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บทสรุปผู้บริหาร 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานนผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือและสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมใน
การต่อยอดดภูมิปัญญาเดิมของชุมชนที่มีอยู่ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนา
ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โครงการบริการวิชาการแก่สังคมถือว่าเป็นภาระกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ชาวไททรงด า และ
กลุ่มชาวไทยพ้ืนเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท าสวน เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่
แปรรูปจากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น กล้วย ไม้ไผ่ ผ้าทอพ้ืนถิ่น จากการส ารวจพ้ืนที่บ้านเขาบันไดและบ้านยางน้ ากลัด
ใต้ พบว่า กลุ่มชุมชนทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความต้องการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
บ้านเขาบันไดมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และเคหะสิ่งทอที่ใช้วัตถุดิบจากไม้ไผ่มาออกแบบ และ
บ้านยางน้ ากลัดใต้มีความต้องการในการพัฒนาวิธีการทอและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกระเป๋าและเสื้อผ้า ซึ่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อรายได้ในการด ารงชีวิต รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จากเหตุผลดังกล่าวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  สิ่งทอ ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยน าความรู้และ
ทักษะใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มชุมชนต าบลเขาบันไดและกลุ่มชุมชนต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจซึ่งจะท าให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

 
3. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการโครงการฝึกอบรม วันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 ณ กลุ่มชุมชนต าบลเขาบันไดและกลุ่ม
ชุมชนต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้ร่วมฝึกอบรม จ านวน 30 คน ความ   
พึงพอใจในภาพรวมของผู้ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้ร่วมฝึกอบรมพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่สูงสุด ร้อยละ 97.41 รองลงมาคือ ด้านด้านวิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 99.26 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
99.05 เมื่อติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม พบว่า ผู้ร่วมฝึกอบรมน าผลของการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์     



คิดเป็นร้อยละ 96.2 มีความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.85 

 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 30 คน 30 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

กระบวนการให้บริการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

3. ผู้ เข้ ารับบริการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 86  ร้อยละ 96.2 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
วิช าชีพ ต่ อป ระโยชน์ จ ากการ
บริการ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 93.85 

5. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   สามารถด าเนินการให้ส าเร็จ
ลุล่วงลงได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น การด าเนินการฝึกอบรมครั้งนี้ คณะผู้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมขอขอบพระคุณ คุณวรรณภา  แสงอาทิตย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านเขา
บันได และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางน้ ากลัดใต้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดหาสถานที่ฝึกอบรม
และการฝึกอบรมในครั้งนี้คงจะไม่ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานจาก 
ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ และผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงใคร่ขอถือโอกาส
ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานนผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือและสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมใน
การต่อยอดดภูมิปัญญาเดิมของชุมชนที่มีอยู่ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนา
ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โครงการบริการวิชาการแก่สังคมถือว่าเป็นภาระกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ชาวไททรงด า และ
กลุ่มชาวไทยพ้ืนเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท าสวน เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่
แปรรูปจากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น กล้วย ไม้ไผ่ ผ้าทอพ้ืนถิ่น จากการส ารวจพ้ืนที่บ้านเขาบันไดและบ้านยางน้ ากลัด
ใต้ พบว่า กลุ่มชุมชนทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความต้องการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
บ้านเขาบันไดมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และเคหะสิ่งทอที่ใช้วัตถุดิบจากไม้ไผ่มาออกแบบ และ
บ้านยางน้ ากลัดใต้มีความต้องการในการพัฒนาวิธีการทอและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกระเป๋าและเสื้อผ้า ซึ่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อรายได้ในการด ารงชีวิต รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จากเหตุผลดังกล่าวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  สิ่งทอ ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยน าความรู้และ
ทักษะใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มชุมชนต าบลเขาบันไดและกลุ่มชุมชนต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจซึ่งจะท าให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
 

4. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
วันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 ณ กลุ่มชุมชนต าบลเขาบันไดและกลุ่มชุมชนต าบลยางน้ ากลัดใต้ 

อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 



5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
5.2 ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ารายละเอียดโครงการฯ 

น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบื องต้น 

ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร 

ขออนุมัติโครงการ 

ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรด าเนินงาน 

ด าเนินโครงการ 

ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงาน 
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

: โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต าบล    
ยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการวันที่ 25  – 28 เมษายน 2561 ณ กลุ่ม
ชุมชนต าบลเขาบันไดและกลุ่มชุมชนต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม จ านวน 30 คน 

 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน โดยได้รับงบประมาณ จ านวน 120,000 บาท 
ค่าตอบแทน จ านวน      57,600 บาท 
ค่าใช้สอย จ านวน        51,800    บาท 
ค่าวัสดุ  จ านวน       9,089 บาท 
รวม     118,489    บาท 

 
3. ผลการประเมิน 

3.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
จากการด าเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

บูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการต่อ
ยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต าบลยางน้ ากลัดใต้ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 30 
คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ 
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีสถานภาพเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 27 100 

รวม 27 100 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า 
ผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.7 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 96.3 ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 1 3.7 
หญิง 26 96.3 
รวม 27 100 

 

3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า 
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.4 อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.8 อายุ 36-45 
ปี คิดเป็นร้อยละ 18.5 อายุ 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.1 อายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.1 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 2 7.4 

26-35 ปี 4 14.8 
36-45 ปี 5 18.5 
46-55 ปี 13 48.1 

56 ปีขึ้นไป 3 11.1 
รวม 27 100 

 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X ̅ = 5.00) เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 4.98) รองลงมาคือด้านวิทยากร ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านประโยชน์จากการรับบริการ (X ̅ = 4.96) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
(X ̅ = 4.95) ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ X ̅ S.D. การแปลความ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 99.63 4.98 0.07 มากที่สุด 
ด้านวิทยากร 99.26 4.96 0.19 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 99.05 4.95 0.14 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 99.26 4.96 0.11 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 99.26 4.96 0.13 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 100 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 



3.2 การติดตามผลโครงการ 
จากการติดตามผลโครงการด าเนินการเก็บรวบรวมแบบติดตามผลโครงการฯ ของผู้เข้าร่วม

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต าบลยางน้ า
กลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 30 คน มีผู้ตอบแบบประติดตามผลโครงการ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.8 เพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. การน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ของ
ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 25 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 96.2 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  

3. ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการน าไปใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ /
อบรมทันที จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.5 หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  

4. แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการน าไปใช้ประโยชน์โดยน าความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.4 สอน/บอกความรู้แก่คนอ่ืน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 สามารถลด
รายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7  

5. ระดับความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.85 เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบติดตามมีความ       
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมากที่สุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  

6. ปัญหา/อุปสรรคของการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ  
- 

7. แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า 
สามารถน าไปสร้างอาชีพใหม่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 พัฒนาอาชีพเดิม จ านวน 16 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 61.5  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1. ส าเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ 
2. ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร 
5. ส าเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร 
6. แบบประเมินความพึงพอใจ 
7. แบบติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
8. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
9. สรุปแบบติดตามผลโครงการ 
10. หนังสือการน าไปใช้ประโยชน์ 
11. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
12. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


