รายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
งบประมาณประจาปี 2557

ดาเนินงานโดย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
พ.ศ. 2557

รายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
งบประมาณประจาปี 2557

ดาเนินงานโดย
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
พ.ศ. 2557

บทสรุปผู้บริหาร
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี ได้รับการพัฒนาทั้งทางเทคนิคและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้
ซื้อและสนองตอบรสนิยมของตลาด หลายฝ่ายหวังว่าจะเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับชุมชน แต่ผู้ผลิต
ซึ่งเป็นทั้งนักสร้างสรรค์และเจ้าของภูมิปัญญากลับไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้อย่างแท้จริง ผ้าจกถูกสร้าง
ให้มีความหมายที่แสดงถึง ภาพลักษณ์ รสนิยม ฐานะทางสังคม และรูปแบบการดารงชีวิตของผู้ใช้ผ้ า ทาให้วิถี
การถักทอผ้าจกเปลี่ยนแปลงไปโดยผสมผสานความต้องการของผู้บริโภคในระบบตลาดกับศิลปะที่เป็นตัวตน
ของผู้ทอ จะเห็นได้ว่าช่างทอพยายามที่จะปรับตัวให้มีชีวิตอยู่บนวิถีของการเปลี่ยนแปลงตามสังคม แต่ก็ยังไม่
เพียงพอที่จะอยู่บนกระแสดังกล่าวได้อย่างมั่นคง เพราะกระแสการบริโภคสินค้าแฟชั่นมีพื้นที่อยู่ในระดับสูง
อีกทั้งปัญหาในการจาหน่ายที่มีราคาสูงและที่สาคัญคือมีผู้บริโภคจากัดอยู่เพียงบางกลุ่มเท่านั้น จากจุดนี้เองจึง
เป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญว่าทาอย่างไรให้ผ้าจกมีฐานของการบริโภคเพิ่มขึ้น และผู้ผลิตเองสามารถสร้าง
อาชีพภายในชุมชน
จากเหตุผลข้างต้นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงมีแนวคิดในการจัดฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มชุมชนตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนโดยมีแนวคิดในการนาหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความเชื่อว่า จะสามารถมีส่วนร่วมในการปรั บเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของ
ชุมชนให้ดีขึ้นโดยมีปัจจัย 2 ประการ คือ การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างปริมาณผลผลิตและการ
บริโภค ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง ที่แสดงถึงพื้นฐานของการดารงชีวิตซึ่ง
อยู่ ร ะหว่างสั งคมระดับ ท้องถิ่น และตลอดระดับสากล โดยเน้นการมุ่งเน้นแนวทางที่ส มดุล ผ่ านโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ ากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่บูรณาการ
ร่วมกับงานวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องนุ่งห่ม เพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้าพื้นเมือง กรณีศึกษาผ้าจกไทยวน
จังหวัดราชบุรี เน้นการนาผ้าทอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่ง ของเครื่องประกอบการแต่ง
กาย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าทอทั่วประเทศได้นาผลงาน
ผ้าทอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ จุดนี้เองที่ผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี ยังไม่ได้ดาเนินการ
อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าอีกทางหนึ่งสามารถเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคนอกเหนือจากการจาหน่าย
แค่เพียงผืนผ้าเท่านั้น
ที่สาคัญ ปัจจุบันกลุ่มชุมชนยังขาดทักษะและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ที่สาคัญ
การนาผ้าจกมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์คงต้องคานึงถึงความเหมาะสมของลวดลายผ้าด้วยว่ ามีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดีการดาเนิน การในด้านการแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสามารถ
ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคได้ยังเป็นเรื่องยากที่กลุ่มชุมชนจะพัฒนาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว กลุ่มชุมชน
ต้องมีการเรียนรู้หลักและวิธีของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสียก่อน ภาครัฐคงต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการสร้าง
งานหรื อทุน วิจั ย เพื่อการพัฒ นาและแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์จากผ้ าจก ซึ่งหน่ว ยงานทางการศึกษาอาจให้ ความ
ช่วยเหลือในการบริการวิชาการเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์
ผลงานกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งให้กลุ่มชุมชนสามารถสร้าง
อาชีพให้กับคนภายในชุมชน และนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้คุ้มค่า เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่าง
ยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนโดยใช้แรงงานและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ดาเนินการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้
ร่วมฝึกอบรม จานวน 120 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 93.96
โดยผู้ร่วมฝึกอบรมพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกสูงสุด ร้อยละ 93.54 รองลงมาคือ ด้านวิทยากร
คิดเป็นร้อยละ 92.99 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 92.87 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ
คิดเป็นร้อยละ 90.52 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.69 เมื่อติดตามผลหลังจาก
การฝึกอบรม พบว่า ผู้ร่วมฝึกอบรมนาผลของการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 88.7 มีความ พึง
พอใจในภาพรวมต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 84.91
4. สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินงาน
จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารน าความรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
วิ ช าชี พ ต่ อ ประโยชน์ จ ากการ
บริการ
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย
ไม่ต่ากว่า 120 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 87

