
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่
อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวดัเพชรบุรี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้
และผลงานบริการวิชาการ โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการส่งเสริม
และด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและ
ยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2561 นี้ งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนท้ังส้ิน 5 โครงการ โดยได้รังบประมาณ
ท้ังส้ิน 1,315,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยโครงการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี” มีผู้เข้ารับบริการท้ังส้ิน 51  คน ระดับความพึงพอใจ 98 %  โดยได้รับงบประมาณจ านวน 304,800 
บาท (สามแสนส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 ปัจจุบันงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้ขยายขอบเขตการบริการวิชาการ ท้ังด้านการจัดฝึกอบรม 
การบริการวิชาการและข่าวสาร การสร้างเครือข่ายการบริการแก่ชุมชน การบริหารจัดการความรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่ภาครัฐและภาคเอกชน รายงานผลการด าเนินงาน 
งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยงานบริการ
วิชาการแก่ สั งคม มีวัตถุประสง ค์เพื่ อประสานงานและด า เนินง านบริ การวิ ชาการแก่ สังคม ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 การด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ       
ท่ีผ่านมาส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรของงานบริการวิชาการแก่สังคมทุกคนและบุคลากรของทุกฝ่าย
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ภารกิจหลัก
ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมประสบความส าเร็จตามปณิธานท่ีต้ังไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเสน่ห์ความงามเฉพาะตัวของเครื่องถมจะยังคงได้รับความนิยมไม่เส่ือมคลาย จนช่างไม่สามารถ
ผลิตได้ทันเช่นเดียวกับยุคท่ีผ่านมา แต่ช่างผู้ผลิตเครื่องถมต่างต้องประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นเป็น
อย่างมาก นอกจากนี้ช่างฝีมือดีก็นับวันจะลดลง เพราะเป็นงานท่ีต้องใช้ฝีมือ และความละเอียดประณีตสูง จึงท า
ให้ช่างสมัยใหม่น าเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย ซึ่งท าให้ต้นทุนในการผลิตต่ าลง แต่การผลิตด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผู้ท่ีรักในศิลปะอาจไม่นิยม ในท่ีสุดงานเครื่องถมก็ด้อยความนิยมและเส่ือมลงไป 
     แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงโปรดฯ ให้ฟื้นฟูวิชานี้
ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะทรงเกรงว่าวิชาท าเครื่องถมจะสูญส้ินไป   จึงทรงโปรดฯ ให้น าช่างชาว
นครศรีธรรมราชมาเป็นครูสอนสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ท าให้ปัจจุบันมีช่างผู้สืบทอดเกิดขึ้นมาจ านวนหนึ่ง เครื่อง
ถมจึงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง 
 

 

              

                              รูปแสดงตัวอย่างงานถมเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทอง 

 
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สังคม ในการผลิตเครื่องประดับเครื่องปะดับแหวนลงยาถมเงิน แก่

กลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนท่ีเหมาะสมต่อการถ่ายทอด ควบคู่กับการผลิต
เครื่องประดับในปัจจุบัน และเป็นแนวทางสร้างตัวเรือนเครื่องประดับเงินลงยาถมเงิน ท่ีชุมชนสามารถน าผลผลิต
ไปสู่การประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างรายได้และประสบการณ์การผลิตเครื่องประดับของประชากร
และชุมชนกลุ่มแก่กลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชน
ให้มีความรู้เสริมท่ียั่งยืน ในกระบวนการผลิตและวิธีการขึ้นรูปต้นแบบเครื่องประดับแหวนเงินพร้อมกระบวนการ
ลงยาถมเงิน ผลิตตัวเรือนแหวนโดยใช้วัสดุเงิน925ให้ได้รูปร่างและขนาดท่ีต้องการและน าเทคโนโลยีการลงยาถม
เงินมาผลิตตัวเรือนเครื่องประดับต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. บริการวิชาการการผลิตเครื่องแหวนเงินลงยาถมเงินแก่กลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี 

2. พัฒนารูปแบบการผลิตเครื่องประดับเงินลงยาถมเงินแก่กลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี 

3. ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงิน 
 
 



