
๑ 
 

รายงานผล 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนําแนวพระบรมราโชบาย มาปฏิบัติในการนําไปสูการสรางความ

ยั่งยืนใหกับชุมชน เพ่ือการนําอัตลักษณของชุมชน ไปสูการแปรรูป  
และการประชาสัมพันธตลาดชุมชน 

ระหวางวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม และ ๑ – ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ตําบลหนองโอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารยปณิตา  แจดนาลาว 
หนวยงาน : มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
       ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



๑. โครงการ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
๒. โครงการ    

“โครงการ :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนําแนวพระบรมราโชบาย มาปฏบัิติในการนําไปสูการสราง
ความยั่งยืนใหกับชุมชน เพื่อการนําอัตลักษณของชุมชน ไปสูการแปรรูป และการประชาสัมพันธตลาดชุมชน”  
 
๓. ประเภทของโครงการ   

บริการวิชาการสูสังคม ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 
 
๔. จํานวนงบประมาณ   

๒๐๐,๐๐๐ บาทถวน  
 
๕. วันท่ีจัดโครงการ   

ระหวางวนัท่ี ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม และ ๑ – ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๖. ชุมชนเปาหมาย  
ชุมชน ผูนําชุมชน และทองถ่ิน ณ ตําบลหนองโอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 
๗. วัตถุประสงค   

๑. เพื่อการสรางและพัฒนาสินคาวิสาหกิจชุมชน ไปสูการสรางตลาดแบบครบวงจร 
 ๒. เพื่อเสริมสราง สนับสนุน พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง และมีความยั่งยืน 
 ๓. เพื่อใหอาจารย บุคลากร ไดแลกเปล่ียน เรียนรูจากประสบการณตรงท่ีไดรับจากชุมชน 
 ๔. เพื่อใหศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี เปนศูนยกลางสําหรับงานบริการวิชาการ 
 ๕. เพื่อสรางเครือขายระหวางชุมชน และศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี 
 ๖. เพื่อนําปญหา ขอคนพบ ขอสังเกตท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการแลวพัฒนาเปนโจทยวิจัย 

 
๘. เปาหมาย/จํานวนคนท่ีเขารวมโครงการ  

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ   ชุมชน ผูนําชุมชน และทองถ่ิน   
๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความยั่งยืนในระยะยาวไดอยางเปนรูปธรรม 
คนเขารวมโครงการ ๖๐ คน 
 

๙. วิธีการดําเนินงาน 
    ประสานสถานท่ีดําเนินโครงการ ณ ตําบลหนองโอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีบริการวิชาการ 
ระหวางวนัท่ี ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม และ ๑ – ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

  
 



๑๐. เปาหมาย/ผลท่ีไดรับ 

ท่ี เปาหมายโครงการ/กิจกรรม 
สภาพความสําเร็จ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

เชิงปริมาณ 
๑ ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา รอยละ ๗๕ √  เปนไปตามเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

๑ 
ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ ในเนื้อหา
กิจกรรมหรือหัวขอท่ีจัดโครงการ ไมนอยกวา รอยละ ๗๕ 

√ 
 เปนไปตามเปาหมาย 

๒ 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ไมนอย
กวา รอยละ ๓.๕๑  

√ 
 เปนไปตามเปาหมาย 

๓ 
ผูเขารวมโครงการ คาดวาจะสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใช 
ประโยชนได ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

√ 
 เปนไปตามเปาหมาย 

 
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี 
 
๑๒. ภาพการจัดกิจกรรม  
  

  

  



 
 



๑๘

รายงานสรุปผลความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ “การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การนาํแนวพระบรมราโชบาย 
มาปฏิบัติในการนําไปสูการสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน เพื่อการนําอัตลักษณของชุมชน ไปสูการแปรรูป และ

การประชาสัมพันธตลาดชุมชน” 

ตอนที่ ๑ : ขอมูลทวัไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ลําดับท่ี รายการ ความถ่ี รอยละ 
๑ เพศ 

- ชาย ๒๘ ๔๗ 
- หญิง ๓๒ ๕๓ 

๒ อายุ 
- ต่ํากวา ๓๐ ป ๗ ๑๑ 
- ๓๑ – ๔๐ ป ๑๕ ๒๕ 
- ๔๑ – ๕๐ ป ๒๒ ๓๘ 

- มากกวา ๕๐ ป ๑๖ ๒๗ 

๓ วุฒิการศึกษา 
- ต่ํากวาปริญญาตรี ๓๘ ๖๔ 

- ปริญญาตรี ๒๒ ๓๖ 

๔ อาชีพ 

- เกษตรกรรม ๔๒ ๗๐ 

- คาขาย ๑๒ ๒๐ 

- รับราชการ ๒ ๓ 

- อ่ืนๆ ๔ ๗ 

โครงการฯ มีผู เขารวมโครงการท้ังสิ้น ๖๐ คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามสงกลับคืน จํานวน 
๖๐ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด ผลการสํารวจพบวา ผูเขารวมโครงการสวน
ใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ ๕๓ อยูในชวงอายุ ๔๑ – ๕๐ ป  คิดเปนรอยละ ๓๘ มีวุฒิการศึกษา ต่ํากวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ ๖๔ และมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ ๗๐  

