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บทคัดย่อ 
 

ช่ือรายงานวิจยั             : การติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอด 
                                       การเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี 
                                       ปีงบประมาณ 2557 - 2562 
ช่ือผูว้ิจยั                       : คณะกรรมการด าเนินงานวิจยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
                                       สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัอุทยัธานี 
ปีท่ีท าการวิจยั              : 2563 
 

การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
กิจกรรมจ านวน 10,247 คนโดยมีโครงการกิจกรรมรวม 116 โครงการกิจกรรม ตาม
หัวขอ้มติท่ีประชุมระดมความคิดของชุมชนชาวอุทยัธานี ท่ีมอบหมายให้มหาวิทยาลยั
รามค าแหงจดัอบรม การติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้
วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานีค ร้ังน้ี  ท าการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านศิลปวัฒนธรรม  2) ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข  3) ด้าน
กฎหมายและการเมืองการปกครอง 4) ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) ด้านบริการวิชาการและเทคโนโลยี การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานีคร้ังน้ี พบว่า บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยมีการเลือกสมาชิกจากประชากรโดยพยายามท าให้สมาชิกท่ี
เลือกมาเหล่านั้น เป็นตวัแทนของประชากร การท่ีจะเลือกตวัอย่างให้เป็นตวัแทนของ
ประชากรได้นั้ น จะต้องท าการเลือกแบบสุ่ม (Random) หรือเลือกอย่างไม่ล าเอียง 
(Unbias) คือ พยายามให้สมาชิกของประชากรมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการเลือกเป็นตวัแทน 
คือการแจกแบบสอบถามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการวิชาชีพจ านวน 400 คน โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกว่า 60 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีอาชีพรับราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ รายไดเ้ฉล่ีย หรือรายไดป้ระจ า ต่อเดือน 5,001 
– 10,000 บาท เขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ กบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 2 คร้ัง ได้เข้าอบรมกับโครงการ ด้าน
ศิลปวฒันธรรมกิจกรรม ขบัร้องร าท าเพลงสุขใจส าหรับผูสู้งอายุ ดา้นวิทยาศาสตร์และ
สาธารณสุข การพฒันาทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพในแกนน าชุมชน ดา้นกฎหมายและ
การเมืองการปกครอง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เร่ืองพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี ดา้นเกษตรและการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การเตรียมนาโนไค
โตซานส าหรับการเกษตรและการตา้นทานศตัรูพืช ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี กิจกรรม
หลกัการตลาดสมยัใหม่และบรรจุภณัฑ ์(การท าตลาดออนไลน์)  
 
2. หลงัจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ ท่าน/ชุมชนได้รับประโยชน์ 
 

2.1 อาชีพเสริมดา้นศิลปวฒันธรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรมมีความรู้สามารถ
รับเล่นดนตรีตามงานพิธีต่างๆ อาชีพเสริม ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขไดเ้ขา้มา
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาชีพเสริม ด้านกฎหมายและ
การเมืองการปกครอง ไม่มีอาชีพเสริมเน่ืองจากโครงการกิจกรรมด้านกฎหมายและ
การเมืองการปกครอง ส่วนมากรับราชการ อาชีพเสริม ด้านเกษตรและการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรได้น าความรู้ท าปุ๋ย/สารขบัไล่แมลงใช้เอง และจ าหน่าย อาชีพ
เสริม ดา้นวิชาการและเทคโนโลย ีน าของท่ีมีในชุมชนขายของบนออนไลน์ 
 2.2 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อเดือนประมาณ น้อยกว่า 1,000 
และสามารถ ประหยดัรายจ่าย เฉล่ียต่อเดือน ประมาณ นอ้ยกวา่ 1,000 

2.3 คุณภาพชีวิต ดา้นสุขอนามยัท่ีดีข้ึนกว่าเดิม คุณภาพชีวิต ดา้นศิลปวฒันธรรม
มีจิตใจท่ีมีความสุขท่ีไดร้้องเพลง คุณภาพชีวิต ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ใชเ้วลา
ว่างในการรวมกลุ่มลดอาการซึมเศร้าลดอาการเจ็บป่วย ร่างกายแข็งแรงข้ึนดว้ยกิจกรรม 
เน้นการพฒันาร่างกาย ส่ิงแวดลอ้มและสังคม คุณภาพชีวิต ดา้นกฎหมายและการเมือง
การปกครอง มีความเขา้ใจกระบวนการจัดท าแผน ความเช่ือมโยงของการเขียนแผน
ระดบัประเทศระดบัภาค และระดับจังหวดั ต่อยอดทางความคิดมองเห็นภาพอนาคต 
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คุณภาพชีวิต ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีทกัษะ ในการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิต ดา้นวิชาการและเทคโนโลยนี ามาปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง  

2.4 สภาพแวดล้อมในครอบครัว หรือ ในชุมชน ท่ีดีข้ึน สภาพแวดล้อม ด้าน
ศิลปวฒันธรรม จากแต่เดิมตอ้งคิดและฝึกฝนดว้ยตนเองตามความรู้ท่ีมีอยู ่ร้องเพลงเท่าท่ี
ร้องกันได ้และเรียนรู้เพลงพื้นบ้านเพิ่มเติม หลงัจากเขา้ร่วมโครงการอบรม จึงได้ใช้
ความรู้ความสามารถ ฝึกฝนการร้องเพลงใหม่ๆ ฝึกร าออกท่าทางประกอบการร้องเพลง
พื้นบ้านได้มากข้ึน กล้าแสดงออกมากข้ึน สภาพแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และ
สาธารณ สุข  ได้มี กิจกรรม ร่วมกับครอบครัว มี กิจกรรม ด้าน สุขภาพอนามัย 
สภาพแวดล้อม ด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง จากการได้รับความรู้ท าให้
สภาพแวดลอ้มการท างานดีข้ึน สภาพแวดลอ้มดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร มีกิจกรรมการสร้างสภาพแวดลอ้มโดยร่วมมือกบัครอบครัว ชุมชนให้น่าอยู่
ปลอดสารพิษ สภาพแวดลอ้ม ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี มีกิจกรรมร่วมกบัครอบครัว 
ชุมชน น าวิชาการและเทคโนโลยมีาใช ้

2.5 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมบริการวิชาการไปใชพ้ฒันา
ในหน่วยงาน /ในชุมชน/ในเครือข่ายอ่ืน ดา้นศิลปวฒันธรรม น าความรู้ท่ีไดใ้หค้ าแนะน า
หรือสอนเพื่อนร่วมวงดนตรี ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข น าความรู้ท่ีได้มาจัด
กิจกรรมให้เด็กพิเศษอีกทั้งถ่ายทอดความรู้แก่ผูร่้วมอาชีพและผูป้กครองของเด็กพิเศษ 
ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง น าไปใชใ้นวิชาชีพ ดา้นเกษตรและการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเสวนากับลูกบ้านโดยใช้ส่ือทาง
เทคโนโลยีเพื่อการประสานงาน และ ติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ มีโอกาสพบปะกนัและ
แลกเปล่ียนความรู้กนัอย่างสม ่าเสมอ ดา้นวิชาการและเทคโนโลยีมีการสร้างเครือข่าย
สินคา้ระหวา่งกลุ่มระหวา่งผูผ้ลิต  

2.6 ผลิตภณัฑ/์ชุมชน ไดรั้บรางวลัระดบัอ าเภอ/จงัหวดั/ชาติ/นานาชาติ คือ รางวลั
ดา้นศิลปวฒันธรรม ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดัในการเล่นดนตรีไทยถวายหนา้พระพกัตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คร้ังเสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบติั
พระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวดัอุทัยธานี และจังหวดัชัยนาท ระหว่างวนัท่ี 9 - 11 
มกราคม 2561 และวนัท่ี 6 - 8 กุมภาพนัธ์ 2562 รางวลัดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข
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มีการส่งผลงานเขา้ประกวด ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดัโครงการส่งเสริมสุขภาพ และเป็น
แหล่งดูงาน รางวลัดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดรั้บรางวลัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดบัจงัหวดั,รางวลัการบรรจุภณัฑ์ระดบัชาติ ,โครงการผลิตไข่เค็ม
สมุนไพรสกดัไขมนั รางวลัเอสเอม็อีแชมเป้ียนส์อวอร์ด ของ ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ไข่เค็ม),รางวลัพรีเม่ียมของจงัหวดั (ไข่เค็ม),รางวลั อย. ควอลิต้ี 
อวอร์ด (ไข่เคม็)  
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กติติกรรมประกาศ 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหงเป็นสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชา ได้กระจาย
โอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู้สามารถเข้ารับ
การศึกษาโดยไม่ตอ้งละท้ิงถ่ินฐานภูมิล าเนา  และตระหนักดีว่าในสังคมโลกแห่งการ
เรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานท่ี การเรียนรู้เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผูท่ี้พร้อมจะ
เรียนรู้อยู่เสมอและต่อเน่ืองซ่ึงเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจ าวันของทุกคนในทุก
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  มหาวิทยาลยัรามค าแหงได้เล็งเห็นความส าคญั  ด้านการ
ให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม จึงไดจ้ดักิจกรรมการบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชนชาวอุทยัธานีในประเด็นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการการเรียนรู้
ของชุมชนชาวอุทยัธานี  กล่าวคือ ต้องการให้คนในสังคมและท้องถ่ินสามารถไดรั้บ
ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่างๆท่ีมหาวิทยาลยัเปิดการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ 
สามารถพฒันางาน สร้างอาชีพเพื่อท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน และมีความมัน่คงทางรายได ้
สามารถพึ่งตนเองได ้มีความรู้ความสามารถท่ีจะสร้างความกา้วหนา้ให้แก่ตนเอง ส่งผล
ให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัก่อให้เกิดการท างานร่วมกนัระหว่างหมู่คณะ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
มหาวิทยาลยัรามค าแหงไดมี้การติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการ

ถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี มีการระดมความคิดเห็นและ
สรุปการติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
ชาวจงัหวดัอุทยัธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม 
10,247 คน จาก 8 อ าเภอของจงัหวดัอุทยัธานี โดยมีโครงการกิจกรรมรวม 116 โครงการ
กิจกรรม ตามหัวขอ้มติท่ีประชุมการระดมความคิดของชุมชนชาวอุทยัธานี ท่ีมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดอบรม การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานีคร้ังน้ี ท าการแบ่งกลุ่มออกเป็น 
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5 ดา้นประกอบดว้ย 1) ดา้นศิลปวฒันธรรม 2) ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข 3) ดา้น
กฎหมายและการเมืองการปกครอง 4) ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) ดา้นบริการวิชาการและเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัอุทยัธานี  ใคร่
ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูช่้วยศาสตราจารยว์ุฒิศกัด์ิ ลาภเจริญ
ทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รอง
อธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์  จันทรสูตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจงัหวดัอุทยัธานี  (2557-2560) รองศาสตราจารยสุ์กญัญา  
ตนัธนวฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจงัหวดัอุทยัธานี (2561-2562) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจน 
ผูบ้ริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุทยัธานี ผูบ้ริหารและบุคลากร
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู ้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ผู ้น ากลุ่มและสมาชิก
เครือข่ายการเกษตรจงัหวดัอุทยัธานี คณาจารยผ์ูด้  าเนินโครงการกิจกรรมโดยไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามค าแหง รวม 14 คณะ 1 สถาบัน ท่ี
รับผิดชอบ ด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆรวม 116 โครงการกิจกรรมตลอดจนนักศึกษา
ช่วยปฏิบัติงาน  และชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี  ผู ้เข้ารับการอบรมและผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมืออยา่งดียิ่งจนท าให้การติดตามผลการจดัการองค์
ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานีคร้ังน้ี ประสบ
ความส าเร็จเป็นอยา่งดียิ่ง ดงัผลการรายงานการศึกษาการติดตามประเมินผลการจดัการ
องค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาการวิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี 
ตามท่ีปรากฏในเอกสารน้ี 
 
 
       
