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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

การประยุกตการออกแบบเครื่องตนแบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวดีด มีผูเขารับบริการท้ังส้ิน 51 คน มีผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 40 คน ระดับความพึงพอใจ 94 %  โดยไดรับงบประมาณจํานวน 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 

เนื่องดวยกลุมวิสาหกิจชุมชน ไทรงามจังหวัดกําแพงเพชร มีผลิตภัณฑทางการเกษตรจํานวนมาก ซึ่งพันธ

ขาวถือวาเปนผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญสูง แตเนื่องดวยพันธขาวปจจุบันมักจะมีขาวดีดปะปนอยู ซึ่งเปนพันธท่ี

กลุมเกษตรกรไมตองการ และเปนปญหาท่ีมีมานานเนื่องจากคัดแยกไดยาก หรือ ตองใชแรงงานจํานวนมากใน

การคัดแยก โดยทางชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอยูเปนปจจุบันแลว และทางชุมชน 

ตองการความอนุเคราะหอุปกรณเครื่องมือเชิงวิศวกรรม ทางดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดพันธขาว จึงได

ขอความอนุเคราะหจากคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อขอใหมีการสรางเครื่องตนแบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวดีด โดยใช

หลักการของการใชลมและน้ําหนักความหนาแนนของพันธขาว รวมถึงการกรองดวยตะแกรงท่ีมีขนาดเฉพาะ

เหมาะสม ซึ่งการคัดแยกเมล็ดพันธุจะนําไปสูการเพาะปลูกและ จัดจําหนายตอไป อีกท้ังในปจจุบันผลิตภัณฑ

จากการเกษตรอินทรียไดรับความนิยมเปนอยางสูงและยังสอดคลองกับวิถีชีวิตทองถ่ินของประเทศไทย โดยผลท่ี

จะไดรับจากโครงการนี้ก็คือภาพลักษณของมหาวิทยาลัยดานการสนับสนุนนวัตกรรมและองคความรูท่ีใชใน

การเกษตร ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักในกลุมเกษตรกรเปนวงกวางของกลุมภาคเหนือตอนลาง และ ภาค

กลางตอนบน อีกท้ังยังเปนการบูรณาการการใชศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟา และ การผลิต ไดอีกดวย  

1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อถายทอดองคความรู และ สาธิตการใชเครื่องจักรในการคัดแยกเมล็ดพันธขาวดีดใหกับชุมชน 
2. เพื่อตองการหารือ และตอยอดการทําตนแบบเครื่องจักรแปรรูปในผลิตภัณฑอื่นในชุมชนเพิ่มเติม 
3. เพื่อใหการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดดานการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมและการจัดการความรู 
 
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

และถายทอดความรูการประยุกตการออกแบบเครื่องตนแบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวดีด ผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 

51 คน ระหวางวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2563 รวม 2 วัน ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการใหสามารถนํา

ความรูไปใชประโยชน 
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4. สรุปผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 

 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1.จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2.จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 40 51 
3.ความพึงพอใจของผูรับบริการใน 
กระบวนการใหบริการ 

90 94 

4.ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน 
(รอยละ) 

86 87.50 

5.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอ 
ประโยชนจากการบริการ (รอยละ) 

85 92.50 

 

6. ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

 - 

  การดําเนินโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตการออกแบบเครื่องตนแบบคัด

แยกเมล็ดพันธุขาวดีด 

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 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม

และผลิต พันธุขาวดีปทุมธานี1 ไทรงาม หมูท่ี 1 ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร รวม 2 วัน 

โดยมีผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 51 คน 

 

3. กําหนดการจัดกิจกรรม 

โครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตการออกแบบเครื่องตนแบบคัดแยกเมล็ด

พันธุขาวดีด ระหวางวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2563 รวม 2 วัน  
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4. รายช่ือผูเขารวมโครงการฝกอบรม 

ผูสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตการออกแบบเครื่องตนแบบคัด

