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บทสรุปผู้บริหาร 

 รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้
และผลงานบริการวิชาการ โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ            
และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการ
ส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สมดุลและยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2559 นี้ งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยโครงการสัมมนาการอบรมให้
ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู มีผู้เข้ารับบริการท้ังส้ินจ านวน 30 คน ระดับความพึงพอใจ 
91 %  โดยได้รับงบประมาณรายได้ งบประมาณจ านวน 21,098 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 
 ปัจจุบันงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้ขยายขอบเขตการบริการวิชาการ ท้ังด้านการจัดฝึกอบรม 
การบริการวิชาการและข่าวสาร การสร้างเครือข่ายการบริการแก่ชุมชน การบริหารจัดการความรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่ภาครัฐและภาคเอกชน รายงานผลการด าเนินงาน 
งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) โดยงานบริการ
วิชาการแก่ สั งคมมี วั ตถุประสง ค์ เพื่ อประสานงานและด า เนิน ง านบริการวิ ชาการแก่ สังคม ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 การด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ         
ท่ีผ่านมาส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรของงานบริการวิชาการแก่สังคมทุกคนและบุคลากรของทุกฝ่าย
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ภารกิจหลัก
ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมประสบความส าเร็จตามปณิธานท่ีต้ังไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทน้า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจ านวนมากท่ีต้องการ  
แปรรูปและถนอมอาหาร โดยชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็นปัจจุบันแล้ว จึงต้องการ     
ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร จึงได้ขอความอนุ เคราะห์มายัง                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนะนคร เพื่อขอให้มีการจัดอบรมสาธิตการใช้เครื่องแปรรูป    
คือ เครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับทราบข้อมูล การวิจัยสร้างต้นแบบเครื่องกล่ัน
น้ าส้มสายชูของทางคณะฯ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวเข้ามา 
เพื่อน าความรู้ ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์และสามารถต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม    
จึงจัดโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูป เครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและโครงการนี้ยังสอดคล้องกับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และ สาธิตการใช้เครื่องจักรในการแปรรูปให้กับชุมชน 
2. เพื่อต้องการหารือ เพื่อต่อยอดการท าต้นแบบเครื่องจักรแปรรูปในผลิตภัณฑ์อื่นในชุมชนเพิ่มเติม 

 3. เพื่อให้การบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมและการจัดการความรู้  

2. วิธีด้าเนินการ 
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. ผลการด้าเนินการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินโครงการสัมมนา          
“การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู” ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 คน  ระหว่าง
วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ตามการอบรมให้ความรู้การใช้
เครื่องมือแปรรูปเครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1      
ไทรงาม หมู่ท่ี 1 ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ให้สามารถน าความรู้ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์  

 

 



4. สรุปผลการด้าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

1.จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2.จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 30 30 
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
   กระบวนการให้บริการ 

87 91 

4.ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  (ร้อยละ) 

86 100 

5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อ 
   ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

82 91 

 
 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ   21,098      บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  19,000      บาท 

-ค่าตอบแทน         12,600      บาท 
-ค่าใช้สอย      6,400      บาท 
-ค่าวัสดุ              -      บาท 

 
6. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 - 
การด้าเนินโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู” 
1. คณะกรรมการด้าเนินงาน 
 ผศ.ดร.ปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท ประธานกรรมการ 
 นายสุรสิทธิ์  ประกอบกิจ กรรมการ    
 นางอัจฉรา  เหลือพงษ์ กรรมการ 
 นางนวพร  พานอุป กรรมการ  

นายสมยศ  แสงจันทร์     กรรมการ 
นางสาวกนกฬส  เจริญราษฎร    กรรมการ  
นายธวัชชัย  ชาติต านาญ     กรรมการและเลขานุการ 

    
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี    
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ วิสาหกิจชุมชน         
กลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม หมู่ท่ี 1 ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2558 รวม 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 30 คน 
 
 



3. ก้าหนดการจัดกิจกรรม 
 การจัดโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู” วันท่ี 

17-18 ธันวาคม 2558 รวม 2 วัน 
 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู” 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม หมู่ท่ี 1 
ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน  
ตารางที่ 1 จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล 