 
 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัอุทยัธานี 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ยึดมั่นในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง คือการให้บริการวิชาการในสาขาวิชาต่างๆท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลยัรามค าแหงไปสู่สังคมและทอ้งถ่ิน โดยคาดหวงัวา่ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมสามารถเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ พฒันาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะความเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
บริบทดา้นการศึกษาการส่งเสริมความรู้ใหชุ้มชน สามารถพฒันางาน สร้างอาชีพ เพื่อให้
มีรายได้เพิ่มข้ึน มั่นคง และสามารถพึ่ งตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถท่ีจะสร้าง
ความกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเอง ส่งผลใหค้รอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

การจดัโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นไปตาม
ความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริงกล่าวคือ มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัอุทยัธานี ได้จดัประชุมร่วมกับผูน้ าองค์กรการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ าและสมาชิกเครือข่ายการเกษตร ของจงัหวดัอุทยัธานี
เพื่อระดมความคิดเห็นและสรุปความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ของทอ้งถ่ินเพื่อการรับบริการ
วิชาการวิชาชีพ/องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวนัจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง
เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวอุทยัธานี  

โครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนชาวอุทยัธานีคร้ัง
แรกจดัข้ึน ในปีงบประมาณ 2557 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 นั้น มหาวิทยาลยั
รามค าแหงไดใ้ชง้บประมาณรายจ่ายจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั จดักิจกรรมจ านวน 1 
กิจกรรม มีผู ้เข้าร่วมโครงการจ านวน  60 คน ตั้ งแต่ค ร้ังท่ี  2  จนถึงคร้ังท่ี  6 คือ 
ปีงบประมาณ 2558 ถึงปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลยั ไดรั้บงบประมาณรายจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน จดักิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมชาวอุทยัธานีมาโดย
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ตลอด ในปีงบประมาณ 2558 ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมปีท่ี 2ไดแ้บ่งกิจกรรมออก เป็น 3 
ช่วงเวลา กล่าวคือ วนัท่ี 12 - 13 กุมภาพนัธ์ วนัท่ี 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม และ วนัท่ี 6-
8 พฤษภาคม 2558 มีกิจกรรมจ านวน 25 กิจกรรม มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 
2,611 คน ปีท่ี3 ปีงบประมาณ 2559 จัดกิจกรรม จ านวน 20 กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วง ระหว่างวนัท่ี 26 - 27 มกราคม, 3 - 4 กุมภาพนัธ์ และ 10 - 11 
กุมภาพนัธ์ 2559 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน  1,676 คน ปีงบประมาณ 2560 จดั
กิจกรรม ปีท่ี 4 โดยจดักิจกรรมจ านวน 20 กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานระหว่าง
วนัท่ี 31 มกราคม - 1 กุมภาพนัธ์ 2560 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 2,449 คน
ปีงบประมาณ 2561 จดักิจกรรม ปีท่ี 5 โดยจดักิจกรรมจ านวน 22 กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 6-7 กุมภาพนัธ์ 2561 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 1,623 
คน และในปีงบประมาณ 2562 จดักิจกรรมเป็นปีท่ี 6 มหาวิทยาลยัจดักิจกรรม จ านวน 24 
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 12-14 กุมภาพนัธ์ และวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
2562 มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ งหมด จ านวน 1,574 คน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
มหาวิทยาลยัรามค าแหงไดพ้ฒันากระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอยา่ง
ต่อเน่ือง กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงการกิจกรรม  ซ่ึง
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรมการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
ตามความคาดหวงัของมหาวิทยาลยั คือนอกจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะมีความรู้ และน า
ความรู้ไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์อยา่งมืออาชีพแลว้ ยงัเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปยงัผูอ่ื้น
ในอาชีพเดียวกนัท่ีไม่มีโอกาสมาเขา้ร่วมกิจกรรมกิจกรรมมหาวิทยาลยั และขยายผลเป็น
เครือข่ายให้ทุกคนเพิ่มพูนความรู้เช่นกนั ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามค าแหงไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกคณะและสถาบนั ในการจดัอาจารยแ์ละวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ เดินทางไปให้ความรู้
ทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมความรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนและบุคคลทัว่ไป และเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการกบั
วิชาท่ีสอนดว้ย   
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หลกักำรและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นสถาบนัการศึกษาแบบตลาดวิชา ได้กระจาย
โอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู้
สามารถเขา้รับการศึกษาโดยไม่ตอ้งละท้ิงถ่ินฐานภูมิล าเนา และตระหนักดีว่าในสังคม
โลกแห่งการเรียนรู้น้ี มีกระบวนการเรียนรู้มากมายหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยไม่
จ ากดัเวลาและสถานท่ี ความจ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความ
ใฝ่รู้ และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและมีความ
ต่อเน่ืองเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจ าวนัของทุกคน เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกเวลา 
ทุกสถานท่ีของคนทุกคน ในทุกสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

มหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวดั
อุทยัธานี ไดร่้วมกนัจดัโครงการกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
ชาวจงัหวดัอุทยัธานี โดยให้ความรู้ท่ีหลากหลายแก่ประชาชนในจงัหวดัอุทยัธานี  ตาม
ความต้องการโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะท่ี
เก่ียวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี เพราะตระหนักว่าการ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควรเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน และ
สนับสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดบัได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้เต็มศกัยภาพ
และสร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จะท าให้เกิดพลงัชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็ง 
อนัเป็นรากฐานท่ีมัน่คงในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความยัง่ยืนตลอดไป  
การติดตามโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนชาวอุทยัธานี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557-2562 น้ี จากการท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหงได้จดัโครงการกิจกรรม
โดยความร่วมมือจากทุกคณะของมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 14 คณะ 1 สถาบนั 
โดยมีโครงการกิจกรรมต่างๆดงัต่อไปน้ี 
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คณะ โครงการกิจกรรม 
1.นิติศาสตร์ 
 

- กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องคก์ร 
  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการ  
  ทางปกครอง 
- การรู้กฎหมายธุรกิจเพื่อพฒันาชีวิต การตั้งองคก์รธุรกิจ 
  ใหเ้หมาะสมกบักิจการ 
 - กฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวนั 
 - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องคก์ร 
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง พระราชบญัญติัความรับผิด 
   ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
 - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องคก์ร 
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง กฎหมายท่ีดิน 

2.บริหารธุรกิจ - โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าขา้วไทยและ 
   บรรจุภณัฑ ์
- การคิดตน้ทุนอยา่งง่ายโดยระบบบญัชี 
- กิจกรรมหลกัการตลาดสมยัใหม่และบรรจุภณัฑ ์ 
  (การท าตลาดออนไลน์) 
- กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนจงัหวดัอุทยัธานี เร่ือง 
  ผูป้ระกอบการยคุดิจิตอล(ตลาดออนไลน์) 

3.มนุษยศาสตร์และ 
   สถาบนัการศึกษา 
   นานาชาติ 

- โครงการส่งเสริมการอ่านและการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต 
   เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตใหก้บัเด็กและเยาวชน   
- โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทย/สารสนเทศ และ 
   ระบบการคิดของเด็กเพื่อความเป็นผูน้ าแห่งอนาคต 
- การปฏิบติัการออกเสียงและการใชภ้าษาไทยอยา่ง 
   ถูกตอ้งของครูและนกัเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในเขต 
   จงัหวดัอุทยัธานี 
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คณะ โครงการกิจกรรม 

3.มนุษยศาสตร์และ 
   สถาบนัการศึกษา 
   นานาชาติ 

- การฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ   
  ส าหรับครูและนกัเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ในเขต 
  จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรม จิตวิทยาและเทคนิคการสอนส าหรับผูสู้งวยั 
- กิจกรรมอบรมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางการคา้ 
  ในทอ้งถ่ิน 
- กิจกรรมอบรมภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมอาชีพทางการคา้ 
  ในทอ้งถ่ิน 

4.ศึกษาศาสตร์ - โครงการการสร้างเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิต 
   จากส้มซ่า  และปลาแรด 
- โครงการการพฒันาอาชีพ  การท าป้ันสิบไส้ปลาแรดและ 
   กลว้ยฉาบอยา่งมืออาชีพ   
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เร่ือง วิธีการปรับ 
   พฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
- กิจกรรมผลิตส่ือและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 
- กิจกรรมการส่งเสริมพฒันาทกัษะสมอง 
  Executive Function (EFs)  
-โครงการการฝึกอบรมผูดู้แลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
- การทกัษะการปรับพฤติกรรมตามหลกัจิตวิทยาในเด็ก 
  ซนสมาธิสั้น 
- กิจกรรมผลิตส่ือและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 
- กิจกรรมศิลปะการเพน้ทล์วดลายบนผืนผา้ 
- กิจกรรมโครงสร้างและลกัษณะของดินเพื่อการเพาะปลูก 
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คณะ โครงการกิจกรรม 
5.วิทยาศาสตร์ - โครงการประยกุตใ์ชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดา้น 

  การเกษตร 
- โครงการประยกุตใ์ชไ้คโตซานในการเพาะเห็ดนางรมใน 
   วสัดุ  เพาะเห็ดฟางขา้ว 
- โครงการฝึกอบรมการแปรรูปขา้วเพื่อเพิ่มมูลค่าขา้ว 
- การเพาะเน้ือเยือ่กลว้ย 
- การผลิตเคร่ืองด่ืมจากธญัพืช 
- กิจกรรมการปลูกพืชในสารละลายอินทรีย ์
- กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง การเตรียมนาโน 
  ไคโตซานส าหรับการเกษตรและการตา้นทานศตัรูพืช 
- กิจกรรมการผลิตลูกแป้งจุลินทรียเ์พื่อใชใ้นการเกษตร 
- กิจกรรมการเพาะเล้ียงเห็ดถัง่เช่าสีทองอินทรีย ์
- กิจกรรมแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 
- กิจกรรมแปรรูปกลว้ยเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงั 
- กิจกรรมแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
- กิจกรรมการผลิตไข่เคม็สมุนไพรสกดัไขมนั 

6.รัฐศาสตร์ - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผน 
  ยทุธศาสตร์พฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อรองรับนโยบาย  
  Thailand 4.0 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนพฒันา 
  ทอ้งถ่ิน 4 ปี 
- การเขียนโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติั เร่ือง การจดัท าแผนเพื่อการ 
  พฒันาทอ้งถ่ินและการวิเคราะห์โครงการ 
- กิจกรรม เทคนิคในการติดตามประเมินผลแผนงานและ 
  โครงการ   
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คณะ โครงการกิจกรรม 

6.รัฐศาสตร์ - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง โอท็อปนวตั 
  วิถีเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

7.เศรษฐศาสตร์ - โครงการการท าใหสิ้นคา้วิสาหกิจชุมชน OTOP เดินได ้
- กิจกรรมการเขียนโครงการเพื่อการกูย้มืเงินจากสถาบนั  
  การเงิน 
- กิจกรรม “การเสริมสร้างศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน 
  มาตรฐานสินคา้” 
- การเสริมสร้างศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนดว้ยการจดัการ   
  ทางการเงิน 
- กิจกรรมการเขียนและวิเคราะห์โครงการเพื่อการกูย้มื  
  จากแหล่งทุนในระบบ   

8.ศิลปกรรมศาสตร์ - โครงการการพฒันาเทคนิคการร้องเพลงอยา่งไรใหโ้ดน 
  ใจผูฟั้ง 
- โครงการศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน : การขบัร้องเพลง 
   ลูกทุ่งลูกกรุงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายคุรบ 60  
   พรรษา   
- โครงการศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน  อบรมการขบัร้อง 
   เพลงไทยตามแบบอาจารยเ์จริญใจ สุนทรวาทิน 
- เทคนิคการขบัร้องประสานเสียง 
- กิจกรรมทกัษะการร้องเพลง (ไทยสากล)   
- กิจกรรมทกัษะการร้องเพลง (ไทยเดิม)   
- กิจกรรมศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน ทกัษะการ 
  ร้องเพลง  
- กิจกรรมขบัร้องร าท าเพลงสุขใจ ส าหรับผูสู้งอาย ุ
- เทคนิคและวิธีการปรับวงดนตรีไทย 
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คณะ โครงการกิจกรรม 
9.พฒันาทรัพยากร 
   มนุษย ์

- โครงการพฒันาการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
   จงัหวดัอุทยัธานี องคค์วามรู้วิถีชีวิตชาวแพ 
- โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ือง การปลูกผกัในวสัดุ 
   ลอยน ้า   
- การจดัเก็บความรู้เพื่อธ ารงรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
  จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
- กิจกรรมการวิจยัเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(การ 
  วิจยัเบ้ืองตน้ในการแกปั้ญหาผูเ้รียน)   
- กิจกรรมการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ชุมชน 
  อยา่งยัง่ยนื 

10.วิศวกรรมศาสตร์ - โครงการการจดัการและดูแลส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชนชาว 
   แพ จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรมดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันาและดูแล 
  ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนชาวแพ จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรมดา้นวิศวกรรมโยธา  การปรับปรุงพื้นท่ีท่ีอยู ่
  อาศยัท่ีเหมาะสมของชุมชนชาวแพ จงัหวดัอุทยัธานี 
- การออกแบบระบบกรองน ้าเพื่อใชอุ้ปโภคในแพ 
- กิจกรรมการน านวตักรรมมาใชเ้พื่อลดตน้ทุนการผลิตใน 
  ดา้นการเกษตร(ระบบรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติั) 
- กิจกรรมการน าพลงังานแสงแดดมาใชใ้นการเกษตร 
- กิจกรรมการน าพลงังานแสงแดดมาใชใ้นการแปรรูป 
  ผลผลิตทางการเกษตร 
- กิจกรรมการจดัการขยะในครัวเรือน 
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คณะ โครงการกิจกรรม 

11.ทศันมาตร  
     ศาสตร์ 

- กิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นปัญหาสายตาและการดูแล 
  สุขภาพสายตาเบ้ืองตน้ 

12.ส่ือสารมวลชน - โครงการอบรมผูป้ระกาศรุ่นเยาว ์
- โครงการอบรมพิธีกรเยาวชนยคุใหม่ 
- กิจกรรมการอบรมพิธีกรมืออาชีพ ส าหรับนกัเรียนและ 
   เยาวชน 
- กิจกรรมศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 
- กิจกรรมการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 

13.สาธารณสุขศาสตร์ - โครงการตรวจคดักรองปริมาณสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
  ตกคา้งในกระแสเลือดกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัอุทยัธานี 
- การพฒันาทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพในแกนน าชุมชน 
- กิจกรรมพฒันาทกัษะการดูแลผูสู้งอายแุละคนพิการ  
 จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกับริบาลชุมชนในการดูแล 
 ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพึ่งพิง จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรมพฒันาทกัษะการป้องกนัและการช่วยเหลือ 
  เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดในสมองและหวัใจ 
  ส าหรับผูสู้งอาย ุ

14.ธุรกิจการบริการ - การท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนืในพื้นท่ี 
   จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ยวุมคัคุเทศกก์บัการจดัการ 
  ท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
- กิจกรรมการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
- กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการธุรกิจ SME 
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คณะวิชาท่ีเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมประกอบดว้ย 14 คณะ 1 สถาบนั ซ่ึงได้
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพจ านวน 116 โครงการกิจกรรม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ทั้งส้ิน 10,247 คน มหาวิทยาลยัรามค าแหง ได้ด าเนินการ ติดตามผลการเรียนรู้ การ
จดัการความรู้ การถ่ายทอดการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนชาว
อุทัยธานี เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมส าหรับชุมชนชาวจังหวดัอุทัยธานี
ต่อไป 

 
ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม หมำยเหตุ 

จ านวน
โครงการ
กิจกรรม 

1 25 20 20 26 24 116 

จากตาราง 
ยามาเน่ 
 + -5% 
จะไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 
400 คน 

ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ
กิจกรรม 60 2,611 1,676 2,484 1,742 1,674 10,247 
 

โครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนชาวอุทยัธานีตั้งแต่ ปี 2557 – 2562 
มีโครงการกิจกรรมจ านวน 116 โครงการกิจกรรม มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม จ านวน 
10,247 คน 
 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

  
การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของ

ชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 มีการวางแนวทางขั้นตอน
และหลักเกณฑ์การการติดตามบริการวิชาการด้านต่างๆท่ีสัมพันธ์กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดงัน้ี  

1.มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
อุทยัธานีจดัประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการติดตามผลการจดัการติดตามความรู้
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และการถ่ายทอดการเรียนรู้ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทยัธานี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562  

2.สรุปการติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้
วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562  

3.ประเมินผลการติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการ
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562  
  
 กล่าวโดยสรุป คือ มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัอุทยัธานี ไดเ้ร่ิมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 
จากการส ารวจความตอ้งการของชุมชนเพื่อก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้แลว้น าไป
จดัท าแผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง มี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบติังานประจ าดา้นอ่ืนๆ ของอาจารยแ์ละบุคลากร เช่น การน านักศึกษาท่ีเคยผ่านการ
เรียนรู้ไปจดัท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนั้นมีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการวิจยั เช่น คณาจารยน์ าผลการวิจยัไปอบรมให้
ความรู้กบัชุมชน ก่อให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์จริงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
สังคมในหลายภาคส่วน ตลอดจนน าความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ
มาพฒันาต่อยอดไปสู่การท าวิจยัเพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ เป็นตน้ จากนั้นมหาวิทยาลยั
รามค าแหงไดจ้ดัให้มีการประเมินผลส าเร็จและการติดตามของการบริการทางวิชาการ
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคม
เก่ียวโดยบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอนการวิจยั และการจดัการความรู้ตลอดจน 
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในเครือข่ายไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 

การติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
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 1. เพื่อศึกษาผลการน าความรู้จากโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทยัธานี ไปประยุกต์ใชห้รือใช้พฒันาอาชีพและพฒันาชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน 
        2. เพื่อศึกษาผลการยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นสุขอนามยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
อาชีพเสริม รายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อเดือน ประหยดัรายจ่าย เฉล่ียต่อเดือน น าความรู้ท่ีได้
ไปใช้พฒันา ในหน่วยงาน /ในชุมชน/ในเครือข่าย ผลิตภณัฑ์ของชุมชน ไดรั้บรางวลั
ระดบัอ าเภอ/จงัหวดั/ชาติ/นานาชาติ  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

การวิจยัการติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพ
ของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามค าแหงไดจ้ดัข้ึนตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2557-2562 จากผูเ้ขา้ร่วม 10,247 คน มีโครงการกิจกรรมจ านวน 116 โครงการกิจกรรม  

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 

จากการท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหงจดัโครงการติดตามผลการจดัการองค์ความรู้
และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ในการก าหนดจ านวน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนชาว
อุทยัธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 จากกลุ่มโครงการกิจกรรม มีประชากรเขา้ร่วม
โครงการกิจกรรม จ านวน 10,247 คน ดงันั้นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาและติดตามผล
คร้ังน้ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม และได้ฝึกอบรมตามวนัและเวลาท่ีก าหนดใน
โครงการกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ในระหว่าง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 มีผูเ้ข้าร่วมโครงการกิจกรรมจ านวน 116 โครงการ
กิจกรรม รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน  10,247 คนในการศึกษาการติดตามผลการ
จดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี 
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ผูว้ิจยัใช้ตารางยามาเน่ ในการหาค่ากลุ่มตวัอยา่ง +_5%  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน จาก
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 จ านวน 10,247 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 7 โครงกำรกจิกรรม 
 
- กิจกรรมศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน ทกัษะการร้องเพลง  
- กิจกรรมขบัร้องร าท าเพลงสุขใจ ส าหรับผูสู้งอาย ุ
- เทคนิคและวิธีการปรับวงดนตรีไทย 
- โครงการศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน  อบรมการขบัร้องเพลงไทยตามแบบอาจารย ์
   เจริญใจสุนทรวาทิน 
- เทคนิคการขบัร้องประสานเสียง 
- กิจกรรมทกัษะการร้องเพลง (ไทยสากล)   
- กิจกรรมทกัษะการร้องเพลง (ไทยเดิม)   
 

ด้ำนวิทยำศำสตร์ และสำธำรณสุข จ ำนวน 11 โครงกำรกจิกรรม 
 
- กิจกรรมการส่งเสริมพฒันาทกัษะสมอง Executive Function (EFs)  
- โครงการการฝึกอบรมผูดู้แลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
- ทกัษะการปรับพฤติกรรมตามหลกัจิตวิทยาในเด็กซนสมาธิสั้น 
- กิจกรรมจิตวิทยาและเทคนิคการสอนส าหรับครูผูดู้แลเด็ก 
- การพฒันาทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพในแกนน าชุมชน 
- กิจกรรมพฒันาทกัษะการดูแลผูสู้งอายแุละคนพิการ จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกับริบาลชุมชนในการดูแลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพึ่งพิง  
   จงัหวดัอุทยัธานี 
- กิจกรรมพฒันาทกัษะการป้องกนัและการช่วยเหลือเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือด 
  ในสมองและหวัใจ ส าหรับผูสู้งอายุ 
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- กิจกรรมผลิตส่ือและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 
- กิจกรรมจิตวิทยาและเทคนิคการสอนส าหรับผูสู้งวยั 
- กิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นปัญหาสายตาและการดูแลสุขภาพสายตาเบ้ืองตน้ 

 
ด้ำนกฎหมำยและกำรเมืองกำรปกครอง จ ำนวน 7 โครงกำรกจิกรรม 

 
- กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ือง  
  กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
- กฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวนั 
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง  
  พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง  
  กฎหมายท่ีดิน 
- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การจดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันาทอ้งถ่ิน  
  เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การจดัท าแผนเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินและการ 
  วิเคราะห์โครงการ” 
  

ด้ำนเกษตรและกำรแปรรูปผลผลติทำงกำรเกษตร จ ำนวน 14 โครงกำรกจิกรรม 
 
- โครงการประยกุตใ์ชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดา้นการเกษตร 
- โครงการประยกุตใ์ชไ้คโตซานในการเพาะเห็ดนางรมในวสัดุเพาะเห็ดฟางขา้ว 
- โครงการฝึกอบรมการแปรรูปขา้วเพื่อเพิ่มมูลค่าขา้ว 
- กิจรรมการปลูกพืชในสารละลายอินทรีย ์
- กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง การเตรียมนาโนไคโตซานส าหรับการเกษตร 
  และการตา้นทานศตัรูพืช 
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- กิจกรรมการผลิตลูกแป้งจุลินทรียเ์พื่อใชใ้นการเกษตร 
- กิจกรรมการเพาะเล้ียงเห็ดถัง่เช่าสีทองอินทรีย ์
- กิจกรรมแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 
- กิจกรรมแปรรูปกลว้ยเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงั 
- การผลิตเคร่ืองด่ืมจากธญัพืช 
- กิจกรรมแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
- กิจกรรม “การผลิตไข่เคม็สมุนไพรสกดัไขมนั” 
- โครงการการสร้างเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตจากส้มซ่า  และปลาแรด 
- โครงการการพฒันาอาชีพ  การท าป้ันสิบไส้ปลาแรดและกลว้ยฉาบอยา่งมืออาชีพ   
 

ด้ำนบริกำรวิชำกำรและเทคโนโลยี จ ำนวน 16 โครงกำรกจิกรรม 
 

- กิจกรรมหลกัการตลาดสมยัใหม่และบรรจุภณัฑ ์(การท าตลาดออนไลน์) 
- กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนจงัหวดัอุทยัธานี เร่ือง ผูป้ระกอบการยคุดิจิตอล 
  (ตลาดออนไลน์) 
- โครงการการท าใหสิ้นคา้วิสาหกิจชุมชน OTOP เดินได ้
- กิจกรรมการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
- กิจกรรมการน านวตักรรมมาใชเ้พื่อลดตน้ทุนการผลิต 
  ในดา้นการเกษตร(ระบบรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติั) 
- กิจกรรมการน าพลงังานแสงแดดมาใชใ้นการเกษตร 
- กิจกรรมการน าพลงังานแสงแดดมาใชใ้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- กิจกรรมการจดัการขยะในครัวเรือน 
- กิจกรรมการอบรมพิธีกรมืออาชีพ ส าหรับนกัเรียนและเยาวชน 
- กิจกรรมศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 
- กิจกรรมการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน ์
- กิจกรรมการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
- กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการธุรกิจ SME 
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- กิจกรรมอบรมภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมอาชีพทางการคา้ในทอ้งถ่ิน 
- กิจกรรมอบรมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางการคา้ในทอ้งถ่ิน 
- กิจกรรมศิลปะการเพน้ทล์วดลายบนผืนผา้ 
 
จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของแต่ละโครงกำรกจิกรรม 

ประชากรเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม จ านวน 10,247 คน ดงันั้น ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาวิจัยและติดตามผลคร้ังน้ี เป็นผู ้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม และได้เข้ารับ
ฝึกอบรมตามวนัและเวลาท่ีก าหนดในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2562 มีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการกิจกรรม 116 โครงการกิจกรรม รวมจ านวน  10,247 คน ในการศึกษาผูว้ิจยัใช้
ตารางยามาเน่ ในการหาค่ากลุ่มตวัอยา่ง +_5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อหากลุ่มตวัอยา่งโดยคิดเป็นร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
     ตำรำง 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละโครงการกิจกรรม 

กลุ่ม จ ำนวนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

1. กลุ่มศิลปวฒันธรรม 1,105 44 

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และ สาธารณสุข 3,256 128 

3. กลุ่มกฎหมายและการเมือง 
    การปกครอง 962 36 
4. กลุ่มเกษตรและการแปรรูปผลผลิต 
    ทางการเกษตร 3,667 144 
5. กลุ่มบริการวิชาการและเทคโนโลยี 1,257 48 

รวม 10,247 400 
 
ตาราง1 การหากลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีต้องการในแต่ละกลุ่มค านวณโดย

เทียบบญัญติัไตรยางคจ์ากสูตรกระจายสัดส่วน ดงัน้ี 
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                               nh = (Nh) n  
                                          N 
โดยท่ี   nh    แทน   จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการในแต่ละกลุ่ม 
            n      แทน   จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีตอ้งการศึกษา เท่ากบั 400 คน 
            Nh   แทน   จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม  
            N     แทน    จ านวนประชากรทั้งหมดเท่ากบั 10,247 คน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์คือ 
 1. การน าความรู้จากโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
ชาวอุทยัธานี ไปประยกุตใ์ชห้รือใชพ้ฒันาอาชีพกบัตนเองและพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ิน 
 2. การยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นสุขอนามยั ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 
 3. การสร้างเครือข่ายของกลุ่มเก่ียวกบัการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
 4. มีศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นแหล่งสะสมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส าหรับการ
จดัการความรู้ของชุมชนชาวอุทยัธานี 



บทที ่ 2 
การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วชิาชีพ 

ของชุมชนชาวจังหวดัอุทัยธาน ีและแนวคดิในการวจิัย 
 

      ในการด าเนินการติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้
วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี  ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 รวม 6 ปี  
ท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหงไดด้ าเนินการจดัโครงการกิจกรรมให้แก่ชุมชนชาวอุทยัธานี 
โดยสรุปสาระส าคญัจาก การทบทวนเอกสารต่างๆ ดงัน้ี  

1. หลกัการประเมินผลการฝึกอบรม 
2. ประเภทของการฝึกอบรม 
3. การฝึกอบรมและหลกัสูตรฝึกอบรม  
4. การประเมินผลการฝึกอบรม  
5. ความส าคญัของการติดตามผล 
6. การติดตามการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
      จากสาระส าคญัดังกล่าวขา้งต้นจึงขออธิบายรายละเอียดในแต่ละประเด็น

ดงัต่อไปน้ี 
 
1. หลกัการประเมินผลการฝึกอบรม  
 

 ในการด าเนินโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนชาว
อุทัยธานี ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 รวม 6 ปี ทั้ ง 14 คณะ 1 สถาบัน ได้มีการ
ประเมินผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จในการจัดการ
ฝึกอบรมว่าสามารถท าให้ผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ (Knowledge) และทักษะ 
(Skill) ไดต้ามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม่ มีการประเมินผลการเขา้ร่วม
กิจกรรม เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม และจะมีการติดตามประเมินการท างานจริง ณ พื้นท่ี
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ผูรั้บการฝึกอบรม สามารถน าเอาความรู้ท่ีไดอ้บรมไปใชใ้นการท างานไดจ้ริง หรือไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ไดห้รือไม่ ในการติดตามผลการน าความรู้ท่ีไดใ้ห้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการติดตามหลงั
ส้ินสุดโครงการภายใน 1 ปี ในปีถดัไป 

ดงันั้น แนวคิดรูปแบบหรือวิธีการประเมินผลหลงัการฝึกอบรมท่ีไดใ้ช้นั้น 
เป็นเทคนิควิธีการพื้นฐานของ Donald  Kirkpatrick ซ่ึงถือเป็นรากฐานส าคัญในการ
ประเมินผลการฝึกอบรม โดยแนวคิดของ Kirkpatrick ไดก้ าหนดให้การประเมินผลการ
ฝึกอบรมมีดว้ยกนั 4 ขั้นตอนดงักล่าวคือ 
 
 1.1 การประเมินปฏิกริิยา (Reaction) 

การประเมินปฏิกิริยา คือ การประเมินเพื่อรับรู้ว่าผูรั้บการอบรมมีทศันคติ
อย่างไรต่อการจดัฝึกอบรม ในหลกัสูตรนั้น ๆ กล่าวคือเป็นการวดัความรู้สึกพึงพอใจ 
ชอบหรือไม่ชอบต่อการจัดฝึกอบรมนั่นเอง ซ่ึงถือว่าเป็นการประเมินท่ีง่ายท่ีสุดใน
บรรดา 4 ขั้นตอนในการประเมิน  ในทางปฏิบัติมักท าการประเมินหลังส้ินสุดการ
ฝึกอบรมซ่ึงนิยมใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือหลกั โดยมกัแจกให้
ผูรั้บการอบรมประเมินโดยมีประเด็นต่าง ๆ เช่น การสอนของวิทยากร การดูแลอ านวย
ความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีจดัฝึกอบรม อาหาร เคร่ืองด่ืม 

ซ่ึงการประเมินขั้นตอนน้ีถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับการจดัฝึกอบรม
โดยทัว่ไป แต่อย่างไรก็ดี นักฝึกอบรมจะตอ้งตระหนักว่าควรประเมินปฏิกิริยาหรือไม่ 
หรือจะรอให้การฝึกอบรมส้ินสุดเท่านั้น เพราะเหตุว่าถา้ผลออกมาว่ามีระดบัความพึง
พอใจนอ้ยก็ไม่สามารถแกไ้ขอะไรไดแ้ลว้ ดงันั้นส่ิงท่ีควรท าคือการประเมินระหว่างการ
ด าเนินการฝึกอบรมควบคู่ไปดว้ย เพื่อรับรู้ว่ามีอะไรท่ีบ่งบอกอาการความไม่ราบร่ืนของ
การฝึกอบรม จะได้ด าเนินการแก้ไขได้ทันก่อนปัญหาจะเกิด ซ่ึงวิธีการก็คือ การ
สังเกตการณ์ (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) หรือสอบถามผูเ้ขา้อบรมในช่วง
พกัอยา่งไม่เป็นทางการ เป็นตน้ 
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1.2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning) 
การประเมินการเรียนรู้ คือ การวดัว่าผู ้รับการฝึกอบรมได้มีการเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ หรือมีทัศนคติ อันพึงประสงค์หรือไม่ การประเมินขั้นตอนน้ีถือว่ามี
ความส าคญัมากเพราะเหตุวา่เป็นการตอบโจทยห์รือวตัถุประสงคข์องการจดัฝึกอบรมใน
ส่วนของการเรียนรู้ ซ่ึงถา้มีการจดัฝึกอบรมเกิดข้ึนแลว้ แต่ไม่มีการเรียนรู้เกิดข้ึน หรือไม่
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ถือว่าเป็นการฝึกอบรมท่ีสูญเปล่า ดงันั้นเม่ือส้ินสุดการจดัอบรม
แลว้ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเรียนรู้และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ 

ซ่ึงในการประเมินส่วนน้ีได้ใช้แบบสอบถามโดยมีการให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตอบวา่หลงัการฝึกอบรมแลว้ท่านมีความรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่ อยา่งไร รวมทั้งมีการ
สัมภาษณ์ และติดตามดูผลการน าไปใช้จริง ซ่ึงการวดัการเรียนรู้ต้องมีเทคนิควิธีท่ี
เหมาะสมกบัประเด็น หรือประเภทการเรียนรู้ท่ีเราจะวดัโครงการหรือกิจกรรม เช่น การ
วดัความรู้ (Knowledge) การวดัทักษะ (Skill) ให้ทดลองปฏิบัติจริง และพิจารณาจาก
ทศันคติ (Attitude) ซ่ึงใชใ้นการสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ประกอบการประเมินผล 
 
            1.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior)  

การประเมินพฤติกรรม หรือ Job behavior เก่ียวขอ้งกบัการน าความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบติังานจริง ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการประเมินท่ีจะ
ทราบว่าการฝึกอบรมท่ีจัดข้ึนสามารถท าให้บุคลากรท างานได้ดีข้ึนหรือลดความ
บกพร่องในงานไดห้รือไม่ บางคร้ังมกัเรียกการประเมินขั้นตอนน้ีว่าการติดตามผลการ
ฝึกอบรมซ่ึงนักฝึกอบรมคงต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อท่ีระบุให้ชัดว่าการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรไหนควรมีการติดตามผลเน่ืองจากในบางองค์กรมีการจดัโครงการ
กิจกรรมฝึกอบรมจ านวนมากในแต่ละปีท าให้การติดตามผลการฝึกอบรมทุกโครงการ
กิจกรรมเป็นไปไดย้าก แต่อยา่งไรก็ดีการติดตามผลการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพคงตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดผูรั้บการฝึกอบรมในการให้ขอ้มูล ผลการ
ปฏิบติังานในงานท่ีใชค้วามสามารถอนัเน่ืองมาจากการฝึกอบรม หรือบางคร้ังอาจตอ้งมี
การขอข้อมูลหรือความเห็นจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกับงานของ 
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ผูเ้ขา้อบรม เช่น ในหลกัสูตรดา้นการบริการ อาจมีการสอบถามลูกคา้ว่าพฤติกรรมการ
บริการของพนกังานเป็นเช่นไร เป็นตน้ 
 
 1.4 การประเมินผลลพัธ์ (Results) 

ตามแนวคิดของ Kirkpatrick จะเห็นว่าการประเมินท่ียากท่ีสุดและเป็นการ
ประเมินท่ีท าให้ทราบว่าการอบรมแต่ละคร้ังส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กรบ้างคือ การ
ประเมินผลลพัธ์ (Results) ซ่ึงหมายถึงผลลพัธ์แก่องค์กรจากการฝึกอบรมนั่นเอง การ
ประเมินในขั้นตอนน้ีเช่นอาจมีการวดัผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน (Productivity) เช่น จ านวนสินคา้
ท่ีผลิตไดเ้พิ่มข้ึน จ านวนของเสียท่ีลดลง ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน หรือความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อการบริการท่ีเพิ่มข้ึน เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะระบุให้ช้ีชดัลงเป็นวา่ผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนนั้นเป็นผลมาจากการอบรม หลกัสูตรใดบา้งนั้นเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยากในการ
ตดัสินเน่ืองจากอาจมี ปัจจยัอ่ืนๆท่ีร่วมอยูด่ว้ย ดงันั้นการประเมินขั้นตอนน้ียงัคงยากต่อ
การน ามาใชป้ฏิบติัจริงโดยในปัจจุบนั ไดมี้การน าแนวคิดการประเมินผลท่ีเรียกว่า การ
ประเมินความคุม้ค่าในการลงทุน (Return on Investment) หรือเรียกย่อ ROI มาใช้โดย
Jack J. Phillips ซ่ึงไดรั้บความสนใจกนัอยูใ่นขณะน้ีการประเมินผลการฝึกอบรมถือเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายในวงจรการฝึกอบรม (Training cycle) ซ่ึงเร่ิมจากการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม  (Training Needs Assessment) การก าหนดวัตถุประสงค์การ
อบรม (Objective)การออกแบบหลกัสูตรการอบรม (Course Design) และการด าเนินการ
ฝึกอบรม (Implementation) ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยย้อนกลับท่ีส าคัญและเป็นการวัด
ความส าเร็จในการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล ไดเ้ลือกใชวิ้ธีการประเมินอยา่งเหมาะสม  
 
