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บทสรุปผู้บริหาร 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วย เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  

ระยะที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2561 และระยะที่ 15 มีนาคม 2561 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

1. บทน า 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายก าหนดแผนการ เพ่ือให้บริการทางวิชาการ  

แก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน  สาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ศึกษาข้อมูลว่า อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนพัฒนา
ต้นแบบทางด้านการพ่ึงพาตนเอง และได้รับการพัฒนาจากหน่วยจากต่างๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตร            
ในโครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ ซึ่งส่งผลให้อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ มีการ
เพาะปลูกต้นไม้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สอยประโยชน์จากส่วนต่างๆของต้นไม้ เพ่ือการบริโภค ยา
รักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็นต้น แต่จากการลงส ารวจพ้ืนที่ของคณะวิจัย พบว่า สมาชิกชาวบ้านอ าเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกและอนุรักษ์ หวงแหน ต้นไม้ แล้วนั้น ต้นไม้ที่อยู่ใน
ชุมชนเป็นจ านวนมากสามารถก่อนให้เกิดประโยชน์มากมาย แต่กระบวนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดจาก
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ และพืชทางการเกษตรของชุมชนยังมีไม่มากนัก และไม่เป็นกระบวนการหรือระบบที่เหมาะสม 
เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความส าคัญของการเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ที่มีมากมายในชุมชน ทั้งเริ่มต้นที่ มีกล้วยเหลือทิ้งตามฤดูกาลมากมาย  
พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ ได้ท าโครงงานวิจัยเรื่อง การท าผลิตภัณฑ์
ไวน์กล้วยที่มีคุณภาพขึ้น จึงมีความต้องการเผยแพร่ จัดอบรมให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์อ ำเภอหนอง
หญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป็นการสร้างแนวทางการเพ่ิมมูลค่ารายได้ให้แก่ชุมชนด้วยวัตถุดิบชั้นดีของ
ชาวบ้านที่มีอยู่มากมาย  ด้วยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพ่ือเป็นการประหยัด
ต้นทุนการผลิต เพราะวัสดุที่น ามาใช้สามารถหาได้ง่าย อีกทั้งเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 
 
2. วิธีด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับหัวหน้างานบริการวิชาการแกส่ังคม 
หัวหน้าโครงการ  นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ 
งบประมาณ  : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรึกษาหารือการด าเนินงานในโครงการ 
2.  ติดต่อประสานงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อผู้น าชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.  ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน 
4.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวกับอาจารย์ และชุมชนทราบ    
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5.  จัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้น าชุมชน เพ่ือก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดของงาน 
6.  อบรมและฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส านักงานฯ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้ทราบ 
7.  สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

 
3. ผลการด าเนินการ 

การด าเนินการโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วย  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2561 และระยะที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2561 
ลักษณะโครงการเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรบรรยาย และมีวิทยากร
ภาคปฏิบัติดูแลตามกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน า  

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจาก ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา จ านวน  34 คน 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ 2 วัน แบ่งเป็น 2 ระยะ ส าหรับสถานที่ที่ ใช้ ในการจัดโครงการ ได้รับ               
ความอนุเคราะห์จาก ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่จัดโครงการ โดยมีวิทยากรและวิทยากรภาคปฏิบัติ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ดวงฤทัย   
นิคมรฐั ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ นางศุภานัน ปิ่นเจริญ และนางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ 
 
4. สรุปผลตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (มหาวิทยาลัย) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 

2. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการวิชาการใน
กระบวนการให้บริการ 
 
 

3. ผู้ใช้บริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการรับบริการ 

30  คน 
 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

87 
 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

82 
 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

87 

34 คน 
 

ร้อยละ 86 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 87.3 

 
5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ  
  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค รวม 

22,200 30,181 28,522 ........ - ......... 80,903 
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6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ปัญหา อุปสรรค - 
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ : - 
 
หัวข้อ/โครงการที่ต้องการให้จัดอบรมในครั้งต่อไป - 
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บทท่ี 1 
รายละเอียดหลักสตูร 

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  

จังหวัดเพชรบุรี 
ระยะที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2561 และระยะที่ 15 มีนาคม 2561 

ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 

 
วิทยากร นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ 
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
หัวข้อฝึกอบรมหลักสูตร  
- การท าไวน์ 
- ประโยชน์ในการแปรรูปผลไม้ที่มีในท้องถิ่น 
- ขั้นตอน และส่วนผสมของการท าไวน์ 

ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวภัทริกา สูงสมบัติ นางศุภานัน ปิ่นเจริญ และนางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ 
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
หัวข้อฝึกอบรมหลักสูตร  
- การท าไวน์ 
- ประโยชน์ในการแปรรูปผลไม้ที่มีในท้องถิ่น 
- ขั้นตอน และส่วนผสมของการท าไวน์ 
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วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
หัวข้อฝึกอบรมหลักสูตร  
- การติดตามและตรวจสอบคุณภาพของไวน์ที่เพาะเชื้อไว้ 
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บทท่ี 2 

การด าเนินการ 
 
แผนการด าเนนิงานโครงการ 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา             
7.รายงานผลการจัดโครงการ             
8.ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             
9.รายงานการประเมินผลโครงการฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
ผลการส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 