ผลการดาเนินงาน
120 คน
ร้อยละ 93.96

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 86

ร้อยละ 88.7

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 84.91

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 94

ร้อยละ 100

กิตติกรรมประกาศ
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี สามารถดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณประจาปี 2557 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น การดาเนินการฝึกอบรมครั้งนี้ คณะ
ผู้ จั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมขอขอบพระคุ ณ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู บั ว และ
นายกเทศมนตรีตาบลบางแพ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ฝึกอบรมและการฝึกอบรมในครั้งนี้คงจะไม่
สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานจาก นางสาวจรัสพิมพ์ วังเย็น และ
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงใคร่ขอถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทนา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ภาคผนวก
สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่
สาเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปแบบติดตามผลโครงการ
สาเนาหนังสือการนาไปใช้ประโยชน์
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
ภาพกิจกรรม

(1)
(3)
(4)
1
3
4

บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี ได้รับการพัฒนาทั้งทางเทคนิคและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้
ซื้อและสนองตอบรสนิยมของตลาด หลายฝ่ายหวังว่าจะเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับชุมชน แต่ผู้ผลิต
ซึ่งเป็นทั้งนักสร้างสรรค์และเจ้าของภูมิปัญญากลับไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้อย่างแท้จริง ผ้าจกถูกสร้าง
ให้มีความหมายที่แสดงถึง ภาพลักษณ์ รสนิยม ฐานะทางสังคม และรูปแบบการดารงชีวิตของผู้ใช้ผ้า ทาให้วิถี
การถักทอผ้าจกเปลี่ยนแปลงไปโดยผสมผสานความต้องการของผู้บริโภคในระบบตลาดกับศิลปะที่เป็นตัวตน
ของผู้ทอ จะเห็นได้ว่าช่างทอพยายามที่จะปรับตัวให้มีชีวิตอยู่บนวิถีของการเปลี่ยนแปลงตามสังคม แต่ก็ยังไม่
เพียงพอที่จะอยู่บนกระแสดังกล่าวได้อย่างมั่นคง เพราะกระแสการบริโภคสินค้าแฟชั่นมีพื้นที่อยู่ในระดับสูง
อีกทั้งปัญหาในการจาหน่ายที่มีราคาสูงและที่สาคัญคือมีผู้บริโภคจากัดอยู่เพียงบางกลุ่มเท่านั้น จากจุดนี้เองจึง
เป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญว่าทาอย่างไรให้ผ้าจกมีฐานของการบริโภคเพิ่มขึ้น และผู้ผลิตเองสามารถสร้าง
อาชีพภายในชุมชน
จากเหตุผลข้างต้นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่ น จึงมีแนวคิดในการจัดฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มชุมชนตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนโดยมีแนวคิดในการนาหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความเชื่อว่า จะสามารถมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของ
ชุมชนให้ดีขึ้นโดยมีปัจจัย 2 ประการ คือ การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างปริมาณผลผลิตและการ
บริโภค ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง ที่แสดงถึงพื้นฐานของการดารงชีวิตซึ่ง
อยู่ ร ะหว่างสั งคมระดับ ท้องถิ่น และตลอดระดับสากล โดยเน้นการมุ่งเน้นแนวทางที่ส มดุล ผ่ านโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ ากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่บูรณาการ
ร่วมกับงานวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องนุ่งห่ม เพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้าพื้นเมือง กรณีศึกษาผ้าจกไทยวน
จังหวัดราชบุรี เน้นการนาผ้าทอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้าเครื่ องแต่ง ของเครื่องประกอบการแต่ง
กาย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าทอทั่วประเทศได้นาผลงาน
ผ้าทอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ จุดนี้เองที่ผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี ยังไม่ได้ดาเนินการ
อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าอีกทางหนึ่งสามารถเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคนอกเหนือจากการจาหน่าย
แค่เพียงผืนผ้าเท่านั้น
ที่สาคัญ ปัจจุบันกลุ่มชุมชนยังขาดทักษะและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ที่สาคัญ
การนาผ้าจกมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์คงต้องคานึงถึงความเหมาะสมของลวดลายผ้าด้วยว่ามีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดีการดาเนิน การในด้านการแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสามารถ
ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคได้ยังเป็นเรื่องยากที่กลุ่มชุมชนจะพัฒนาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว กลุ่มชุมชน
ต้องมีการเรียนรู้หลักและวิธีของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสียก่อน ภาครัฐคงต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการสร้าง
งานหรื อทุน วิจั ย เพื่อการพัฒ นาและแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์จากผ้ าจก ซึ่งหน่ว ยงานทางการศึกษาอาจให้ ความ
ช่วยเหลือในการบริการวิชาการเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์
ผลงานกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งให้กลุ่มชุมชนสามารถสร้าง
อาชีพให้กับคนภายในชุมชน และนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้คุ้มค่า เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่าง
ยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2.2 เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนโดยใช้แรงงานและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
2.3 เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 120 คน
4. ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินโครงการ
วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2557
ณ ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มชุมชนมีทักษะในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี และสามารถสร้างอาชีพให้คนในชุมชนโดยทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทารายละเอียดโครงการฯ

นาเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น

ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร

ขออนุมัติโครงการ

ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากรดาเนินงาน

ดาเนินโครงการ

ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

รายงานผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
1. การดาเนินงาน
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ดาเนินการ วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 120 คน
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
แสดงค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน โดยได้รับงบประมาณ จานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน จานวน
96,000
บาท
ค่าใช้สอย
จานวน
98,470
บาท
ค่าวัสดุ
จานวน
48,735
บาท
รวม
243,205
บาท
3. ผลการประเมิน
3.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึ ก อบรมเพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า จกพื้ น เมื อ ง ต าบลคู บั ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 120 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 96 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีสถานภาพเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
96
รวม
96

ร้อยละ
100
100

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
หญิง
96
รวม
96

ร้อยละ
100
100

3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีอายุไม่เกิน 25 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 อายุ 26-35 ปี จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.1 อายุ 36-45 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 อายุ 46-55 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.7 อายุ 56 ปีขึ้นไป จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ไม่เกิน 25 ปี
2
26-35 ปี
2
36-45 ปี
7
46-55 ปี
40
56 ปีขึ้นไป
45
รวม
96

ร้อยละ
2.1
2.1
7.3
41.7
46.9
100

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิ น ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.70) เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกมากที่สุดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.66) รองลงมาคือด้านวิทยากร (X̅ = 4.65) ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.64) ด้านประโยชน์จากการรับบริการ (X̅ = 4.53) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ (X̅ = 4.43) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ความพึงพอใจต่อโครงการ
ร้อยละ
S.D.
การแปลความ
X̅
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
92.87
4.64
0.47
มากที่สุด
ด้านวิทยากร
92.99
4.65
0.51
มากที่สุด
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
88.69
4.43
0.60
มากที่สุด
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
93.54
4.66
0.48
มากที่สุด
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ
90.52
4.53
0.60
มากที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
93.96
4.70
0.46
มากที่สุด
3.2 การติดตามผลโครงการ
จากการติดตามผลโครงการดาเนินการเก็บรวบรวมแบบติดตามผลโครงการฯ ของผู้เข้าร่ว ม
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตาบลคูบัว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 120 คน มีผู้ตอบแบบประติดตามผลโครงการ
จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเพศหญิง จานวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 100
2. การนาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ของ
ผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.7 ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3
3. ระยะเวลาที่นาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์หลังการรับบริการอบรม
ทันที จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
15.1 หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 หลังการรับบริการอบรม 4-6
เดือน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
4. แนวทางการนาผลของการรับข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปใช้ประโยชน์ โดยนาความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 นาความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
35.8 สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 นาความรู้ไปดัดแปลงทาแบบใหม่
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 นาไปทาเป็นรายได้เสริม จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 สามารถลด
รายจ่ายในครอบครัวได้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
5. ระดับ ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/คาปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 84.91 เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบติดตามมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมากที่สุด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9
6. แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพของผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า
สามารถนาไปสร้างอาชีพใหม่ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 พัฒนาอาชีพเดิม จานวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.9 และไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่ หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7

ภาคผนวก
1. สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ
2. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
4. สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่
5. สาเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร
6. แบบประเมินความพึงพอใจ
7. แบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
8. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
9. สรุปแบบติดตามผลโครงการ
10. สาเนาหนังสือการนาไปใช้ประโยชน์
11. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
12. ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