2. ประเภทของการฝึกอบรม 
  

ประเภทของการฝึกอบรมท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีหลายประเภท แต่ท่ีนิยมจัด
ฝึกอบรมของ แต่ละหน่วยงานจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

 ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2545)  
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2.2.1. การฝึกอบรมก่อนการท างาน (Pre-servise trainning) หรือการฝึกอบรม
ก่อน ประจ าการ เป็นการฝึกอบรมท่ีมุ่งให้ความรู้ความเขา้ใจทัว่ ไปเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี
ส าหรับบุคคลท่ี เขา้ท างานและปฏิบติังานต่างๆในองคก์ารการฝึกอบรมประเภทน้ีไดแ้ก่  

2.2.1.1 การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการอบรมส าหรับบุคคลท่ี 
เร่ิมท างานใหม่ให้รู้จกัองค์การ สมาชิกในองค์การกฎระเบียบ เง่ือนไขสิทธ์สวสัดิการ
หน้าท่ีของตนเองและวัฒนธรรมในองค์การเพื่อให้เกิดความมั่นใจ มีทัศนะท่ีดีต่อ
องค์การและสามารถปรับตวัไดอ้ยา่ง เหมาะสมในสภาพแวดล้อมขององค์การ ซ่ึงจะใช้
เวลาในการอบรม 1-2 วนั  

2.2.1.2 การฝึกอบรมก่อนท างานหรือแนะน างาน (Induction training) 
เป็นการอบรมแนะน า ให้บุคลากรใหม่ไดเ้รียนรู้งานระบบและวิธีการการควบคุม ก ากบั
ติดตามและ การปฏิบัติงานเฉพาะอย่างเพื่อให้ผูจ้ะเร่ิมปฏิบติังานรู้จักงานและวิธีการ
ท างานในหน้าท่ีของตนเอง รับผิดชอบไดร้วดเร็วข้ึนสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตาม
เป้าหมายหรือมาตรฐานของงานผิดพลาดน้อยการฝึกอบรมในลักษณะน้ี จะเป็นการ
ฝึกอบรมตัง่แต่ 5-15 วนั 

2.2.2. การฝึกอบรมระหวา่งการทา งาน/ประจาการ (In-service training) เป็นการ
ฝึกอบรมสาหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานหรือองค์การ เพื่อเพิ่มพูนหรือเพื่อ
ทบทวนความรู้ความสามารถและทักษะการท างานท่ีอาจลืมหรือขาดความช านาญ ไป
บ้าง ( refresher training ) หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงงานท่ีรับผิดชอบ หรือเม่ือการ
ท างานไม่ บรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงัการฝึกอบรมจะจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  

2.2.2.1 การฝึกอบรมในขณะท างาน/การอบรมในงาน (On-the-job 
training) เป็นการฝึก การอบรมเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มปฏิบัติจริงในงานท่ีจะต้อง
รับผิดชอบใน  สถานท่ีท างานท่ีเป็น พี่ เล้ียงวิธีการอบรมอาจจะท าโดยฝึกหัดงาน 
(appirenticeship training) จะเป็นงานท่ีต้องการความช านาญมากๆและการฝึกทา งาน
โดยได้รับค่าจ้างตอบแทน (Internship training) ซ่ึงมักจะเป็นโครงการร่วมระหว่าง
สถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ/ท่ีท างาน การอบรมแบบ น้ีจะเป็นการส่งเสริม
ความสามารถความช านาญ และการน าความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบติั  
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2.2.2.2 การฝึกอบรมนอกท่ีท าการ/การอบรมนอกงาน (Off-the-job 
training) เป็นการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการในสถานท่ีจดัฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
หยดุท าการปฏิบติังานในหนา้ท่ีชัว่คราว เพื่อเขา้รับการอบรมอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้ไดค้วามรู้
และทักษะท่ีได้จาก การฝึกอบรมอย่างเต็มท่ีเพื่อให้ได้ความรู้และทกัษะท่ีได้จากการ
ฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นงานของตน 

 2.2.3. การฝึกอบรมเฉพาะเร่ือง (Specific training) เป็นการฝึกอบรมให้ได้
รายละเอียดเฉพาะเร่ืองเพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้ให้กวา้งขวางเกิดความสามารถ มีความ
ช านาญในการปฏิบติังานหรือเพื่อเสริมงานหลักให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
หลกัสูตรของการอบรมในลกัษณะน้ีจะมีความหลากหลาย ระยะเวลาของการฝึกอบรม
จะข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของหลกัสูตรท่ีจดั ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและจะเป็นท่ีนิยมในวง
การศึกษา 

 2.2.4. การฝึกอบรมในกรณี พิ เศษ  (Special training) เป็นการอบรม เพื่ อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม อาจจะเป็นการฝึกอบรมให้ทั้งบุคลากรของหน่วยงาน 
บุคลากรนอกหน่วยงาน หรือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือ
ชุมชนในสังคม การฝึกอบรมประเภทน้ีจะเป็นการให้ข้อมูล ความรู้พื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตส าหรับการฝึกอบรมครูประจ าการ ของ ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2540) ได้ก าหนดรูปแบบการฝึกอบรมโดยพิจารณา  จากพื้นฐานส าคัญ 2 
ประการคือ  

2.2.4.1. รูปแบบท่ีพิจารณาจากฐานความมุ่งหมาย (objective based) 
แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ี 1 การฝึกอบรมเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการท างานของ
ครู ไดแ้ก่ การฝึกอบรมดา้นเน้ือหา และวิธีสอนตามลกัษณะเน้ือหาวิชาหรือตามระดบัชั้น 
และการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการ ลกัษณะท่ี 2 การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู  เช่นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ 
ลกัษณะท่ี 3 การฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาส าคญัทางการศึกษาของชาติเช่น การฝึกอบรม
เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างในบางวิชาอนัเป็นผลมาจากการประเมินใน
ระดบัภูมิภาค หรือระดบัชาติการอบรมเพื่อผลกัดนันโยบายทางการศึกษาท่ีส าคญัเป็นตน้  
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2.2.4.2. รูปแบบท่ีพิจารณาจากฐานของพฤติกรรม (performance based) 
ค านึงถึงบทบาทของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและผูใ้ห้การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 
ลักษณะท่ี 1 การฝึกอบรมท่ีเน้นวิทยากรเป็นศูนย์วิทยากรเป็นผู ้ถ่ายทอด  ความรู้
ประสบการณ์ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู ้รับ  ลักษณะท่ี 2 การอบรมท่ีเน้นส่ือเป็น
ศูนยก์ลาง เช่น การเรียนโดยส่ือ ประเภทต่าง ๆ ลกัษณะท่ี 3 การฝึกอบรมท่ีเน้นผูเ้ขา้รับ
การอบรมเป็นศูนยก์ลาง เน้นให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นผู ้กระท า ผูใ้ห้การอบรมเป็นผูมี้
บทบาทสนับสนุนและช่วยเหลือ สรุปประเภทของการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
สามารถจ าแนกตามประเภทได4้ ประเภท และจ าแนกตามรูปแบบได ้2 รูปแบบ กล่าวคือ
การจ าแนกตามประเภท ประเภทท่ี 1ไดแ้ก่ การฝึกอบรมก่อนทา งาน/ประจ าการ เช่น 
การปฐมนิเทศ การแนะน างาน ประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่การ ฝึกอบรมระหว่างการท างาน / 
ประจ าการ ซ่ึงประเภทน้ียงัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การอบรมในขณะท างาน และการ
อบรมนอกงาน ประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่การฝึกอบรมเฉพาะเร่ืองเป็นการอบรม เทคนิควิชาชีพ
เฉพาะเร่ืองและประเภทท่ี 4 ได้แก่การฝึกอบรมพิเศษมีหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือเป็นการศึกษานอกระบบทั้งหมด ส าหรับรูปแบบท่ีใช้ การฝึกอบรมส าหรับครู
ประจ าการ รูปแบบท่ี 1 คือรูปแบบท่ีพิจารณาจากฐานความมุ่งหมาย ไดแ้ก่การฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การท างานของครูการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพ การฝึกอบรมเพื่อแกปั้ญหา ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของชาติ รูปแบบท่ี 2 
คือ รูปแบบท่ีพิจารณาจากฐานของพฤติกรรม  ได้แก่การฝึกอบรมท่ีเน้นวิทยากรเป็น
ศูนยก์ลาง การฝึกอบรมท่ีเน้นส่ือเป็นศูนยก์ลาง และการฝึกอบรมท่ีเน้นผูเ้ขา้รับการ
อบรมเป็นศูนยก์ลาง 

ชาญณรงค์ ชาวงษ์ (2535) ไดส้รุปถึงความหมายของการพฒันาบุคลากรว่า การ
พฒันาบุคลากรคือ กระบวนการท่ีจะเสริมสร้างและเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ 
โดยเน้นการพยายามปรับปรุงให้ดีข้ึนทั้ งด้านความรู้ความสามารถ ทักษะอุปนิสัย 
ทศันคติและวิธีการในการท างาน ตลอดจนจัดให้มีการเพิ่มทกัษะ ประสบการณ์ โดย
ตั้งเป้าหมายว่าการพัฒนาบุคลากรควรจะได้ผลในทางบวกอย่างน้อยก็ให้เกิดความ
กระตือรือร้นต่อการท างานของคนมากยิ่งข้ึน และจะได ้ฝึกอบรมหรือเห็นแบบอยา่งท่ีดี
เพื่อน าไปปรับปรุงงานท่ีตนท าอยู่ก่อนแลว้ให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ี
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ส าคญัท่ีสุดของโลกถา้คนมีคุณภาพดีแล้วทุกอย่างก็จะตามมาในทางท่ีดี เพราะคนเป็น
ผูส้ร้างทุกอย่าง ทั้งวฒันธรรม อารยธรรม ศิลปะ สุนทรีย์ และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
การปกครองศีลธรรม จริยธรรม ทุกอยา่งก็จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น
ก่อนท่ีจะท าการพฒันาอยา่งอ่ืน ๆ ตอ้งพฒันาบุคลากรให้เขา้ใจและเห็นความส าคญัของ
การพฒันาและเขา้ใจ ความหมายอนัแทจ้ริงของการพฒันาบุคลากรเสียก่อน  

ดนยั เทียนพุฒ (2537) การพฒันาบุคลากรนั้น เป็นการสร้างบรรยากาศในการท า 
งานท่ี เอ้ืออ านวยต่อการแสดงออกของศกัยภาพบุคคลในองค์การการสร้างคุณภาพชีวิต
ในการท างานการพฒันาองคก์ารการออกแบบงานใหม่  

จากความคิดเห็นขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า การพฒันาบุคลากร หมายถึงกระบวนการ
ในการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของคนให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบไดดี้
ยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นความรู้ความสามารถความช านาญ ประสบการณ์ และสร้างเสริมในดา้น
ทศันคติค่านิยมของบุคคล เพื่อจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้สามารถปฏิบัติ
หนา้ท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3. การฝึกอบรมและหลกัสูตรฝึกอบรม  
 

ความหมายของการฝึกอบรม มีผูใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรม ไวด้งัน้ี  
ธีระ ประวาลพฤกษ์ (2538 : 4) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ 

เสริมสร้างสมรรถภาพบุคคลใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติเพิ่มข้ึน ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานในขอบเขตของการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
อนัมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ารท่ีปฏิบติัหรือให้สามารถปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ
สูงยิง่ข้ึน  