 จากการลงพ้ืนที่ ส ารวจชุมชน  (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ/นักวิจัย) ณ กลุ ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ     
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและความต้องการที่จะเรียนรู้
ความรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตผลไม้ที่มีมากมายในชุมชน ทั้งเริ่มต้นที่มีกล้วยเหลือทิ้งตามฤดูกาลมากมาย  พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ ได้ท าโครงงานวิจัยเรื่อง การท าผลิตภัณฑ์ไวน์
กล้วยที่มีคุณภาพขึ้น จึงมีความต้องการเผยแพร่ จัดอบรมให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์อ ำเภอหนองหญ้ำ
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป็นการสร้างแนวทางการเพ่ิมมูลค่ารายได้ให้แก่ชุมชนด้วยวัตถุดิบชั้นดีของชาวบ้านที่
มีอยู่มากมาย  ด้วยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุน
การผลิต เพราะวัสดุที่น ามาใช้สามารถหาได้ง่าย อีกทั้งเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย  
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การด าเนินงานโครงการ 
 จากประเด็นที่กล่าวมานั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาให้กับชุมชน จึงได้แนวคิดในการจัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้บุคคลภายในชุมชน/โรงเรียน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการใช้วัสดุ โครงสร้าง และสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ที่จะท าให้ได้ประโยชน์สูงสุดสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
งานได้อย่างถูกต้อง 

 
 หลังจากที่ด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จมีการติดตามสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมใน 6 
ด้านดังนี้ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
2. ด้านวิทยากร 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
4. ด้านการน าไปใช้ 
5. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
6. ด้านคุณภาพการอบรม/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 

โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ระยะที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2561 และระยะที่ 15 มีนาคม 2561 
 

1. นางบุญ อังทินันท์ 
2. นางมิ่งแก้ว หวังหงษ์ทอง 
3. นางอ าไพ ทรัพย์สิน 
4. นางฉลวย วัฒนากร 
5. น.ส.ดวงนภา จานแจ่ม 
6. นางสาวดวงดาว จันทร์แจ่ม 
7. นางสาวดวงกมล ศรีพงศ์ 
8. นางมณฑกานต ์ มณีวรรณ ์
9. นายประสบ รักษ์พงษ ์

10. นางละเมยีด ตาสาย 
11. นางจิมเลี้ยน วัฒนากร 
12. นางวัชรินทร์ รักไทย 
13. นางสาวทิฆัมพร ป้องทอง 
14. นางสุขมาส เติมศักดิ ์
15. นางศิริรัตน ์ พันหลิ่ง 
16. นายสังข์ทอง พันหลิ่ง 
17. นางสาวกนวรรณ ป้อมสิงห ์
18. นางประไพ ป้อมสิงห ์
19. นางวราภรณ ์ หมินทา 
20. นางหทัยทิพย์ ป้อมสิงห ์
21. นางวันทนา นิลนวล 
22. นายสามารถ แดงพยันต ์
23. นายสมบตั ิ หมื่นมณ ี
24. นางสาววันเพ็ญ เติมน้อย 
25. นายอ านาจ จิรนันท์ 
26. นางสาวสรยา เผือกพุด 
27. นางสาวรุ่นนภา ชุ่มธิ 
28. นางสาวอรด ี รักไทย 
29. นายวิทวัส รักไทย 
30. นายโก ปิ่นเมือง 
31.  นางอ านวย สามศรีโพธ์ิแก้ว 
32. นายวิเชียร รักไทย 
33. นายวีระพันธ ์ เชื้อดวงผูก 
34. นางสุรีย ์ กระอิ่ม 
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บทท่ี 3 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
วิธีการประเมินผล 
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการการผลิตไวน์จากกล้วย
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต   อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี   วันที่ 9 มีนาคม 
2561  และวันที่  15  มีนาคม  2561  ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา  ต าบลหนองหญ้าปล้อง    
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งใช้แบบประเมินดังเอกสารแนบ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วม
โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต   อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัด
เพชรบุรี   วันที่ 9 มีนาคม 2561  และวันที่  15  มีนาคม  2561  ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง    อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี   แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ส่วนที่ 2  เป็นแบบประเมินผล ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ คือ ผลการประเมินเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ลักษณะของแบบประเมินผลกิจกรรมพิจารณาให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
 ผลการประเมินเห็นด้วยมากท่ีสุด  ให้ 5  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยมาก  ให้ 4  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยปานกลาง ให้ 3  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยน้อย ให้ 2  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ 1  คะแนน 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิดเพื่อเสนอข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ใช้เกณฑ์สมบรูณ์ (Absolute Criteria) เป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายโดย
พิจารณาขนาดขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นแบบประมาณค่า ดังนี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยมากที่สุด   
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยมาก    
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยปานกลาง   
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยน้อย   
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยน้อยที่สุด  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลการจัดงานครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ 
โปรแกรมทางสถิติ SPSS และ Microsoft Excel ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ใช้สถิติร้อยละ 
 2. ค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการประเมินในแต่ละข้อ แล้วแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ตีความหมายของข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการการผลิตไวน์
จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี   วันที่ 9 
มีนาคม 2561  และวันที่  15  มีนาคม  2561  ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา ต าบลหนองหญ้า
ปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ   
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
อายุ  
 ไม่เกิน 25 ปี   จ านวน     4  คน  
 26 – 35 ปี   จ านวน   11  คน  
 36 – 45 ปี   จ านวน     8  คน  
 46 – 55 ปี   จ านวน     6   คน  
 56 – 60 ปี   จ านวน     2  คน 
 60 ปี ขึ้นไป   จ านวน     2  คน  
วุฒิการศึกษา 