2. วิธีด าเนินการ 
2.1 ร่างและรายละเอียดโครงการฯ 
2.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบ้ืองต้น 
2.3 ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 
2.4 ขออนุมัติโครงการ 
2.5 ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร ด าเนินงาน 
2.6 ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา 
2.7 ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2.8 รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
3. ผลการด าเนินการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินโครงการบูรณา
การการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 51 คน ระหว่างวัน30 - 31 ตุลาคม 2560 รวม 2 วัน         
ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการให้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2.จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 50 51 
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
กระบวนการให้บริการ 

90 98 

4.ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

86 96 

5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อ 
ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

85 99 

 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ  304,800      บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 302,017.50  บาท 

- ค่าตอบแทน         58,800        บาท 
- ค่าใช้สอย     28,917.50    บาท 
- ค่าวัสดุ    214,300        บาท 



 
6. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 - 
 

  การด าเนินโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพ
อิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ   ประธานกรรมการ 
 ผศ.กุลยศ  สุวันทโรจน์    กรรมการ 
 ผศ.สมเกียรติ  ทองแก้ว    กรรมการ 
 ผศ.สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ    กรรมการ 
 ผศ.ณัฐพงศ์  พันธุนะ    กรรมการ           
 ผศ.ปริศนา  บุญศักด์ิ    กรรมการ 
 นายวิเชียร  มหาวัน    กรรมการ 
 นายอาวุธ  ฉายศิริ     กรรมการ 
 นายธีระวฒัน์  แม้นด้วง    กรรมการ 
 นายธวัชชัย  ชาติต านาญ    กรรมการ 
 นางสาววนรัตน์  มุกนนท์    กรรมการ 
 นางจุไรภรณ์  กิริติยกุลย์    กรรมการ 

 นายสมยศ  แสงจันทร์    กรรมการ 
 นางสาวจิดาภา  ปานขวัญ    กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง     กรรมการและเลขานุการ 
 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี    
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยง บ้านพุพูล ต าบลน้ ากลัด

ใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 30 – 31 ตุลาคม 2560 รวม 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวน 51 คน 
 
3. ก าหนดการจัดกิจกรรม 

ตารางการฝึกอบรม โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่
อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี”ระหว่างวันท่ี 30 – 31 ตุลาคม 2560 รวม 2 วัน 
 
 
 
 
 



4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพ
อิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 51 คน 
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นางพร้อมเพรียง  สขุสารี 27 นางสาวอรสา หนูทิพย์ 
2 นางสาวดวงใจ  สขุประเสริฐ 28 นายล าพวน  ล าพาย 
3 นายอคัรพนธ์  ตอยนา 29 นางนวนละออ  เสมเถ่ือน 
4 นายเมธี  อนกุลู 30 นายบุญหลาย  ล าพาย 
5 นายหลวั  พลายเถ่ือน 31 นางเสาร์  พันธุยา 
6 นางวชัรินทร์  พลายเถ่ือน 32 นางเฟีย  มั่นต้ัน 
7 นางสาวสรทิพย์  เงินระย้า 33 นางใช่  พรายเถื่อน 
8 นางล าดวน  เงินระย้า 34 นายชัยชนะ  พรายเถื่อน 
9 นางอนรัุกษ์  เงินระย้า 35 นายจิราวรรณ  วิเศษศรี 
10 นางสาวพมิพา  ไชยวงศ์ษา 36 นายเจนภพ  พรายเถื่อน 
11 นางพดู  โดง่สดุ 37 นายเสริมชัย  พรายเถื่อน 
12 นางวริศา  ใจกล้า 38 นางร าไว  เนียมประดิษฐ์ 
13 นายใช้  พลายภมูิ 39 นายสิทธิศักดิ์  เนียมประดิษฐ์ 
14 นางยุ้ง  ทองแตะ 40 นายบัญชา  เนียมประดิษฐ์ 
15 นางณภทัร  สขุสารี 41 นายเอกชัย  หลวงจู 
16 นายนทั  สขุศริินนัทกลุ 42 นางสาวพฤษดา  สุขวารี 
17 นางสาวสนุิษา  ครองอินทร์ 43 นางสาวขณิดา  พรายเถื่อน 
18 นางสาวจนัทร์เพญ็  จบัใจ 44 นายเสาร์  ใจกล้า 
19 นางกฤตพร  พนัธ์หร่ิง 45 นายนิชิกร  เพิ่มทรัพย์ 
20 นางสาวสวุรรณา  ปลาดกุ 46 นายเอกชัย  เมฆสว่าง 
21 นางสาวณัฐวดี  พมิสงิค์ 47 นายอัมมิตา  น่วมวัฒร ์
22 นางขา่ย  ภงูาม 48 นางสุชาดา  ผดุงแดน 
23 นางอาทิตย์  มะลวิลัย์ 49 นางบุญชู  ชาดี 
24 นางดกึ  พลายเถ่ือน 50 นางสาวสุภาพ  ธันทอส 
25 นางอนงค์  ภงูาม 51 นายคณารัตน์  สัจจา 
26 นายณัฐนนท์  ผอ่งทรัพย์   