แยกเมล็ดพันธุขาวดีด ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 51 คน 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
1 นางนงเยาว์  ฉวีอินทร์ 28 นายธรรมจกัร สปันนา 

2 นางสาคร  ทนัโครกกรวด. 29 นางสาวลาวณัย์ จนัทร์เพียงเพ็ญ 

3 นางประภา อ่ิมสวสัด์ิ 30 นายกรัมย์ สมารัรนนน 

4 นางสนอง วาโฉม 31 นายพรเทพ  สมสถิยรมย์ 

5 นางอรวรรณ  แจ้งบวั 32 นายวินยั นย๋เกษมศิริการ 

6 นางปิยะมาศ โขง่ศรี 33 นายชาญณรงค์  เกิดขา 

7 นายมานพ  แรงกสัวิิทย์ 34 นายสมโภช เตียอุย 

8 นายทบ  กนัแคลวั 35 นางสาวศภุณฎั ขนุพินิจพมัน์ 

9 นายวิเศษ การะภกัดี 36 นางสาวฐานิตาภทัร พนัธุเบตร์กิจ 

10 นายละออง  รุ่งวงษ์ 37 นางสาวบงัอร  สงิเสนา 

11 นายธนากร  แก้วสะแสน 38 นางสาววิจิตรตรา ปานดี 

12 นางรัชหนน   แพงสรัีกษา 39 วา่ท่ีร.ต.หญิงศภุรัตน อนัทอง 

13 นางแจ๋ว   รุ้งวงษ์ 40 นางสาวอุสมา ทบัทิมเทศ 

14 นางเสนห์ สมุงัคะละ 41 นายชาคริต สวุรรณอาสนื 

15 นางนารี  ช่างเก็บ 42 นายวิโรจน์  มนัทริการมน์ 

16 นายสมบุรณ์ กาละภกัดี 43 นางสาวปารณีย์ หม่นเนตวิทย์ 

17 นายประจวบ  ทองศาสตร์ 44 นางสาวอมรา  จนัทร์หอม 

18 นางสนุนัท์ ยอดสทุธ 45 นายหว๋น  ปรามนม 

19 นายอําพร ยอดสทุธิ 46 นายฉลอง พุม่กลิน่ 

20 นายเพ็ชรไทย ปัน้กนัอินทร์ 47 นายพีระพล  จนัทร์ดี 

21 นางพรรณิชาวดี จนัทร์ดี 48 นยณรพล วงศ์จนัทร์ 

22 นางสาวนฐัวดี   สหสัสตับุรรุษ 49 นางสวุรรณา อินทร์ม่วง 

23 นางจํารัส  ศรีดานชุ 50 นายวินสั  สมคัรพาพน 

24 นางอุบล  แสงทว ี 51 นายอํานวย  พิลกึ 

25 นายแก่นจนัทรื  สธุรรมา   

26 วา่ท่ีร.ต. หญิง  มนพทัธ จนัทนยั   

27 นางสาวกญัญารัตน์  ศรีเดช   
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ผลการประเมินผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรม 

 

5. การประเมินผล 

 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตการ

ออกแบบเครื่องตนแบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวดีด โดยผูเขารวมโครงการและรับการฝกอบรม รวม 51 คน พบวา 

มีผูตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 40 คน คิดเปนรอยละ 78.43 

 จากการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนมาก มีอายุระหวาง 41-50  ป คิดเปนรอยละ 70 

รองลงมา มีอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 17.50 ผูเขาอบรมอายุมากกวา 31-40 ป คิดเปนรอยละ 12.50            

 ดานอาชีพหลัก พบวา รอยละ 62.50 ทําอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน                 

คิดเปนรอยละ 25 และประกอบอาชีพแมบาน คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ 

 สําหรับระดับการศึกษา พบวา รอยละ 50 ของผูตอบแบบประเมินระดับการศึกษาจบระดับการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและอนุปริญญา รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