1 นางสาวณัฐกาญจน์  คงสิน 20 นางสาวพลาพร  บุญยัง 
2 นายเพ็ชรไทย  ปั้นกันอินทร์ 21 นายพร้อมศักดิ์  อุ่นจิตต์ 
3 นายประพันธ์  ฟุง้เฟือง 22 นายรังสรรค์  แจ่มกล่ า 
4 นายชาญชนะ  คงรบ 23 นางสาวภาวินี  อินทรสาร 
5 นางสาวลัดดา  แต่งนวย 24 นายปวรุจน์  จันทลุน 
6 นายธเนศ  วรนุช 25 นายปวเรจ  จันทลุน 
7 นายนที  พหลยุทธ์ 26 นายศิวศักดิ์  ผาสุข 
8 นายณภัทธ  อุ่นใจชน 27 นายชลิตพล  พลาวัสนันท์ 
9 นายโรจน์ศักดิ์  สุพรรณโมก 28 นายณัฐนัย  คงปัง 
10 นายจ ารัส  ศรีดานุช 29 นายปรัชญา  บุญน ามา 
11 นายสุวิทย์  ศิริเขตร์กรณ์ 30 นายธนดล  เพชรผุดผ่อง 
12 นางอ าพร  ยอดสุทฐ   
13 นางสุนันท์  ยอดสุทฐ   
14 นายวุฒิพงษ์  ยอดสิทธิ์   
15 นายจันทร์เท่ียง  ประไพชาติ   
16 นายเมี้ยน  ก้อนทอง   
17 นางอุบล  แสงทวี   
18 นางสาวล าพอง  ดีแก้ว   
19 นางสาวอทิตยา  แดงสงวนสุข   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
5. การประเมินผล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมการประเมินผลการจัดโครงการสัมมนา 

“การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู” โดยผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
รวม 30 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอายุระหว่าง 41-50  ปี คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมา มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33 ผู้เข้าอบรมอายุมากกว่า 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67            

 ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 100 ท าอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 16.67 

 ส าหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 66.67 ของผู้ตอบแบบประเมินระดับการศึกษาจบระดับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและอนุปริญญา รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 

 ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 70 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 
9,001 - 10,000 บาท และรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30   
 การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 83.33  หน่วยงานท้องถิ่น รองลงมาคือทราบข่าวจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 16.67 การเข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับงานบริการวิชาการแก่สังคม
และงานศูนย์การจัดการความรู้(KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เคย
เข้าร่วมฝึกอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และท้ังหมดคือร้อยละ 100  ไม่เคยลงทะเบียนคนจน
ประเภทการขาดอาชีพ ดังข้อมูลตามตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 

1. อายุ     

          ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.00 

          21 - 30 ปี 0 0.00 

          31 - 40 ปี 5 16.67 

          41 - 50 ปี 18 60.00 

          51 - 60 ปี 7 23.33 

          มากกว่า 60 ปี 0 0.00 

          รวม 30 100.00 

2. อาชีพหลัก     

          รับราชการ 0 0.00 

          เกษตรกร 25 83.33 

          แม่บ้าน 5 16.67 

          พนักงานธุรกิจเอกชน 0 0.00 

          รับจ้าง 0 0.00 

          วิสาหกิจชุมชน 0 0.00 

          ค้าขาย 0 0.00 

          อาชีพอิสระ 0 0.00 

          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 0 0.00 

          รวม 30 100.00 

3. ระดับการศึกษา     

          ประถม 0 0.00 

          มัธยมต้น 0 0.00 

          มัธยมปลาย/ปวช. 0 0.00 

          ปวส./อนุปริญญา 20 66.67 

          ปริญญาตร ี 10 33.33 

          สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0.00 

          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 0 0.00 

          รวม 30 100.00 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไป จ้านวน  ร้อยละ 

4. รายได้ต่อเดือน     

           น้อยกว่า 1,000 บาท 0 0.00 

           1,001 - 2,000 บาท 0 0.00 

           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 0 0.00 

           8,001 - 9,000 บาท 0 0.00 

           9,001 - 10,000 บาท 9 33.00 

          มากกว่า 10,000 บาท 21 70.00 

          รวม 30 100.00 

5. ทราบข่าวแรกจากแหล่งใด     

          จดหมายเชิญ 0 0.00 

          ทางอินเตอร์เน็ต 0 0.00 

          การแนะน า/คนรู้จัก 2 6.67 

          ป้ายประกาศโฆษณา 0 0.00 

          ส่ือสารมวลชน 0 0.00 

          หน่วยงานในท้องถิน่ 25 83.33 

          เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 5 16.67 

          อื่นๆ  0 0.00 

          รวม 30 100.00 
6. การเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับงานบริการวิชาการแก่
สังคม มทร.พระนคร     

