทยากร พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องวิทยากรมีการเตรียมการอบรมเปนอยาง

ดี และวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู  คิดเปนรอยละ 99 สวนวิทยากรเปนผูมีความรู

ความสามารถในเรื่องท่ีอบรม คิดเปนรอยละ 98 

 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องการแจง

กําหนดการโครงการใหทราบลวงหนากอน เรื่องติดตอสอบถามรายละเอียดการอบรมไดงายและสะดวก และ

เรื่องการอบรมทําใหมีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีอบรมการประยุกตในการประยุกตการออกแบบตนแบบ

เครื่องมือชวยแปรรูปผลิตภัณฑดาวอินคา เพิ่มมากข้ึน คิดเปนรอยละ 99 ตามลําดับ รองลงมาเรื่องการใหขอมูล 

คําแนะนําตางๆ มีความชัดเจนและถูกตอง เรื่องเอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม และการประเมินผล

การอบรมอยางชัดเจน คิดเปนรอยละ 98 และเรื่องการมีประชาสัมพันธโครงการอยางท่ัวถึง สวน คิดเปนรอยละ 

97  

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรื่องส่ือและวัสดุอุปกรณประกอบการ

อบรมมีความทันสมัยพรอมใชงาน และสภาพแวดลอมในหองอบรมสะอาดและเปนระเบียบ คิดเปนรอยละ 99 

รองลงมาคือในเรื่องบริการอาหารของวางและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 98 

 ดานประโยชนจากการรับบริการ ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่อง การนําความรูไปใช

ประโยชนและเรื่องความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจาย คิดเปนรอยละ 99 และในภาพรวมท้ัง 5 ดานของ

การสัมมนาฝกอบรมผูประเมินมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 98  ตามตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการและรับการฝกอบรมการประเมินผลโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและ

ถายทอดความรูการประยุกตเครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขามจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการและรับการฝกอบรมการประเมินผล 

โครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตเคร่ืองมืออุปกรณชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคากลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

บานทามะขามจังหวัดราชบุรี 
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ผลการติดตามหลังการใหบริการ 

 

7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลสําเร็จของโครงการ รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบแบบติดตามผลถึงผูผานการ

ฝกอบรม ไดรับขอมูล จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100 

7.1 ขอมูลในภาพรวม 

 7.1.1 การใชประโยชนจากการฝกอบรม 

 จากการวิเคราะหพบวา ผูผานการฝกอบรมจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดใชประโยชนจาก

การฝกอบรม และ คิดเปนรอยละ 0 ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน ขอมูลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงคารอยละของผูใชประโยชน 

การใชประโยชน จํานวน รอยละ 
สามารถนําความรูไปใชประโยชน 40 100.00 
ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน 0 0.00 

รวม 40 100 
 

7.1.2 ผลการใชประโยชน 

  จากการศึกษาพบวา ผูผานการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 75 ใชประโยชนหลังการอบรมทันที และ

คิดเปนรอยละ 25 การนําความรูไปใชประโยชนหลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการนําไปใชประโยชน 

พบวา นําความรูไปใชในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50 และการนําความรูไปใชในชุมชน/กลุม คิดเปนรอยละ 45 

นําความรูไปใชเมื่อมีโอกาส เชน สอนหรือบอกความรูแกผูอื่น คิดเปนรอยละ 5  

  นอกจากนี้ ยังพบวา ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับบริการขอมูล/คําปรึกษา/

ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75 ความพึงพอใจมาก คิดเปน              

รอยละ 20 และมีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 5 สวนสามารถประยุกตใชประสบการณจากการ

ฝกอบรมโอกาสในการสรางอาชีพใหม คิดเปนรอยละ 25 สวนใชเพื่อพัฒนาอาชีพเดิม คิดเปนรอยละ 75 ขอมูล

ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการใชประโยชนจําแนกตามระยะเวลาท่ีใชประโยชนแนวทางการนําไปใชประโยชน 

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)   

แนวทางการนําไปใชประโยชน 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 

   
การนําความรูไปขยายผลตอ จํานวน รอยละ 

สรางอาชีพใหม 10 25.00 
พัฒนาอาชีพเดิม 30 75.00 
ไมสามารถสรางอาชีพใหมหรือพัฒนา
อาชีพเดิมได 

0 0.00 

รวม 40 100 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการบูรณาการมสีวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :                       

โครงการฝกอบรมและถายทอดความรูการประยุกตการออกแบบ 

ตนแบบเครื่องมือชวยแปรรูปผลิตภัณฑถ่ัวดาวอินคา 

ระหวางวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563  

ณ กลุมผูรับบริการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทามะขาม จังหวัดราชบุรี 

 บานทามะขาม 23 หมูท่ี 2 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      
























































