 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
 

5. การประเมินผล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการบูรณาการการมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี” โดยผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม รวม 51 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอายุระหว่าง 31-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 31.37 
รองลงมา มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.49 ส่วนอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.69 ส่วนอายุ
ระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.76 อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.80 และผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ
มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.88  

 ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 41.18 ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ ประกอบอาชีพอื่นๆ (ก าลัง
ศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 25.49 ผู้ตอบแบบประเมินเป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 19.61 ส่วนอาชีพรับจ้าง คิดเป็น
ร้อยละ 11.76 และประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 1.96  

 ส าหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 41.18 ของผู้ตอบแบบประเมินระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 27.45 ระดับมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
คิดเป็นร้อยละ 15.69 ผู้ตอบแบบสอบถามก าลังศึกษาอยู่ คิดเป็นร้อยละ 13.73 ส่วนระดับการศึกษาของผู้เข้า
อบรมต่ าสุดคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.96 

 ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 37.25 มรีายได้ต่อเดือน 1,001 - 2,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 ผู้ตอบแบบสอบประเมินมีรายได้ระหว่าง 2,001-3,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.73  มีรายได้น้อยกว่า 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76  ส่วนรายได้ต่อเดือน                     
7,001 – 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.92 และรายได้ต่ าสุดมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-6,000 บาท                   
และ 8,001-9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.96  
 การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 37.25 ทราบข่าวจากหน่วยงานในท้องถิ่น รองลงมาคือ
ทราบข่าวจากป้ายประกาศโฆษณาโครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ทราบข่าวจากการแนะน าและคนรู้จัก คิดเป็น
ร้อยละ 19.61 ทราบข่าวการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.88 ส่วนทราบข่าวจากช่องทางอื่นๆ  
คิดเป็นร้อยละ 3.92 คิดเป็นร้อยละ 7.84 เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และร้อย
ละ 92.16 ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
และท้ังหมดคือ ร้อยละ 100  ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ ดังข้อมูลตามตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. อาย ุ     

          ต่ ากว่า 20 ปี 5 9.80 

          21 - 30 ปี 13 25.49 

          31 - 40 ปี 16 31.37 

          41 - 50 ปี 8 15.69 

          51 - 60 ปี 6 11.76 

          มากกว่า 60 ปี 3 5.88 

          รวม 51 100.00 

2. อาชีพหลัก     

          รับราชการ 0 0.00 

          เกษตรกร 21 41.18 

          แม่บ้าน 10 19.61 

          พนักงานธุรกิจเอกชน 0 0.00 

          รับจ้าง 6 11.76 

          วิสาหกิจชุมชน 0 0.00 

          ค้าขาย 0 0.00 

          อาชีพอิสระ 1 1.96 

          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 13 25.49 

          รวม 51 100.00 

3. ระดับการศึกษา     

          ประถม 21 41.18 

          มัธยมต้น 14 27.45 

          มัธยมปลาย/ปวช. 8 15.69 

          ปวส./อนุปริญญา 0 0.00 

          ปริญญาตรี 1 1.96 

          สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 7 13.73 

          รวม 51 100.00 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ) 
 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. รายได้ต่อเดือน     