การวิเคราะหขอมูล ความหมายคาเฉล่ีย (Mean) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๓ :๑๐๐) 
- คาเฉลี่ยของคะแนน  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
- คาเฉลี่ยของคะแนน  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง พอใจมาก 
- คาเฉลี่ยของคะแนน  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง พอใจปานกลาง 
- คาเฉลี่ยของคะแนน  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง พอใจนอย 
- คาเฉลี่ยของคะแนน  ๑.๐๐ – ๑.๕๐   หมายถึง พอใจนอยท่ีสุด 



๑๙ 
 

 
ตอนท่ี ๒ : ความพึงพอใจตอโครงการ 
๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ 

รายการ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ 
๑.๑ เพ่ือการสรางและพัฒนาสินคาวิสาหกิจชมุชน ไปสูการสรางตลาดแบบ
ครบวงจร  ๔.๕๒ ๐.๖๗ สูงมาก 
๑.๒ เพ่ือเสริมสราง สนับสนุน พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง และมีความ
ยั่งยืน ๔.๔๗ ๐.๖๓ สูง 
๑.๓ เพ่ือใหศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี เปนศูนยกลางสําหรับงานบริการ
วิชาการ ๔.๕๒ ๐.๖๓ สูงมาก 
๑.๔ เพ่ือสรางเครือขายระหวางชุมชน และศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี ๔.๕ ๐.๕๙ สูง 

เฉล่ียรวม ๓.๖๐ ๐.๕๐ สูง 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของโครงการ อยูใน

ระดับพึงพอใจสูง (คาเฉลี่ย = ๓.๖๐) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เพ่ือการสรางและพัฒนาสินคาวิสาหกิจ
ชุมชน ไปสูการสรางตลาดแบบครบวงจร และเพ่ือใหศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี เปนศูนยกลางสําหรับงาน
บริการวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = ๔.๕๒) รองลงมาไดแก เพ่ือสรางเครือขายระหวางชุมชน และศูนย
การศึกษาอูทองทวารวดี (คาเฉลี่ย = ๔.๕๐) และ เพ่ือเสริมสราง สนับสนุน พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง และมี
ความยั่งยืน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากัน (คาเฉลี่ย = ๔.๔๗) 
 
๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

รายการ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
๒.๑ มีความรูและประสบการณในเรื่องท่ีบรรยาย ๔.๔ ๐.๖๖ สูง 
๒.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ๔.๔๕ ๐.๕๔ สูง 
๒.๓ การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น ชัดเจน สื่อความหมายไดเหมาะสม ๔.๔๗ ๐.๖๓ สูง 
๒.๔ การเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม หรือมีสวนรวม ใหคําแนะนํา ๔.๖ ๐.๖๒ สงูมาก 

เฉล่ียรวม ๓.๕๘ ๐.๔๙ สูง 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากร อยูในระดับพึงพอใจสูง 

(คาเฉลี่ย = ๓.๕๘) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม หรือมีสวนรวม ใหคําแนะนํามี
คาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = ๔.๖๐) รองลงมาไดแก การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น ชัดเจน สื่อความหมายได
เหมาะสม (คาเฉลี่ย = ๔.๔๗) และ การมีความรูและประสบการณในเรื่องท่ีบรรยาย มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเทากัน 
(คาเฉลี่ย = ๔.๔๐) 
 



๒๐ 
 

 
๓. ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 

รายการ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๓. ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 
๓.๑ การรับรูขอมูลเก่ียวกับโครงการ ๔.๕ ๐.๕๔ สูง 
๓.๒ การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี ๔.๓๕ ๐.๖๙ สูง 
๓.๓ ชวงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ ๔.๔ ๐.๖๖ สูง 
๓.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ๔.๕ ๐.๖๓ สูง 

เฉล่ียรวม ๓.๕๕ ๐.๕ สูง 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจเก่ียวกับดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย = ๓.๕๕) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การรับรูขอมูลเก่ียวกับ
โครงการ และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = ๔.๕) รองลงมาไดแก 
ชวงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ (คาเฉลี่ย = ๔.๔๐) และ การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดเทากัน (คาเฉลี่ย = ๔.๓๕) 
 
