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บทสรุปผู้บริหาร 

  รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นรายงานผล
การด าเนินงานตามภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์
ความรู้และผลงานบริการวิชาการ โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่น
การส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สมดุลและยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2561 นี้ งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนท้ังส้ิน 7 โครงการ โดยได้
รังบประมาณท้ังส้ิน 1,245,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยโครงการบูรณาการมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการฝึกอบรมเครื่องมือช่วยแปรรูปของ
เสียจากไม้ไผ่ กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง มีผู้เข้ารับบริการท้ังส้ิน 55  คน ระดับความพึงพอใจ 95 %  
โดยได้รับงบประมาณจ านวน 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 ปัจจุบันงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้ขยายขอบเขตการบริการวิชาการ ท้ังด้านการจัดฝึกอบรม 
การบริการวิชาการและข่าวสาร การสร้างเครือข่ายการบริการแก่ชุมชน การบริหารจัดการความรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่ภาครัฐและภาคเอกชน รายงานผลการด าเนินงาน 
งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยงานบริการ
วิชาการแก่ สั งคม มีวัตถุประสง ค์เพื่ อประสานงานและด า เนินง านบริ การวิ ชาการแก่ สังคม ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 การด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ       
ท่ีผ่านมาส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรของงานบริการวิชาการแก่สังคมทุกคนและบุคลากรของทุกฝ่าย
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ภารกิจหลัก
ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมประสบความส าเร็จตามปณิธานท่ีต้ังไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หตัถจกัรสานไม้ไผ่บ้านเขาบนัได 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดั เพชรบุรีมีผลิตภณัฑ์จ าพวกไม้ไผ่จ านวนมาก 
และจากการส ารวจข้อมูลความต้องการชุมชนพื้นที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จงัหวดัเพชรบุรี ภายใต้โครงการบริการวิชาการสญัจร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ด าเนินการระหวา่งวนัที ่27-28 กุมภาพนัธ์ ถงึ 1 มีนาคม 2560 ณ 
ชุมชนพื้นทีอ่ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี จดัโดยสถาบนัวิจยัและ
พฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่าผลจากการส ารวจ
ขอ้มูลความตอ้งการพื้นทีใ่นอ าเภอหนองหญ้าปล้องมี 3 อบต. ซึ่งในล าดบัที ่2 
กลุม่ หตัถจกัรสานไมไ้ผบ่า้นเขาบนัได                             มีผลิตภณัฑ์หลกัคือ 
เชิงเทียน ระหดัวิดน ้า โดมไฟ และตะกร้าไม้ไผ่ โดยมีประเด็นปญัหาความ
จ าเป็นของกลุม่คอื 

1. บรรจุภณัฑ์ทีใ่ชอ้ยูไ่มเ่ข็งแรง 
2. ขาดเตาอบไมไ้ผ ่
3. ขาดเครือ่งเจียรไมไ้ผ ่
4. ขาดเครือ่งไสไมไ้ผ ่
5. ขาดเครือ่งท าตะเกียบส าหรบัเสยีบเชงิเทยีน 
จากปญัหาดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเตาอบไม้ไผม่ีความจ าเป็นอนัดบั

แรกทีชุ่มชนตอ้งการให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแก้ปญัหา 
ซึง่โครงการน้ีจะเป็นการบูรณาการร่วมกนัในศาสตร์ของวิศวกรรมเครือ่งกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ โดยมีสงัคม
และชุมชนกลุม่ผูร้บับรกิารเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์ในโครงการน้ี 

ดงันั้นโครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผก่ลุ่มผู้รบับริการ
ชุมชนหนองหญา้ปลอ้ง จงึมีความส าคญัในประเด็นดงัน้ี คอื 

1. มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ความรูใ้นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครกบัพื้นทีก่ลุม่ผูร้บับรกิารของมหาวทิยาลยั 

2. เป็นโครงการทีใ่ห้บริการวิชาการแก่สงัคมทีท่ าให้คุณภาพชีวิตของ
กลุม่ผูร้บับรกิารมีการพฒันาทีด่ขีึน้ 