ธงชัย สัน ติวงษ์  (2540 : 213)ให้ความหมายการฝึกอบรมไว้ว่า หมายถึง 
กระบวนการท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบเพื่อจะหาทางให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ/
หรือทศันคติของพนักงาน เพื่อจะให้สามารถปฏิบติังานให้ดีข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิตและใหเ้กิดผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร 
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นวลศรี บุญรักษ์ (2542 : 21) ได้ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวน การท่ีจดัข้ึนเป็นระบบในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน สรุปไดว้่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพฒันา
บุคลากรท่ีจดัข้ึนเป็นระบบ และครอบคลุม ซ่ึงสามารถจดัไดห้ลายวิธี โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้บุคลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติเหมาะสมกบังานท่ี
ปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน  

 
3.1 ความมุ่งหมายของการฝึกอบรม  
สมพงศ์ เกษมสิน (2514 : 259 - 260) กล่าวถึงความมุ่งหมายของการฝึกอบรม

สองประการคือ ในด้านความมุ่งหมายขององค์กรเป็นความมุ่งหมายท่ีเน้นหนักถึง
ประโยชน์ท่ีองคก์ารจะไดรั้บเป็นส่วนรวม ไดแ้ก่ เพื่อสร้างความสนใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการหรือเจา้หน้าท่ี เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบติังานท่ีดีและถูกตอ้งทนัสมยั เพื่อ
พฒันาการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลสูงสุด เพื่อฝึกฝนบุคคลหรือเตรียมเจา้หนา้ท่ีไวส้ าหรับการ
ขยายงานในอนาคต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานให้
สูงข้ึน ในดา้นความหมายส่วนบุคคลเป็นความมุ่งหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ท่ีบุคคลของ
องค์การจะได้รับ ซ่ึงได้แก่ เพื่อความก้าวหน้าในการเล่ือนต าแหน่งฐานะ เพื่อพฒันา
บุคลิกภาพ หน้าท่ี และทัศนคติ เพื่อส่งเสริมและสร้างขวญัในการปฏิบัติงาน เพื่อท า
ความเขา้ใจ นโยบาย และวตัถุประสงค์ขององค์การ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2534 : 419 - 420) สรุปความมุ่งหมายของการ 
ฝึกอบรม มี 2 ประการคือ เพื่อเป็นการแกปั้ญหาการขาดความรู้ ความช านาญในสายงาน
ของขา้ราชท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติั และเพื่อพฒันาการปรับปรุงความรู้ให้แก่
ขา้ราชการเป็นการเพิ่มเติมซ่ึงความรู้เพื่องานท่ีมีความรับผิดชอบมากข้ึน สรุปวา่ ความมุ่ง
หมายของการฝึกอบรม มีด้วยกัน 2 ประการ คือ เพื่อแก้ปัญหาการขาดความรู้ความ
ช านาญในสายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และเพื่อพฒันาปรับปรุงความรู้ในสายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหม้ากข้ึน  
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3.2 ประเภทของการฝึกอบรม  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2534 : 420 – 421) สรุปว่า การฝึกอบรมเพื่อ 

เพิ่มพูนทกัษะ แบ่งออกเป็น 5 ประการคือ การอบรมปฐมนิเทศ การฝึกอบรมโดยลงมือ
ท างาน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ การฝึกอบรมระดับหัวหน้างาน การฝึกอบรม
ระดบัการจดัการพฒันานกับริหาร 

เสนาะ ติเยาว ์(2535 : 133 - 136) แบ่งการฝึกอบรมตามลกัษณะของผูเ้ขา้รับการ 
ฝึกอบรมสามารถแบ่งออกได ้5 ประการคือ การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
โดยการท างาน การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบติังาน การฝึกหัดช่างฝีมือ การฝึกอบรม
พิเศษ 

ธีระ ประวาลพฤกษ์ (2538 : 61 - 62) ได้แบ่งประเภทของการฝึกอบรมไดด้ังน้ี 
แบ่งประเภทตามลกัษณะก่อนหลงัของการเขา้ท างานได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ การฝึกอบรม
ก่อนเขา้ท างาน และการฝึกอบรมระหว่างท างาน แบ่งประเภทตามจ านวนผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมได้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล และการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม 
แบ่งประเภทตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ การฝึกอบรมเพื่อ
เขา้สู่ต าแหน่งใหม่ และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพในการปฏิบติังานทางด้าน
มนุษยสัมพนัธ์ ดา้นทกัษะ และแบ่งประเภทตามลกัษณะวิธีการฝึกอบรมทัว่ ๆ ไปไดส้อง
ประเภท ไดแ้ก่ การฝึกปฏิบติังานปกติในท่ีท าการ และการฝึกปฏิบติังานนอกท่ีท าการ  

ชารี มณีศรี (2538 : 91 - 92) กล่าวว่า โดยทัว่ไปการฝึกอบรมมี 2 ประเภท คือ 
การอบรมก่อนการปฏิบติังาน และการอบรมระหว่างการปฏิบติังาน สรุปไดว้่า ประเภท
ของการฝึกอบรมสามารถจดัแบ่งไดห้ลายลกัษณะแตกต่างกนัไป เช่น ตามช่วงเวลาของ
การท างาน ตามจ านวนของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และตามลกัษณะวิธีการ ฝึกอบรมทัว่ ๆ ไป 
 
4. การประเมินผลการฝึกอบรม  
 

การประเมินผลการฝึกอบรม เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบเพื่อ
ประเมินความส าเร็จของโครงการฝึกอบรม หรือการประเมินผลการใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรม ซ่ึงตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ในการ
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พิจารณาว่า การฝึกอบรมนั้นสามารถช่วยก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามวตัถุประสงค์ท่ี
ไดต้ั้งไวห้รือไม่ เคริกแพทริก (บุญเลิศ ไพรินทร์. 2538: 85 - 86, ชูชยั สมิทธิไกร. 2540: 
207 - 208 อา้งอิงจาก Kirkpatrick. 1987) ไดเ้สนอเกณฑท่ี์ควรพิจารณาและประเมิน ดงัน้ี  

1.การประเมินปฏิกิริยา เป็นการประเมินความรู้สึกนึกคิดของผูรั้บการฝึกอบรมท่ี
มีต่อโครงงานการฝึกอบรม เช่น ในด้านเน้ือหา วิทยากร วิธีหรือเทคนิคการฝึกอบรม 
เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม สถานท่ีฝึกอบรม บรรยากาศในการฝึกอบรม ระยะเวลาท่ี
ใช ้โสตทศันูปกรณ์ เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้ควรมีการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการจะประเมินไว ้
ตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบโครงการ ฝึกอบรม และน าส่ือท่ีตอ้งการจะประเมินบรรจุ
ลงในแบบประเมินผล  

2.การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลความเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ ตามวตัถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมนั้น ๆ ว่ามีการเปล่ียนแปลง
ตามท่ีตอ้งการมากนอ้ยหรือไม่ เพียงใด ส าหรับวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ทั้ง 
3 ดา้น มีดงัน้ี  

2.1 ความรู้ การประเมินระดับความรู้ของผู ้รับการอบรม คือ การจัด
ความรู้เก่ียวกับ ข้อเท็จจริง หลกัการ วิธีการ และกระบวนการท างาน โดยทั่วไปการ
ประเมินความรู้มกัจะวดัโดยใช้แบบทดสอบความรู้ มี 4 แบบ คือ แบบทดสอบอตันัย 
แบบทดสอบเติมค า หรือค าตอบสั้ น ๆ แบบทดสอบถูก - ผิด และแบบทดสอบหลาย
ตวัเลือก  

2.2 ทักษะ การประเมินทักษะมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่า ผูรั้บการ
อบรมมีการพฒันาด้านทักษะเพิ่มข้ึนหรือไม่ วิธีการประเมิน เช่น การให้แสดงหรือ
กระท าทกัษะนั้น ๆ ออกมา โดยผูฝึ้กอบรมจะคอยสังเกตหรือใหค้ะแนน เรียกวา่ เป็นการ
ทดสอบการปฏิบติังาน หรือการทดสอบความสามารถ  

2.3 เจตคติ การประเมินเจตคติเป็นการวดัการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้สึก
ของผู ้รับการอบรมต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง แบบการประเมินเจตคติมีหลายแบบ สามารถ
น าไปใชไ้ดต้ามความเหมาะสม  

3. การประเมินการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมในการท างาน เป็นการประเมินว่า 
พฤติกรรมการท างานของผูรั้บการอบรม มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
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หรือเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาก่อนและหลงัการฝึกอบรม แนวทาง
ในการประเมินพฤติกรรม มีดงัน้ี  

3.1 ประเมินพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบทั้งก่อนและหลงัการฝึกอบรม  
3.2 เก็บขอ้มูลจากกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปน้ีอยา่งน้อยหน่ึงกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูรั้บการ

อบรม ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานของผูรั้บการอบรม  
3.3 มีการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานทั้งก่อนและ

หลงัการฝึกอบรม  
3.4 ควรจะประเมินการฝึกอบรมหลงัส้ินสุดโครงการแลว้ระยะเวลาหน่ึง 

เพื่อใหผู้รั้บการอบรมไดมี้โอกาสน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ช ้ 
3.5 ควรมีกลุ่มควบคุม ซ่ึงประกอบดว้ยผูท่ี้ไม่ไดผ้า่นการฝึกอบรม เพื่อใช้

เป็นกลุ่มเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีผา่นการฝึกอบรม  
4. การประเมินผลกระทบหรือผลลพัธ์ท่ีมีต่อองค์การหรือความสอดคลอ้งกับ 

วตัถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด เป็นการประเมินประโยชน์ท่ีองค์การจะ
ไดรั้บในภาพรวมทั้งหมดจากโครงการฝึกอบรมนั้น ๆ เช่น คุณภาพและปริมาณของการ
ผลิตขวญัก าลงัใจของพนักงาน ซ่ึงการประเมินในระดบัน้ีเป็นเร่ืองค่อยขา้งจะยาก ทั้งน้ี
เพราะในองคก์ารนั้นมีตวัแปรหลายประการท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ข้ึนหรือเลวร้ายลง  

สตฟัเฟิลบีม (สมคิด บางโม. 2544: 116 – 117 อา้งอิงจาก Stufflebeam. 1988) ได้
เสนอแนวคิดในรูปแบบการประเมินโครงการท่ีเรียกว่า การประเมินผลโครงการแบบ
ซิปป์ (CIPP Evaluation) ซ่ึงใชป้ระเมินผลโครงการไดทุ้กประเภทรวมทั้งประเมินผลการ
ฝึกอบรมดว้ย โดยก าหนดขั้นตอนการประเมินออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี  

ระยะท่ี 1 ประเมินสาระส าคญั (Context Evaluation) เป็นการประเมินว่า
โครงการมีความเหมาะสมและสมเหตุผลเพียงใด โดยพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี โครงการท่ี
เสนออยู่ในกรอบของนโยบายบริษทัหรือไม่ วตัถุประสงค์ของโครงการสนองนโยบาย
ของบริษทัหรือไม่ มีความจ าเป็นเพียงใด ความเป็นไปไดข้องโครงการ วิธีด าเนินการ 
และผลกระทบของโครงการเป็นอยา่งไร 
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ระยะท่ี 2 ประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นของการฝึกอบรม (Input Evaluation) 
เป็นการตรวจสอบความพร้อมของโครงการ ไดแ้ก่ ก าลงัคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานท่ี ระบบ การฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม วิทยากร เป็นตน้  

ระยะท่ี 3 ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผล
ในระยะด าเนินการฝึกอบรม หรือการฝึกอบรมส้ินสุดแลว้ เพื่อประเมินตรวจสอบวา่การ
ฝึกอบรมด าเนินการไปตามกระบวนกรท่ีก าหนดหรือไม่ วิธีการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
เพียงไร มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไรบ้าง ผูเ้ก่ียวข้องมีความพึงพอใจ
เพียงไร  

ระยะท่ี 4 ประเมิลผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลการ
ฝึกอบรมเม่ือเสร็จส้ินโครงการแลว้ หรือประเมินหลงัจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมกลบัไป
ปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว 6 เดือน  เพื่อประเมินดูว่าผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพียงใด
หรือไม่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและผูบ้งัคบับญัชาของตนพึงพอใจ เพียงไร 

สรุปไดว้่า รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมท่ีผูวิ้จยัน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
มีดงัน้ี  

1. การประเมินผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้ขา้รับการ 
ฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม  

2. การประเมินผลการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมในการท างาน ได้แก่ การ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

3. การประเมินผลผลิต ไดแ้ก่ การประเมินรายงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
 
5. ความส าคัญของการติดตามผล 

 
 การติดตามผลการฝึกอบรม เป็นขั้ นตอนท่ี มีความส าคัญมากใน

กระบวนการฝึกอบรม ซ่ึงจะให้ค าตอบท่ีส าคญัเก่ียวกบัโครงการฝึกอบรมและหลกัสูตร
ฝึกอบรมท่ีได้จดัไปแล้วว่า บรรลุผลตามวตัถุประสงค์หรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานและต่อหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ผูเ้ข้ารับการอบรมมีการเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมการท างานในทางท่ีดีข้ึนหรือไม่ อยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูเ้ขา้รับการอบรม
ไดน้ าเอาความรู้หรือส่ิงท่ีไดรั้บจากการอบรมไปปรับใชใ้นการปฏิบติังาน  

วิจิตร อาวะกุล (2540: 239-240) กล่าวถึงความส าคญัของการติดตามผลว่าเป็น 
การตรวจสอบผลการฝึกอบรมกบัการปฏิบติังานจริงโดยตรง ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงทาง ทศันคติ ทางพฤติกรรม การปฏิบติั ประสิทธิภาพ การปรับใชว้ิชาการ 
หรือไดน้ าความรู้หรือส่ิงท่ีไดรั้บ จากการฝึกอบรมไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานหรือไม่ 
หรือมีความจ าเป็นตอ้งให้เขา้ฝึกอบรมซ ้ าอีก และถา้เขาท าไดดี้ก็ก็อาจจดัฝึกอบรมขั้นสูง
เพิ่มเติมใหอี้ก เพื่อใหมี้การพฒันาในระดบัสูงยิง่ข้ึน นอกจากนั้นการการติดตามผลจะท า
ให้เราได้ทราบข้อมูลการฝึกอบรมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเก่ียวกับตัวผู ้
ฝึกอบรม ซ่ึงแต่ละคนมีปัญหาเก่ียวกบัการฝึกอบรมท่ีไม่เหมือนกนั หรือทราบถึงการ
บรรลุวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติหรือไม่และเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดีเพียงใด การติดตามผลการฝึกอบรมถือเป็น
กิจกรรมสุดทา้ยของการฝึกอบรม มกัจะท าภายหลงัจากการฝึกอบรม ผูอ้บรมไดก้ลบัไป
ปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนแลว้ ระหว่าง 4 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย ทั้งน้ีเพื่อให้ผูอ้บรม
ได้มีโอกาสน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ปฏิบติังานในหน้าท่ีของตน  และทราบผลท่ี
ออกมา การติดตามผลควรก าหนดระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะ ๆ และมกัจะใชว้ิธีการ
ไปสังเกต (Observe) ไปเยี่ยม (Visit) ท่ีท างานหรือท่ีประกอบการ มีการจดบันทึก 
(Record) และตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542: 253) กล่าววา่ การติดตามผลการอบรม (Follow up 
Evaluation) เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองของการประเมินผลการฝึกอบรม เป็นส่วนท้ายสุดท่ี
ผูรั้บผิดชอบจะด าเนินการเพื่อให้ครบวงจรของการอบรมหลังจากท่ีผู ้อบรมกลบัเข้า
ท างานแล้วระยะหน่ึง หากมีการติดตามผลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู ้รับผิดชอบ
โครงการอบรมสามารถประเมินประสิทธิผลของการอบรมไดว้่าผูอ้บรมสามารถน าวิชา
ความรู้ท่ีได้รับในการอบรมไปใช้ในงานท่ีท าอยู่ได้หรือไม่ หรือได้ประยุกต์ใช้ทกัษะ
ใหม่ในงานไดดี้หรือไม่เพียงใด หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างานหรือไม่ ยงัมี
ส่วนใดท่ียงับกพร่องไม่สมบูรณ์ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและวางแผนในการ
อบรมเพิ่มเติมคร้ังต่อไป รวมทั้งการประมวลผลกระทบของการอบรมท่ีมีต่อโครงการ 
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ชุมชน ฯลฯ นอกจากน้ีการติดตามผลยงัเป็นเสมือนการกระตุ้นผูเ้ข้าอบรมท่ีจะต้อง
ประยกุต์ความรู้ท่ีไดรั้บการอบรมมาใชใ้ห้มากท่ีสุด เม่ือทราบว่าจะมีการเยี่ยมเยือนและ
ติดตามผลกิจกรรมการติดตามผลยงัเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีจดัอบรมยงัให้ความส าคญั
นอ้ย หน่วยงานท่ีจดัอบรมส่วนใหญ่มกัจะไม่ไดรั้บกิจกรรมติดตามผลเขา้ไวใ้นวงจรการ
อบรม ซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่มีงบประมาณไม่มีบุคลากรเพียงพอ หรืออาจจะยงัมองไม่เห็น
ความส าคญัอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงท่ีจริงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
การอบรมเพื่อความสมบูรณ์ โดยวางแผนเอาไวใ้นงบประมาณดว้ย ส าหรับหน่วยงานท่ี
ด าเนินการจดัอบรมให้กบับุคลากรในหน่วยงานของตนเอง เช่น หน่วยงานส่วนกลางจดั
อบรมเฉพาะเร่ืองให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในชุมชน อาทิ ส านักงานสาธารณะสุข
จงัหวดัอบรมให้กบัเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั หรือเจา้หนา้ท่ีอนามยัอบรมใหก้บัอาสาสมคัร 
สาธารณะสุขประจ าหมู่บา้น เป็นตน้ กรณีหน่วยงานตน้สังกดัท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรม
เหล่าน้ีมีงบประมาณส าหรับการนิเทศงานเจา้หน้าท่ีในพื้นท่ีอยูแ่ลว้ ฉะนั้นก็อาจจะน า
กิจกรรมการติดตามผลไปผนวกเขา้กบังานนิเทศก็ได ้ซ่ึงจะสะดวกและไม่ตอ้งเตรียม
งบประมาณเพิ่มเติม ส่ิงท่ีควรกระท าหลงัจากติดตามผลเสร็จส้ินก็คือ ควรมีการเขียน
รายงานการติดตามผล ซ่ึงนอกจากจะเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้นแลว้ ยงัอาจส่งให้
ผูเ้ขา้รับการอบรม รวมทั้งส่งไปใหก้บัวิทยากรเพื่อทราบผลดว้ย  

ชาญ สวสัด์ิสาลี (2548: 61-62) กล่าววา่การติดตามผลเป็นหวัใจของการฝึกอบรม 
ฉะนั้น หลงัจากเสร็จส้ินการฝึกอบรมและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมกลบัไปปฏิบติังานได้
ระยะหน่ึงแลว้ จึงควรมีการติดตามผล ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาการติดตามผลจะเป็นขอ้มูล
ในการพิจาณาปรับปรังพฒันาหลกัสูตรการศึกษาและการอบรมสัมมนา และเป็นการ
แสดงความสนใจของผูจ้ัดการศึกษาต่อผูท่ี้ส าเร็จหลกัสูตรว่าได้น าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดม้ากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น การติดตามผลจึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการฝึกอบรม การติดตามผลเป็นการตามไปดูผลภายหลงั การฝึกอบรมว่าหลงัจากผู ้
เขา้ฝึกอบรมกลบัไปท างานหรือประกอบอาชีพเดิมของตนแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลง
พฒันาการท างานหรือน าเอาความรู้ท่ีอบรมแล้วไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพียงใด 
ไดผ้ลอย่างไร และมกัพบเสมอว่าผูอ้บรมบางคนไม่ไดใ้ช้ความรู้ท่ีอบรมมา เพราะเขา้
อบรมไม่ตรงกบังานท่ีท าหรือผูอ้บรมน าไปใชแ้ต่ยงัใชไ้ม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกหลกัการจะไดห้า
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วิธีแกไ้ขโดยการไปให้ค าแนะน าเพิ่มเติมหรือกลบัมาอบรมใหม่ โดยวิธีน้ีก็ช่วยให้ทราบ
วา่การด าเนินการฝึกอบรมไดผ้ล หรือมีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอีกทางดว้ย 

จรีพร ศรีทอง (2549: 277) กล่าวถึงความส าคัญของการติดตามผลว่า เป็น
การศึกษาเก่ียวกบัผลส าเร็จและขอ้บกพร่องของผูส้ าเร็จการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่ปัจจยั
น าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) การน าออก (Output) และการน าไปใช ้(Outcome) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาแก้ไข  ปัญหาในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานเป็นการ
ตรวจสอบดูว่าบริการท่ีจดัให้กบัผูเ้ขา้รับการศึกษาประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
ท าให้ทราบถึงทศันคติ ความคิดเห็น ความต้องการ  รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ 
การติดตามผลเป็นวิธีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อสถาบนั เช่น 
ลกัษณะอาชีพ ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน การศึกษาต่อ รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับการ
ประเมินผลในดา้นวิชาการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการศึกษา เป็นการให้
ความช่วยเหลือท่ีทางหน่วยจดัการศึกษาไดจ้ดัใหก้บัผูเ้ขา้รับการศึกษาของตน ว่าไดมี้การ
พัฒนาหรือมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไรบ้าง และยงัช่วยให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องของโครงการและ
หลกัสูตร เพื่อท่ีจะไดป้รับปรุงพฒันาให้บรรลุวตัถุประสงค์การติดตามผลเป็นบริการท่ี
จะรวบรวมขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงของการจดับริการแนะแนวในสถานศึกษาว่าบรรลุถึง
วตัถุประสงคห์รือไม่เพียงใด เพื่อให้ผูด้  าเนินการแนะแนวทราบว่า ผูใ้ชบ้ริการยงัตอ้งการ
ความช่วยเหลือดา้นใดบา้ง จะไดน้ ามาปรับปรุงบริการใหมี้ข้ึน และในการติดตามผลการ
ปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นการศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการท างานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาว่าไดใ้ช้ความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บจากสถาบนัในการปฏิบติังานมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ตลอดจนมีขอ้คิดเห็นต่อสถาบันอย่างไร การ
ติดตามผลควรจะกระท าหลงัจากส าเร็จการศึกษาไปแลว้ เพื่อพิจารณาว่าไดใ้ชค้วามรู้ท่ี
เรียนไปมากนอ้ยเพียงใดในการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร และควรพิจารณาเหตุผลของ
การไดใ้ชค้วามรู้ก่อนจะท าการติดตามผล คือ ผูผ้่านการอบรมไดท้ างานตรงกบัวิชาท่ีได้
ศึกษาไปหรือไม่ ผูผ้่านการอบรมได้ใช้ความรู้จากวิชาท่ีศึกษาไปใช้ในการประกอบ
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อาชีพเพียงใด และผูผ้่านการอบรมได ้ท างานตรงกบัวิชาท่ีเรียน มีโอกาสใชค้วามรู้ และ
มีผลอยา่งไร 

รัตนะ บวัสนธ์ (2550: 241) กล่าวว่าการติดตามผลเป็นการประเมินพฤติกรรมท่ี 
เปล่ียนไปหลงัจากการอบรม (Behaviour Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผูผ้่านการ
อบรมได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานไปตามความคาดหวงัของโครงการใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค์ และเป็นการประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร (Result Evaluation) 
ทั้งในดา้นดีและไม่ดี เช่น ลดค่าใชจ่้ายในการท างาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การท างาน ประโยชน์จากการติดตามผลจะสามารถให้สารสนเทศท่ีมีความหมาย 
ทนัเวลา และมีผลต่อการน าไปใชไ้ดจ้ริงตามตวับ่งช้ี ดงัน้ี  

1. มุ่งให้เกิดการสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลง (Constructive Orientation) ผลจาก 
การติดตามจะช่วยให้สถาบนัน าไปใชเ้พื่อพฒันาทรัพยากรบุคลของสถาบนั และกระตุน้
ใหบุ้คลากร มีการบริการดีข้ึน  

2. ก าหนดจ าแนกการน าไปใช้ประโยชน์  (Defined User) ก าหนดกลุ่มผู ้ใช้
ประโยชน์ และความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากการติดตามผลใหช้ดัเจน ซ่ึงจะช่วยใหก้าร
ตั้งค าถามมีความเหมาะสมชดัเจนมากข้ึน  