         เคย 0 0.00 

         ไม่เคย 30 100.00 

         รวม 30 100.00 

7. การลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ     

         เคย 0 0.00 

         ไม่เคย 30 100.00 

         รวม 30 100.00 



 
ผลการด้าเนินโครงการระหว่างให้บริการ 

6. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
  จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน เรื่องเจ้าหน้าท่ีให้

ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดีและเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 92 เรื่องเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 91 ส่วนเจ้าหน้าท่ีให้
ข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 90  

  ด้านวิทยากร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องวิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็น
อย่างดีและและวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็นร้อยละ 93 ส่วนเรื่องวิทยากรเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีอบรม คิดเป็นร้อยละ 91 
  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องมีการ
แจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน คิดเป็นร้อยละ 95 เรื่องการให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความ
ชัดเจนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 94 และเรื่องการมีประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึงและเรื่องเอกสาร
ประกอบการอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 93 เรื่องการอบรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรม
เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91 เรื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก คิดเป็นร้อยละ 89  
ส่วนผู้ประเมินความพึงพอใจต่ าสุด เรื่องมีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 87  
  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่อง เรื่องส่ือและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรมมีความทันสมัยพร้อมใช้งานและเรื่องสภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ   
คิดเป็นร้อยละ 91 ส่วนเรื่องบริการอาหารของว่างและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89  

  ด้านประโยชน์จากการรับบริการ ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องเรื่องความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับเวลา คิดเป็นร้อยละ 91 และค่าใช้จ่ายและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 90 ดัง
ตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูป
เครื่องกล่ันน้ าส้มสายชู” 
 

 
 
 



 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการสัมมนา“การอบรมให้ความรู้การใช้เคร่ืองมือแปรรูปเคร่ืองกลั่นน ้าส้มสายชู” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการติดตามหลังการให้บริการ 
 
7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลส าเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ได้รับข้อมูล จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
7.1 ข้อมูลในภาพรวม 
 7.1.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ใช้ประโยชน์จาก
การฝึกอบรม และคิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์ จ้านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 30 100 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 0 0.00 

รวม 30 100 
 

7.1.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 83.33 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และร้อย
ละ 16.67 ใช้ประโยชน์หลังการอบรม 1 เดือน  
  แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปใช้ในชุมชนและกลุ่ม ร้อยละ 80 และน าความรู้
ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 16.67 น าไปสอนและบอกความรู้แก่ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 3.33 
  นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับบริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา และ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.67 มีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ และมีผู้เข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 100  สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพเดิม 
ข้อมูลดังตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ผลการใช้ประโยชน์จ้าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการน้าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน์ จ้านวน ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที 25 83.33 

หลังอบรมภายใน 1 เดือน 5 16.67 

หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน 0 0.00 

หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน 0 0.00 

รวม 30 100.00 

 

 
 
 
 

 



 ตารางที่ 5 (ต่อ)  
แนวทางการน้าไปใช้ประโยชน ์ จ้านวน ร้อยละ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 5 16.67 

น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 24 80.00 

สอน/บอกความรู้แก่ผู้อื่น 1 3.33 

น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 0 0.00 

น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน 0 0.00 

น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน 0 0.00 

สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน 0 0.00 

รวม 30 100.00 

   
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก

การบริการข้อมูล 
จ้านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 23 76.67 

มาก 5 16.67 

ปานกลาง 2 6.67 

น้อย 0 0.00 

น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 30 100.00 

   
การน้าความรู้ไปขยายผลต่อ จ้านวน ร้อยละ 

สร้างอาชีพใหม่ 0 0.00 

พัฒนาอาชีพเดิม 30 100.00 
ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือพัฒนา
อาชีพเดิมได้ 

0 0.00 

รวม 30 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกลั่นน ้าส้มสายชู 
ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 17 , วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทยงาม หมู่ท่ี 1 ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