3. เป็นเครือ่งตน้แบบทีม่ีคสามเหมาะสมตอ่การใช้งานเฉพาะ ในวิถีแบบ
ชุมชน 

4. เป็นโครงการทีม่ีการตอบโจทย์ยธุทศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครเพือ่เป็นมหาวทิยาลยัดจิติอล 4.0 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้และ สาธิตการใช้เครื่องมือช่วยแปรรูปของ

เสยีจากไมไ้ผใ่หก้บัชุมชน 
2. เพื่อต้องการหารือ และต่อยอดการท าต้นแบบเครื่องจกัรแปรรูปใน

ผลติภณัฑ์อืน่ในชุมชนเพิม่เตมิ 



3. เพื่อให้การบริการวิชาการตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัและบรรลุ
เป้าหมายตามตวัชี้วดัด้านการให้บริการวิชาการแก่สงัคมและการจดัการ
ความรู ้

 
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 2562 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินโครงการบูรณา
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการฝึกอบรมเครื่องมือช่วย
แปรรูปของเสียจากไม้ไผ่ กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 55 คน ระหว่างวันท่ี
23 – 24 พฤษภาคม 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 55 
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
กระบวนการให้บริการ 

90 96 

4.ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

86 95 

5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อ 
ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

85 95 

 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ  265,000     บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 265,000     บาท 



- ค่าตอบแทน         48,000        บาท 
- ค่าใช้สอย    140,770       บาท 
- ค่าวัสดุ       76,230       บาท 

 
6. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 - 
 
 
 
 

  การด าเนินโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการฝึกอบรมเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่ 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์   จริยตันติเวทย์  ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศ    สุวันทโรจน์  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนา    ดุสิตากร   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์   ประกอบกิจ  กรรมการ 
 นายสมยศ      แสงจันทร์  กรรมการ 
 นางสาวจิดาภา   ปานขวัญ  กรรมการ 
 นางสาวสิริขวัญ   ชาวบัวใหญ่  กรรมการ 
 นายธวัชชัย    ชาติต านาญ  กรรมการและเลขานุการ  
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี    

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถจักร
สานไม้ไผ่ บ้านเขาบันได ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  รวม 2 วัน โดยมี
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 55 คน 
 
3. ก าหนดการจัดกิจกรรม 

ตารางการฝึกอบรม โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง : โครงการฝึกอบรมเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่ ระหว่างวันท่ี 23 – 24 พฤษภาคม 2562                           
รวม 2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการฝึกอบรมเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 55 คน 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 น.ส.วรรณภา แสงอาทิตย์ 29 นางสุพรัตรา วังนิล 
2 นายสมพงษ์ อินทร์ทุม 30 นางประไพ วังนิล 
3 นางสร้อย คนมั่น 31 นายสุชาติ วังนิล 
4 นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต 32 นางสาวทิวากร ทิศาวง 
5 นายสุธี สิงห์โต 33 นายรังสิมันต์  แสงอาทิตย์ 
6 นางแก้วมาลี ทิศาวงค์ 34 นางพัชริน อินทรักษา 
7 นายสุรินทร์ ทิศาวงค์ 35 นายณัฐวุฒิ แสงอาทิตย์ 
8 นางอนงค์ คอนสุวรรณ 36 นางเสาวรส แสงอาทิตย์ 
9 นางกัญญา เอกกุล 37 นางปันจง แสงอาทิตย์ 
10 นายบรรพต เอกกุล 38 นางละออง พันไทย 
11 นางสาวขวัญกมล สุขรวด 39 นางฉวี สุดสวาท 
12 นางสาวบาดารี โคพลัง 40 นางช่อมาลี สุดสวาท 
13 นายกฤษฎา จันเรียบ 41 นางณาตยา บุญมั่น 
14 นางล าจวน แสงอาทิตย์ 42 นางกาจนารมย์ แสงอาทิตย์ 
15 นางเจียน แสงอาทิตย์ 43 นางพรัชรินทร์ ทองไทย 
16 นายพรม แสงอาทิตย์ 44 นายเจริญ ทองไทย 
17 นางล าจวน ก าเนิดดิษฐ์ 45 นายปรัชญา ดีกล่ิน 
18 นายประจวบ นิลห้อย 46 นายปรีชา เจริญ 
19 นางสาวพรทิวา ยิ้มโพธิ์ 47 นายสมยศ แก้วประไพ 
20 นางสมจิตร พุ่มพวง 48 นายเอิบ บุญนาค 
21 นายวิชัย ปานหมอ 49 นางสาวอรอุมา หอมทน 
22 นางลัดดา โดดสัง 50 นายเพิ่ม อิ่มกระสัง 