           น้อยกว่า 1,000 บาท 15 29.41 

           1,001 - 2,000 บาท 19 37.25 

           2,001 - 3,000 บาท 7 13.73 

           3,001 - 4,000 บาท 6 11.76 

           4,001 - 5,000 บาท 0 0.00 

           5,001 - 6,000 บาท 1 1.96 

           6,001 - 7,000 บาท 0 0.00 

           7,001 - 8,000 บาท 2 3.92 

           8,001 - 9,000 บาท 1 1.96 

           9,001 - 10,000 บาท 0 0.00 

          รวม 51 100.00 

5. ทราบข่าวแรกจากแหล่งใด     

          จดหมายเชิญ 0 0.00 

          ทางอินเตอร์เน็ต 0 0.00 

          การแนะน า/คนรู้จัก 10 19.61 

          ป้ายประกาศโฆษณา 17 33.33 

          สื่อสารมวลชน 0 0.00 

          หน่วยงานในท้องถ่ิน 19 37.25 

          เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 3 5.88 

          อื่นๆ  2 3.92 

          รวม 51 100.00 
6. การเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับงานบริการวิชาการแก่
สังคม มทร.พระนคร     

         เคย 4 7.84 

         ไม่เคย 47 92.16 

         รวม 51 100.00 

7. การลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ     

         เคย 0 0.00 

         ไม่เคย 51 100.00 

         รวม 51 100.00 



 

ผลการด าเนินโครงการระหว่างให้บริการ 
 

6. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
  จากข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้าน

การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มากท่ีสุดในเรื่องเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 99 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย และเรื่อง
เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 98 

  ด้านวิทยากร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องวิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็น
อย่างดี และวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็นร้อยละ 99 ส่วนวิทยากรเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในเรื่องท่ีอบรม คิดเป็นร้อยละ 98  
  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องการ
ให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม การอบรมท า
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมการท าแหวนเงินลงยาเพิ่มมากขึ้น และการประเมินผลการอบรมอย่าง
ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมาเรื่องการมีประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง การแจ้งก าหนดการโครงการ
ให้ทราบล่วงหน้าก่อน และเรื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก คิดเป็นร้อยละ 97 
  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องบริการอาหารของว่างและ
เครื่องด่ืมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมาคือเรื่องส่ือและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความ
ทันสมัยพร้อมใช้งาน และสภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 97 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการ และเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 99 ตามตารางสรุป
แบบประเมินความพึงพอใจสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือน
เครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการติดตามหลังการให้บริการ 

 
7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลส าเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ได้รับข้อมูล จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
7.1 ข้อมูลในภาพรวม 
 7.1.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ได้ใช้ประโยชน์จาก
การฝึกอบรม และ คิดเป็นร้อยละ 6 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 47 94.00 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 3 6.00 

รวม 50 100 
 

7.1.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 94 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และคิดเป็น
ร้อยละ 6 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น า
ความรู้ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 10 และการน าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม ร้อยละ 56 น าความรู้ไปใช้เมื่อมี
โอกาส เช่น สอนหรือบอกความรู้แก่ผู้อื่น ร้อยละ 8 น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ ร้อยละ 22 ส่วนน าไปท า
เป็นรายได้เสริมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 4  
  นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94 ความพึงพอใจมาก คิดเป็น              
ร้อยละ 6 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเดิม คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนการน า
ความรู้ไปขยายผลต่อเป็นโอกาสในการจะสร้างอาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 10 ข้อมูลดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที 47 94.00 

หลังอบรมภายใน 1 เดือน 3 6.00 

หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน 0 0.00 

หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน 0 0.00 

รวม 50 100.00 

 
 
 

 

   



ตารางที่ 5 (ต่อ)   
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน ์ จ านวน ร้อยละ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 5 10.00 

น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 28 56.00 

สอน/บอกความรู้แก่ผู้อื่น 4 8.00 

น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 11 22.00 

น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน 0 0.00 

น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน 2 4.00 

สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน 0 0.00 

รวม 50 100 

   
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก

การบริการข้อมูล 
จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 47 94.00 

มาก 3 6.00 

ปานกลาง 0 0.00 

น้อย 0 0.00 

น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 50 100.00 

   
การน าความรู้ไปขยายผลต่อ จ านวน ร้อยละ 

สร้างอาชีพใหม่ 5 10.00 
พัฒนาอาชีพเดิม 45 90.00 
ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือพัฒนา
อาชีพเดิมได้ 

0 0.00 

รวม 30 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่
อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวดัเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 


