
รายงานผลการจัดกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรม โดย “การเขียนลายรดน ้า ลงรัก ปิดทอง” 
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยทุนทำงวัฒนธรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมศิลปหัตถกรรม โดย “กำรเขียนลำยรดน  ำ ลงรัก ปิดทอง”  เพ่ือส่งเสริมศิลปหัตถกรรม “กำรเขียน
ลำยรดน  ำ ลงรัก ปิดทอง” ให้กับผู้ที่สนใจทั งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก รวมถึงชุมชนรอบมหำวิทยำลัย เพ่ือศึกษำ
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน กำรเขียนลำยรดน  ำ กำรลงรัก ปิดทอง บนผลิตภัณฑ์ เช่น จำน แก้ว และเครื่องเคลือบ
เซรำมิคต่ำงๆ  เพ่ือน ำควำมรู้เหล่ำนี ไปประยุกต์ใช้ ในงำนศิลปหัตถกรรม และพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเอง สร้ำงควำม
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป วิทยำกรโดย อำจำรย์สิโรจน์ พวงบุบผำ และ อำจำรย์ เบญจมินทร์ โง๊ะบุดดำ                             
ซึ่งได้จัดกิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร วันพุธที่  ๒๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติกำรศิลปศึกษำ ชั น ๑๑ อำคำร
พระยำสุรวงศ์ไวยวัฒน์ ตึก ๓๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยมีผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ  ๓๐  คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด้าเนินโครงการสง่เสริมผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรม “การเขียนลายรดน ้า ลงรัก ปิดทอง” 

ในระหว่าง วัน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ชั น ๑๑ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร ์
จัดโดยส้านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
เพศ จ้านวน ร้อยละ 
ชำย ๑๓ ๔๓.๓๓ 
หญิง ๑๗ ๕๖.๖๗ 
รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ และเพศชำย คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓.๓๓ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ้านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี ๔ ๑๓.๓๓ 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๑๑ ๓๖.๖๗ 
๓๑ – ๔๐  ป ี ๖ ๒๐.๐๐ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๗ ๒๓.๓๓ 
๕๑ – ๖๐ ป ี ๒ ๖.๖๗ 
๖๑ ปีขึ นไป ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๓๐ ๑๐๐ 
 
จากตารางท่ี ๒ พบว่ำ อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ รองลงมำคือ อำยุ 
๔๑ – ๕๐ ป ีคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓ อำยุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ อำยุ ต่ ำกว่ำ ๒๐ ป ีคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ 
และ อำยุ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ ๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษำ ๔ ๑๓.๓๓ 
ปวช./ปวส. ๓ ๑๐.๐๐ 
ปริญญำตรี ๑๙ ๖๓.๓๔ 

สูงกว่ำปริญญำตรี ๔ ๑๓.๓๓ 
รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตางรางท่ี ๓ พบว่ำ กำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ คิดปริญญำตรี เป็นร้อยละ ๖๓.๓๔ รองลงมำคือ 
มัธยมศึกษำ และ สูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ และ ระดับ ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ตำมล ำดับ 
 
 



 
ตางรางที่ ๔ แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 

อาชีพ จ้านวน ร้อยละ 
นิสิต / นักศึกษำ ๑๖ ๕๓.๓๓ 

บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย ๑ ๓.๓๓ 
อำจำรย์ ๔ ๑๓.๓๔ 

ประชำชนทั่วไป ๙ ๓๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่ำ อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ รองลงมำ
คือ  ประชำชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ อำจำรย์ ๑๓.๓๔ และ คคลำกรภำยในมหำวิยำลัย คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 
ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด้าเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรม “การเขียนลายรดน ้า ลงรัก ปิดทอง” 

ในระหว่าง วัน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ชั น ๑๑ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร ์
จัดโดยส้านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       
 

ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   ๓๐ ๘๙.๓๐ มำก 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่ำงดี ๓๐ ๙๑.๒๕ มำกที่สุด 
๓. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น/ซักถำมได้อย่ำงเต็มท่ี ๓๐ ๘๒.๕๐ มำก 
เฉลี่ย ๓๐ ๘๗.๖๘ มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
๑. สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม ๓๐ ๘๔.๔๐ มำก 
๒. ควำมพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม ๓๐ ๘๙๒๐ มำก 
๓. ระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม ๓๐ ๘๘.๖๐ มำก 
เฉลี่ย ๓๐ ๘๗.๔๓ มาก 
ด้านการบริการ    
๑. มีกำรตอบค ำถำม และชี แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน ๓๐ ๘๖.๘๐ มำก 
๒. กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ ๓๐ ๘๖.๖๖ มำก 
๓. มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ๓๐ ๘๕๘๖ มำก 
เฉลี่ย ๓๐ ๘๖.๔๔ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี ก่อนกำรจัดกิจกรรม ๓๐ ๗๕.๕๐ ปำนกลำง 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี หลังกำรจัดกิจกรรม ๓๐ ๘๖.๔๐ มำก 
เฉลี่ย ๓๐ ๘๐.๙๕ มาก 
ด้านการน้าความรู้ไปใช้    
๑. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได ้ ๓๐ ๘๘.๐๐ มำก 
๒. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นได้ ๓๐ ๘๒.๕๐ มำก 
เฉลี่ย ๓๐ ๘๕.๒๕ มาก 
เฉลี่ยรวม ๓๐ ๘๕.๕๕ มาก 
 
จากตางรางที่ ๕ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรน ำชมและควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกร ในระดับที่มำก  คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๖๘ มีควำมพึงพอใจในด้ำนระยะเวลำและสถำนที่ ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๓ มีควำมพึงพอใจด้ำน
กำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมนสะดวกของเจ้ำหน้ำที่และกำรประชำสัมพันธ์ ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๔ ได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรจัดกิจกรรม ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕ และ มีสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อและ
เผยแพร่ได้ ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๕ โดยคิดเป็นค่ำเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๘๕.๕๕ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจในระดับมำก  
 
 



 
การประชาสัมพันธ์ 

ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม internet โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อน หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

อ่ืน ๆ 

๑.คุณได้รับข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมนี จำกสื่อใด      
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๒๗.๕๐ ๐.๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๖ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จำก internet มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ ๖๗.๕๐ รองลงมำคือ หน่วยงำนต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และ 
โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ ๑๐.๐๐ ตำมล ำดับ 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้านการจัดกิจกรรม ต้องการ ไม่ต้องการ 

๑.ท่ำนมีควำมต้องกำรให้จัดโครงกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยทุน
ทำงวัฒนธรรมฯ ในครั งต่อไปหรือไม่ 

๓๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
จากตางรางที่ ๗ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมมีควำมต้องกำรให้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมฯ ต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 
เพิ่มเติม 

๑. เป็นโครงกำรที่ดีที่ให้ควำมรู้ด้ำนงำนศิลป์ และงำนหัตถกรรม 
๒. เป็นโครงกำรที่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำใช้ได้จริงกับผลงำน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
 

ข้อเสนอ  
๑. ต้องกำรให้มีกำรอบรมอย่ำงละเอียด ๒ – ๓ วัน เพ่ือให้เข้ำใจกระบวนกำรได้มำกขึ น 
๒. อยำกให้มีกำรออกไปอบรมแนะแนวยังโรงเรียนต่ำง ๆ นอกพื นที่ หรืออบรมนักเรียน นักศึกษำ สนใจในต่ำงจังหวัด 
๓. อยำกให้มีกำรให้ควำมรู้แก่คนในชุมชนเพิ่มมำกขึ น 

 
 