25 และระดับการศึกษามัธยมปลายและระดับประกาศนียบัตร คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบประเมิน คิดเปนรอยละ 52.50 มีรายไดตอเดือนมากกวา 10,000 บาท รองลงมาคือมีรายได

ตอเดือนระหวาง 9,001 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 25  และรายไดตอเดือนระหวาง 8,001 - 9,000 บาท  

คิดเปนรอยละ 22.50 ตามลําดับ   

 การทราบขาวในการฝกอบรม พบวารอยละ 62.50  หนวยงานทองถ่ิน รองลงมาคือทราบขาวจาก

เจาหนาท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ 12.50 เคยเขารวมการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีกับงานบริการวิชาการแก

สังคมและงานศูนยการจัดการความรู(KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คิดเปนรอยละ 87.50 

และไมเคยเขารวมฝกอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร คิดเปนรอยละ 12.50 และท้ังหมดคิดเปน

รอยละ 100  ไมเคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ 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 5 12.50 

          41 - 50 ป 28 70.00 

          51 - 60 ป 7 17.50 

          มากกวา 60 ป 0 0.00 

          รวม 40 100.00 

2. อาชีพหลัก     

          รับราชการ 0 0.00 

          เกษตรกร 25 62.50 

          แมบาน 5 12.50 

          พนักงานธุรกิจเอกชน 0 0.00 

          รับจาง 0 0.00 

          วิสาหกิจชุมชน 10 25.00 

          คาขาย 0 0.00 

          อาชีพอิสระ 0 0.00 

          อื่นๆ (กําลังศึกษา) 0 0.00 

          รวม 40 100.00 

3. ระดับการศึกษา     

          ประถม 0 0.00 

          มัธยมตน 0 0.00 

          มัธยมปลาย/ปวช. 10 25.00 

          ปวส./อนุปริญญา 20 50.00 

          ปริญญาตร ี 10 25.00 

          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     

           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 0 0.00 

           8,001 - 9,000 บาท 9 22.50 

           9,001 - 10,000 บาท 10 25.00 

          มากกวา 10,000 บาท 21 52.50 

          รวม 40 100.00 

5. ทราบขาวแรกจากแหลงใด     

          จดหมายเชิญ 0 0.00 

          ทางอินเตอรเน็ต 0 0.00 

          การแนะนํา/คนรูจัก 10 25.00 

          ปายประกาศโฆษณา 0 0.00 

          ส่ือสารมวลชน 0 0.00 

          หนวยงานในทองถ่ิน 25 62.50 

          เจาหนาท่ีของรัฐ 5 12.50 

          อื่นๆ  0 0.00 

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

         เคย 35 87.50 

         ไมเคย 5 12.50 

         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 

 จากขอมูลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ 94 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องเจาหนาท่ีใหบริการดวย

ความสุภาพและเปนมิตร เจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามเปนอยางดี และเจาหนาท่ีอํานวยความ

สะดวกตลอดเวลาของการเขารวมโครงการและ คิดเปนรอยละ 94 รองลงมาในเรื่องเจาหนาท่ีใหขอมูลท่ีชัดเจน

และเขาใจงาย คิดเปนรอยละ 93 

 ดานวิทยากร ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 94  พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดในเรื่องวิทยากรมีการเตรียมการอบรมเปนอยางดีและวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู 

คิดเปนรอยละ 95 สวนวิทยากรเปนผูมีความรูความสามารถในเรื่องท่ีอบรม คิดเปนรอยละ 94 

 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 94 

พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องการแจงกําหนดการโครงการใหทราบลวงหนากอน คิดเปนรอย

ละ 97 รองลงมาในเรื่องการใหขอมูล คําแนะนําตางๆ มีความชัดเจนและถูกตอง คิดเปนรอยละ 96 เรื่องการมี

ประชาสัมพันธโครงการอยางท่ัวถึงและเรื่องเอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 95     

เรื่องการอบรมทําใหมีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีอบรมเพิ่มมากข้ึน คิดเปนรอยละ 93 เรื่องติดตอสอบถาม