มัธยมต้น   จ านวน      22   คน   
มัธยมปลาย  จ านวน      10   คน   
ปวช.   จ านวน        -   คน   
ปวส.   จ านวน        -   คน   
ปริญญาตรี  จ านวน        -   คน   
ปริญญาโท  จ านวน        1  คน   
ปริญญาเอก  จ านวน        -   คน   
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(


x ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
(SD) 

ร้อยละ ระดับการ
ประเมิน 

* ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  4.4 0.6 88 มาก 
   1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร   4.42 0.56 88.5 มาก 
   2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี  4.42 0.5 88.5 มาก 
   3. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ  4.33 0.6 86.7 มาก 
* ด้านวิทยากร  4.4 0.6 87 มาก 
   1. วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี  4.45 0.62 89.1 มาก 
   2. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม  4.33 0.65 86.7 มาก 
   3. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  4.36 0.6 87.3 มาก 
   4. วิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็น 4.33 0.6 86.7 มาก 
*  ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.1 0.9 81 มาก 
    1. ความรู้  ความเข้าใจในเรื่องนี้มาก่อนการอบรม 3.73 1.21 74.5 มาก 
    2. ความรู้  ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 4.39 0.56 87.9 มาก 
*  ด้านการน าไปใช ้ 4.3 0.6 85 มาก 
    1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  4.27 0.63 85.5 มาก 
    2. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 4.21 0.65 84.2 มาก 
    3. ความมั่นใจในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.3 0.53 86.1 มาก 
* ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  4.3 0.6 86 มาก 
   1. มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน  4.18 0.77 83.6 มาก 
   2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก  4.33 0.48 86.7 มาก 
   3. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม  4.3 0.59 86.1 มาก 
   4. มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน  4.39 0.56 87.9 มาก 
   5. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมยั/พร้อมใช้งาน 4.33 0.54 86.7 มาก 
   6. บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม  4.27 0.72 85.7 มาก 
   7. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.3 0.59 86.1 มาก 
   8. ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม  4.27 0.67 85.5 มาก 
* ด้านคุณภาพการอบรม/วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.36 0.7 87.3 มาก 
   1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปประกอบอาชีพได้  

4.36 0.7 87.3 มาก 

* ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ  4.36 0.65 87.3 มาก 
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 การประเมินครั้งนี้แบ่งการประเมินความพึงพอใจออกเป็น  6  ด้าน  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
ด้านวิทยากร  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านการน าไปใช้  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านคุณภาพ
การอบรม/วัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้    
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร,   เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี, เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ 
โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.4  คิดเป็นร้อยละ  88  ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก 
 ด้านวิทยากร  วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี,  วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่อง   
ที่อบรม,  วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้   วิทยากรสามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น  โดยรวม
พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.4 คิดเป็น ร้อยละ  87 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก  
 ด้านความรู้ความเข้าใจ   ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มาก่อนการอบรม, ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มา
หลังการอบรม  โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.1 คิดเป็น ร้อยละ  81 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก  
 ด้านการน าไปใช้   น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้,  สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืน,  
ความมั่นใจในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.3 คิดเป็น ร้อยละ  85 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก  
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน,  ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก,  เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม,  มีการประเมินผล
การอบรมอย่างชัดเจน, สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย/พร้อมใช้งาน, บริการอาหาร ของว่าง
และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม,  สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม,  ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม  โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.3 คิดเป็นร้อยละ 86 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก   
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 ด้านคุณภาพการอบรม/วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปประกอบอาชีพได้  โดยรวม พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.36    
คิดเป็นร้อยละ  87.3 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก     
 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการครั้งนี้  พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.36 คิดเป็นร้อยละ  
87.3   ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก 
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บทท่ี 4 
ผลการติดตามหลังการให้บริการ 

 
งานบริการวิชาการแก่สังคม ได้น าแบบสอบถามการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ไปเก็บข้อมูลจาก       

ณ กลุ ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัด
เพชรบุรี โดยประสานให้ นางสุขมาส เติมศักดิ์ ประธานและผู้น าชุมชน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ประเมินตนเอง
หลังได้รับการอบรม ซึ่งจากการส ารวจพบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์    
ร้อยละ 87.3 โดยน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน และน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนข้างเคียงให้ได้รับความรู้เพ่ิม
มากขึ้น  

 
 
 

 



ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 

โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ระยะที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2561 และระยะที่ 15 มีนาคม 2561 
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