๔. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

รายการ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๔. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
๔.๑ การอํานวยความสะดวกของผูใหบริการ ๔.๕ ๐.๖๓ สูง 
๔.๒ ความรวดเร็วและคลองตัวในการปฏิบัติงานของผูใหบริการ ๔.๕๕ ๐.๔๙ สูงมาก 
๔.๓ ความเอาใจใสและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูใหบริการ ๔.๖ ๐.๖๒ สูงมาก 
๔.๔ กิริยามารยาท และการมีมนุษยสัมพันธ ๔.๖๕ ๐.๕๗ สูงมาก 

เฉล่ียรวม ๓.๖๖ ๐.๔๖ สูง 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจเก่ียวกับดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูใน

ระดับพึงพอใจสูง (คาเฉลี่ย = ๓.๖๖) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กิริยามารยาท และการมีมนุษยสัมพันธ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = ๔.๖๕) รองลงมาไดแก ความเอาใจใสและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูใหบริการ 
(คาเฉลี่ย = ๔.๖๐) และ การอํานวยความสะดวกของผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากัน (คาเฉลี่ย = ๔.๕๐) 
 
  



๒๑ 
 

๕. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

รายการ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๕. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
๕.๑ ความเหมาะสมและความพรอมของสถานท่ีจัดโครงการ ๔.๕ ๐.๕๔ สูงมาก 
๕.๒ โสตทัศนูปกรณมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน ๔.๕ ๐.๕๙ สูง 
๕.๓ เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ มีเพียงพอตอความตองการ ๔.๔ ๐.๖๒ สูง 
๕.๔ ความเหมาะสม/เพียงพอของอาหาร/อาหารวาง ๔.๕ ๐.๕๔ สูง 

เฉล่ียรวม ๓.๕๘ ๐.๔๖ สูง 
 
จากผลการตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจเก่ียวกับดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูใน

ระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย = ๓.๕๘) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเหมาะสมและความพรอมของ
สถานท่ีจัดโครงการ, โสตทัศนูปกรณมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน และความเหมาะสม/เพียงพอของ
อาหาร/อาหารวาง มีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย = ๔.๕๐) และ เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ มีเพียงพอตอความ
ตองการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากัน (คาเฉลี่ย = ๔.๔๐) 
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๒๒ 
 

แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ 
ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามสําหรับการประเมินโครงการบริการวิชาการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การนําแนวพระบรมราโชบาย มาปฏิบัติในการนําไปสูการสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน เพ่ือการนําอัตลักษณของ
ชุมชน ไปสูการแปรรูป และการประชาสัมพันธตลาดชุมชน” 
  

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามอยางตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง
 แบบสอบถามนี ้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอโครงการ 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ  

******************************************************* 
โปรดทําเครื่องหมาย ในชอง  หนาขอความท่ีทานเห็นวาถูกตองหรือตรงกับความเปนจริง 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมโครงการ 
 1. เพศ      ชาย       หญิง 
 2. อายุ (ป)     ต่ํากวา 30   31 – 40    41 – 50    มากกวา 50 
 3. วุฒิการศึกษา     ต่ํากวาปริญญาตรี     ปรญิญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 
 ๔. อาชีพ     เกษตรกรรม     คาขาย    รับราชการ    อ่ืนๆ ระบุ............... 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ      
    1.1 เพ่ือการสรางและพัฒนาสินคาวิสาหกิจชุมชน ไปสูการสรางตลาดแบบครบวงจร      
   1.2 เพ่ือเสรมิสราง สนับสนุน พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง และมีความยั่งยืน      
    1.3 เพ่ือใหศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี เปนศูนยกลางสําหรับงานบริการวิชาการ      
    1.4 เพ่ือสรางเครือขายระหวางชุมชน และศูนยการศึกษาอูทองทวารวด ี      
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร      
    2.1 มีความรูและประสบการณในเรื่องท่ีบรรยาย      
    2.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู      
    2.3 การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น ชัดเจน สื่อความหมายไดเหมาะสม      
    2.๔ การเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม หรือมีสวนรวม ใหคําแนะนํา      

 
 
 



๒๓ 
 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ      
    3.1 การรับรูขอมูลเก่ียวกับโครงการ      
    3.2 การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี      
    3.3 ชวงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ      
    3.4 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ      
4. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      
    4.1 การอํานวยความสะดวกของผูใหบริการ      
    4.2 ความรวดเร็วและคลองตัวในการปฏิบัติงานของผูใหบริการ      
    4.3 ความเอาใจใสและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูใหบริการ      
    4.4 กิริยามารยาท และการมีมนุษยสัมพันธ      
5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
    5.1 ความเหมาะสมและความพรอมของสถานท่ีจัดโครงการ      
    5.2 โสตทัศนูปกรณมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน      
    5.3 เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ มีเพียงพอตอความตองการ      
    5.4 ความเหมาะสม/เพียงพอของอาหาร/อาหารวาง      

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีตอบแบบประเมิน 
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