รายละเอียดการอบรมไดงายและสะดวกตามลําดับ คิดเปนรอยละ 92 และการประเมินผลการอบรมอยางชัดเจน 

คิดเปนรอยละ 91 ตามลําดับ  

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 93 พบวา ผูประเมินมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดเรื่องสภาพแวดลอมในหองอบรมสะอาดและเปนระเบียบ คิดเปนรอยละ 94 รองลงมาคือ

ในเรื่องส่ือและวัสดุอุปกรณประกอบการอบรมมีความทันสมัยพรอมใชงาน คิดเปนรอยละ 93 สวนเรื่องบริการ

อาหารของวางและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 92 ตามลําดับ 

 ดานประโยชนจากการรับบริการ ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 93 พบวา            

ผูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจาย คิดเปนรอยละ 94 และใน

เรื่องการนําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 93 ตามตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ

ฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตการออกแบบเครื่องตนแบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวดีด 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการและรับการฝกอบรมการประเมินผล 

โครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตการออกแบบเคร่ืองตนแบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวดีด 
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ผลการติดตามหลังการใหบริการ 

 

7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลสําเร็จของโครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตการ

ออกแบบเครื่องตนแบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวดีด รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบแบบติดตามผลถึงผูผานการ

ฝกอบรม ไดรับขอมูล จํานวน 40 คน จากจํานวนผูเขารวมอบรมท้ังหมด 51 คน คิดเปนรอยละ 78.43 

7.1 ขอมูลในภาพรวม 

 7.1.1 การใชประโยชนจากการฝกอบรม 

 จากการวิเคราะหพบวา ผูผานการฝกอบรมจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ไดใชประโยชนจาก

การฝกอบรม และ คิดเปนรอยละ 12.50 ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน ขอมูลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงคารอยละของผูใชประโยชน 

การใชประโยชน จํานวน รอยละ 
สามารถนําความรูไปใชประโยชน 35 87.50 
ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน 5 12.50 

รวม 40 100 
 

7.1.2 ผลการใชประโยชน 

  จากการศึกษาพบวา ผูผานการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 75 ใชประโยชนหลังการอบรมทันที และ

คิดเปนรอยละ 25 การนําความรูไปใชประโยชนหลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการนําไปใชประโยชน 

พบวา การนําความรูไปใชในชุมชน/กลุม คิดเปนรอยละ 75 และ คิดเปนรอยละ 25 นําความรูไปใชเมื่อมีโอกาส 

เชน สอนหรือบอกความรูแกผูอื่น  

  นอกจากนี้ ยังพบวา ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากการรับบริการขอมูล/คําปรึกษา/

ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75 ความพึงพอใจมาก คิดเปน              

รอยละ 25 สวนสามารถประยุกตใชประสบการณจากการฝกอบรมโอกาสในการพัฒนาอาชีพเดิม คิดเปนรอยละ 

87.50 สวนใชเพื่อสรางอาชีพใหม คิดเปนรอยละ 12.50 ขอมูลดังตารางท่ี 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 0 0.00 

นําความรูไปใชในชุมชน/กลุม 30 75.00 

สอน/บอกความรูแกผูอื่น 10 25.00 

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 10 25.00 

ปานกลาง 2 0.00 

นอย 0 0.00 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100.00 

   
การนําความรูไปขยายผลตอ จํานวน รอยละ 

สรางอาชีพใหม 5 12.50 
พัฒนาอาชีพเดิม 35 87.50 
ไมสามารถสรางอาชีพใหมหรือพัฒนา
อาชีพเดิมได 

0 0.00 

รวม 40 100 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการฝกอบรมปฏิบัติการและถายทอดความรูการประยุกตการออกแบบเครื่องตนแบบคัด

แยกเมล็ดพันธุขาวดีด 

ระหวางวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2563  

ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม 

  หมูท่ี 1 ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร  

   














































