23 นายผิน หอมทน 51 นางพิน อ่อนละมนุ 
24 นางสมรัก อินทรักษา 52 นายเช่ือม ทองไทย 
25 นางสุขสันต์ บุญมั่น 53 นางวาสนา อ่อนละมุน 
26 นายประสาร บุญมั่น 54 นางสมศรี สุดใจ  
27 นายจิตตกร แสงอาทิตย์ 55 นายสุกิจ เจริญวิโรจน์ 
28 นางสาวอทิตยา จีนเรียบ   

 
 
 
 
 

ผลการประเมินก่อนอบรม Pre-test และผลประเมินหลังอบรม Post-test 
 

 ข้อมูลก่อนการเข้ารับการอบรมในของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมการประเมินผล
โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องมือ
ช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง มีการประเมินด้วยแบบทดสอบก่อนการ
อบรม(Pre-test) จ านวน 6 ค าถาม คะแนนเต็ม 6 คะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคะแนนเฉล่ียอย่างน้อย 
4 คะแนน ในหัวข้อการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการและรับการ
ฝึกอบรม สุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  11 คน คะแนนเฉล่ียอยู่ ท่ี  5.06 คะแนน                           
ดังตาราง Pre-test นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) 
 

 และเมื่ออบรมเสร็จแล้วมีการประเมินแบบทดสอบหลังการอบรม(Post-test) จ านวน 6 ค าถาม 
คะแนนเต็ม 6 คะแนน ในหัวข้อการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
และรับการฝึกอบรมจ านวน 11 คน คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 5.91 คะแนน ซึ่งความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม                  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่ดีมาก                 
ดังตาราง Post-test นี้ 



 
 

ตารางแสดงผลแบบทดสอบหลังอบรม (Post-test) 

 
ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 

 
5. การประเมินผล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการบูรณาการมีส่วน

ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้
ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม รวม 55 คน พบว่า มี
ผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอายุระหว่าง 41-50  ปี คิดเป็นร้อยละ 50.91 
รองลงมา มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.36 และผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 12.73  

 ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 54.55 ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือผู้ตอบแบบประเมินเป็น
แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ส่วนอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 18.18  

 ส าหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 36.36 ของผู้ตอบแบบประเมินระดับการศึกษาระดับระดับมัธยม
ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและอนุปริญญา 
ประถมศึกษา รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.18 ส่วนระดับการศึกษาของผู้เข้าอบรมต่ าสุดคือ 
ระดับมัธยมตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 9.09 

 ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 27.27 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท มีรายได้ 9,001 – 10,000
และมีรายได้ 8,001 -9,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 7,001 – 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.18   
 การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 45.45 ทราบข่าวจากหน่วยงานในท้องถิ่น รองลงมาคือ 
ทราบข่าวจากการแนะน าและคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 36.36 และทราบข่าวการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                
คิดเป็นร้อยละ 9.09  
 ในส่วนของการเข้าร่วมฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กับงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  และท้ังหมดคือ ร้อยละ 100  ไม่เคยลงทะเบียนคนจน
ประเภทการขาดอาชีพ ดังข้อมูลตามตารางท่ี 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. อายุ     

          ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.00 

          21 - 30 ปี 0 0.00 

          31 - 40 ปี 20 36.36 

          41 - 50 ปี 28 50.91 

          51 - 60 ปี 7 12.73 

          มากกว่า 60 ปี 0 0.00 

          รวม 55 100.00 

2. อาชีพหลัก     

          รับราชการ 0 0.00 

          เกษตรกร 30 54.55 

          แม่บ้าน 15 27.27 

          พนักงานธุรกิจเอกชน 0 0.00 

          รับจ้าง 10 18.18 

          วิสาหกิจชุมชน 0 0.00 

          ค้าขาย 0 0.00 

          อาชีพอิสระ 0 0.00 

          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 0 0.00 

          รวม 55 100.00 



3. ระดับการศึกษา     

          ประถม 0 0.00 

          มัธยมต้น 5 9.09 

          มัธยมปลาย/ปวช. 20 36.36 

          ปวส./อนุปริญญา 20 36.36 

          ปริญญาตร ี 10 18.18 

          สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0.00 

          อื่นๆ (ก าลังศึกษา) 0 0.00 

          รวม 55 100.00 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

4. รายได้ต่อเดือน     

           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 10 18.18 

           8,001 - 9,000 บาท 15 27.27 

           9,001 - 10,000 บาท 15 27.27 

          มากกว่า 10,000 บาท 15 27.27 

          รวม 55 100.00 

5. ทราบข่าวแรกจากแหล่งใด     

          จดหมายเชิญ 0 0.00 

          ทางอินเตอร์เน็ต 0 0.00 

          การแนะน า/คนรู้จัก 20 36.36 

          ป้ายประกาศโฆษณา 0 0.00 

          ส่ือสารมวลชน 0 0.00 

          หน่วยงานในท้องถิน่ 25 45.45 

          เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 5 9.09 

          อื่นๆ  0 0.00 



          รวม 50 90.91 
6. การเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับงานบริการวิชาการแก่
สังคม มทร.พระนคร     

         เคย 0 0.00 

         ไม่เคย 55 100.00 

         รวม 55 100.00 

7. การลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ     

         เคย 0 0.00 

         ไม่เคย 55 100.00 

         รวม 55 100.00 
ผลการด าเนินโครงการระหว่างให้บริการ 

 
6. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
  จากข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้าน

การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มากท่ีสุดในเรื่องเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดีและเจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมาเรื่อง เจ้าหน้าท่ีให้บริการ
ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร และเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 95 

  ด้านวิทยากร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องวิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็น
อย่างดี และวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็นร้อยละ 96 ส่วนวิทยากรเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในเรื่องท่ีอบรม คิดเป็นร้อยละ 95  
  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องการ
แจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อนและเรื่องการให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง 
คิดเป็นร้อยละ 97 รองลงมาเรื่องการมีประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง และเรื่องเอกสารประกอบการอบรมมี
ความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96 ส่วนเรื่องการอบรมท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมการประยุกต์ใน
การแปรรูปจากของเสียจากไม้ไผ่เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 95 เรื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่าย
และสะดวก คิดเป็นร้อยละ 94 และการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 93 
  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ประ เมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรื่องส่ือและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรมมีความทันสมัยพร้อมใช้งาน และสภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ คิดเป็น
ร้อยละ 95 รองลงมาคือในเรื่องบริการอาหารของว่างและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94  

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 95 ตามตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการและรับการ
ฝึกอบรมการประเมินผลโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง : โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :  

โครงการเคร่ืองมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง 

 
 

 
 



 
ผลการติดตามหลังการให้บริการ 

 
7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลส าเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ได้รับข้อมูล จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 
7.1 ข้อมูลในภาพรวม 
 7.1.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ใช้ประโยชน์จาก
การฝึกอบรม และ คิดเป็นร้อยละ 0 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 40 100.00 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 0 0.00 

รวม 40 100 
 

7.1.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 75 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และ
คิดเป็นร้อยละ 25 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50 และการน าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 45 
น าความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส เช่น สอนหรือบอกความรู้แก่ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 5  
  นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 ความพึงพอใจมาก คิดเป็น              
ร้อยละ 20 และมีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรมโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใช้เพื่อพัฒนาอาชีพเดิม คิดเป็นร้อยละ 75 ข้อมูล
ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
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 

 
 
 

 

   



ตารางที่ 5 (ต่อ)   
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน ์ จ านวน ร้อยละ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 20 50.00 

น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 18 45.00 

สอน/บอกความรู้แก่ผู้อื่น 2 0.00 

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 40 100 

   
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก

การบริการข้อมูล 
จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 30 75.00 

มาก 18 20.00 

ปานกลาง 2 5.00 

น้อย 0 0.00 

น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100.00 

   
การน าความรู้ไปขยายผลต่อ จ านวน ร้อยละ 

สร้างอาชีพใหม่ 10 25.00 
พัฒนาอาชีพเดิม 30 75.00 
ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือพัฒนา
อาชีพเดิมได้ 

0 0.00 

รวม 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการบูรณาการมสี่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: 
โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 