3. ความน่าเช่ือถือของนกัประเมิน (Evaluation Credibility) ตอ้งด าเนินการโดยผู ้
ท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างแท้จริง และมีบารมีทาง
วิชาการเพื่อเป็นท่ียอมรับเช่ือถือได ้ 

4. การจัดท ารายงานน าไปใช้ได้ (Functional Reporting) ต้องมีความชัดเจน 
ทนัเวลา มีความถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัติได้กับผูไ้ด้รับการประเมินหรือกลุ่มผูท่ี้
ไดรั้บบริการ  

5. ก ากับติดตามให้เกิดผลกระทบต่อเน่ือง (Follow-up impact) ต้องให้ผูไ้ด้รับ 
การประเมินและผูใ้ชผ้ลมีความเขา้ใจในการประเมินและมีการปรับปรุงหรือปฏิบติัตาม
ผลไดอ้ยา่งชดัเจน จากค ากล่าวของนักวิชาการสามารถสรุปความส าคญัของการติดตาม
ผลไดว้า่ เป็นการติดตามผูผ้า่นการศึกษาไปแลว้วา่ ไดน้ าความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน แลว้ยงัไดท้ าให้ ทราบว่ามีความจ าเป็นทางวิชาการอ่ืนท่ี



35 
 

ยงัขาดต่อการปฏิบัติงานด้วย นอกจากนั้ นยงัเป็นข้อมูลยอ้นกลับให้กลับผู ้บริหาร
โครงการและคณะด าเนินงานหลกัสูตรไดน้ าไปตรวจสอบการบริหาร การจดัการและ
การด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
 
6. การน าหลกัทฤษฎีมาใช้ในการประเมินความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์หรือการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้หมายถึง การ
ท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ในการรับการฝึกอบรม
จะตอ้งมีโอกาสน าความรู้ท่ีไดรั้บเรียนรู้มา น าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตได ้ส่ิงท่ีเรียนรู้กบั
ชีวิตจริงจึงตอ้งเป็นเร่ืองเดียวกนั ดังนั้นผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเลือกเขา้รับการ
ฝึกอบรมในหัวขอ้ท่ีตนเองสนใจ ไดเ้รียนรู้หรือหาค าตอบดว้ยตนเอง โดยการคิดและ
ปฏิบติัจริง มีความรู้หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แลว้น าขอ้มูลหรือความรู้
จากท่ีไดเ้รียนรู้มาสรุปเป็นค าตอบหรือเช่ือมโยงต่อการพฒันาความรู้ต่อไป ทั้งน้ี เพื่อให้
มีความเช่ือมัน่วา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีโอกาสเลือก วางแผน และจดัการน าเสนอค าตอบ
ของปัญหาหรือผลของการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคล้องกบัความถนัด
และความสนใจของตนเอง และน าไปเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนในอาชีพเดียวกนัหรือชุมชน
เครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

ดงันั้น แนวทางท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บการฝึกอบรมสามารถน าส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาใชก้บัองคก์ร/ชุมชนอยา่งไดผ้ล 

1. วิเคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีชุมชนหรือท้องถ่ินจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การฝึกอบรม เช่น ทกัษะท่ีขาดหรือปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
อบรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนจะเป็นโอกาสในการพัฒนาการท างานของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ดีข้ึนไดจ้ริง เพราะหากการฝึกอบรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน จะเป็นการเปล่าประโยชน์และเสียเวลาโดยท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ไม่ไดรั้บประโยชน์เท่าท่ีควร 

2. ให้ขอ้มูลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดท้ราบว่า การฝึกฝนทกัษะใหม่ ๆ หรือ
การเพิ่มขีดความสามารถให้กบัทกัษะท่ีมีอยูแ่ลว้นั้นมีความส าคญัอยา่งไร และเช่ือมโยง

http://th.jobsdb.com/TH/TH/Resources/JobSeekerArticle/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88?ID=7468
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ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเห็นความเก่ียวเน่ืองกนัระหว่างการฝึกอบรมกบัความสามารถ
ของเขาท่ีจะทุ่มเทเพื่อความส าเร็จตามแผนการและเป้าหมายของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 

3. ออกแบบการฝึกอบรมให้มีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน และสามารถวดัผล
ส าเร็จได  ้รวมถึงการให้ขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมถึงวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม
และวิธีการวดัผล เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบว่าลกัษณะการฝึกอบรมเป็นอยา่งไร 
มหาวิทยาลยัคาดหวงัอะไรจากการฝึกอบรมดงักล่าว และมีแนวทางท่ีจะน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชก้บัการท างานใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลยัต่อไป 

4. การฝึกอบรมเป็นหน้าท่ีอย่างหน่ึง แจง้ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบว่า 
การฝึกอบรมเป็นหนา้ท่ีอยา่งหน่ึง ซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรให้ความร่วมมือและตั้งใจ
ฝึกอบรมอย่างจริงจงั ทั้งการเตรียมตวัก่อนการฝึกอบรม การเขา้รับการอบรมดว้ยความ
กระตือรือร้น รวมทั้ งการน าความรู้ไปต่อยอดความคิดหรือนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

5. ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมประเมินตนเอง หรือท าแบบฝึกหัดเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้รับการฝึกอบรม เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้คิดถึงหัวขอ้การ
ฝึกอบรมก่อนวนัฝึกอบรมจริง และเม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าแล้ว ช่วงเวลาฝึกอบรมจะเป็นช่วงเวลาอนัมีค่าท่ีคุณสามารถจัดให้มีการฝึก
ปฏิบติัอยา่งเขม้ขน้ หรือใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

6. จดัให้หัวหนา้ชุมชน/แกนน าของชุมชนเขา้ร่วมการฝึกอบรมดว้ยเพื่อให้
พวกเขาเขา้ใจถึงบทบาทของผูท่ี้อยู่ในระดับบริหารต่อการฝึกอบรม ซ่ึงจะมีบทบาท
ส าคญัในการเป็นตน้แบบท่ีดีในการเรียนรู้และการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม รวมถึงส่งเสริมให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถประยกุต์ใชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้
มาใหเ้กิดประโยชน์ต่องานท่ีท าดว้ย  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัอุทยัธานี
ได้มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลงัการอบรม มีการน า
ความร่วมมือของทุกฝ่ายใหม้าประสานกนัเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลยั 



บทที ่ 3 
วธีิด ำเนินกำรกำรติดตำมผลกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 

และกำรถ่ำยทอดกำรเรียนรู้วชิำชีพของชุมชนชำวจังหวดัอุทัยธำน ี
  
 การด าเนินการการติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการ
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวดัอุทัยธานี  ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 ของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาประเด็นต่างๆ 3 ประการคือ 1)
เพื่อศึกษาผลการน าความรู้จากโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนชาว
อุทยัธานีไปประยกุตใ์ชห้รือใชพ้ฒันาอาชีพและพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ิน 2)เพื่อศึกษาผล
การยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นสุขอนามยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3)เพื่อศึกษาแนวทางการ
สร้างเครือข่ายในภูมิภาคอยา่งมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัอุทยัธานี ขอเสนอวิธีการด าเนินการติดตามผลการจดัการองค์
ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี โดยด าเนิน
การศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม  
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม  
 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
ชาวอุทยัธานี ท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี
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ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 จ านวน 10,247 คนโดยมีโครงการกิจกรรมรวม 116 
โครงการกิจกรรม ไดต้ามตาราง 2 ดงัน้ี  

 
ตำรำง 2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรมแต่ละคณะ 
ล ำดับที ่ กจิกรรม ประชำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรกจิกรรม 
1 คณะนิติศาสตร์ 528 
2 คณะบริหารธุรกิจ 482 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สถาบนัการศึกษานานาชาติ 
 
940 

4 คณะศึกษาศาสตร์ 1,160 
5 คณะวิทยาศาสตร์ 2,076 
6 คณะรัฐศาสตร์ 434 
7 คณะเศรษฐศาสตร์ 268 
8 คณะส่ือสารมวลชน 401 
9 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 449 
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 414 
11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1,105 
12 คณะทศันมาตรศาสตร์ 475 
13 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1,116 
14 คณะธุรกิจการบริการ 399 
 รวมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 10,247  
 
3.2 ประชำกรและขนำดตัวอย่ำง  
 ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม
บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนชาวอุทยัธานี จ านวน 10,247 คน การศึกษาคร้ังน้ี
จะหาตวัอยา่งโดยวิธีการการสุ่มตวัอย่าง (Sampling) เป็นการเลือกสมาชิกจากประชากร
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โดยพยายามท าให้สมาชิกท่ีเลือกมาเหล่านั้น เป็นตวัแทนของประชากร การท่ีจะเลือก
ตวัอยา่งให้เป็นตวัแทนของประชากรไดน้ั้น จะตอ้งท าการเลือกแบบสุ่ม (Random) หรือ
เลือกอย่างไม่ล าเอียง (Unbias) คือ พยายามให้สมาชิกของประชากรมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ
การเลือกเป็นตวัแทน คือการแจกแบบสอบถามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี 
  
ตำรำง 3 ประชากรและขนาดตวัอยา่ง 

กลุ่ม จ ำนวนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

1. กลุ่มศิลปวฒันธรรม 1,105 44 
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข 3,256 128 
3. กลุ่มกฎหมายและการเมืองการปกครอง 962 36 
4. กลุ่มเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง 
    การเกษตร 

3,667 144 

5. กลุ่มบริการวิชาการและเทคโนโลย ี 1,257 48 
รวม 10,247 400 

  
3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาวิจยั การติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และ
การถ่ายทอดการเรียน รู้ วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัด อุทัยธานี  เป็น  การ สุ่ม
ตวัอย่าง (Sampling Random) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์ 
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3.3.1 กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แบบสอบถำม  
แบบสอบถามท่ีใชป้ระกอบไปดว้ยขอ้มูลต่าง ๆ 2 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปและหลังจากการเข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัย ด้าน
สภาพแวดลอ้ม อาชีพเสริม รายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อเดือน ประหยดัรายจ่าย เฉล่ียต่อเดือน 
น าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย ผลิตภณัฑ์ของชุมชน 
ไดรั้บรางวลัระดบัอ าเภอ/จงัหวดั/ชาติ/นานาชาติ  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการกิจกรรมการบริการทางวิชาการ
วิชาชีพเป็นแบบค าถามปลายเปิด(Open-ended questionnaire) 

 
3.4 วิธีวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาการติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพ
ของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี คร้ังน้ี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

3.4.1 ข้อมูลพื้นฐานของประชากรท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบริการ
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี วิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา คือการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอเป็นตารางประกอบการ
บรรยายผล 

3.4.2 การติดตามและประเมินผล ระดบัความคิดเห็น ในหัวขอ้หลงัจากการ
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ ท่าน/ชุมชนของท่านได้รับประโยชน์
อย่างไร วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แลว้น าเสนอในรูป
ของตาราง ประกอบกบัความเรียงในลกัษณะการบรรยาย 
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3.5 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
 

จดัท ารายงานสรุปการติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอดการ
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานีในภาพรวมของทุกโครงการกิจกรรมเพื่อ
รายงานมหาวิทยาลยัรามค าแหง พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่บนเวป็ไซค์ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
อุทยัธานี เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชนและผูส้นใจทราบต่อไป 

 
3.6 แผนกำรด ำเนินกำรวิจัยติดตำมผลโครงกำร 
 

การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานีคร้ังน้ีใชเ้วลาจ านวน 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563)โดย
มีขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรมด าเนินงาน 

เดือน 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.ศึกษาเอกสาร/ เขียนโครงการ
ศึกษา/ติดตามผล 

   

2.ขออนุมติัโครงการ    
3.สร้างเคร่ืองมือศึกษา    
4.เก็บรวบรวมขอ้มูล    
7.วิเคราะห์ขอ้มูลสรุปผล    
8.เขียนรายงานการศึกษา    
9.น าเสนอผลการศึกษา    
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3.7 งบประมำณ 
  

ในการติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชนชาวจงัหวดัอุทัยธานี คณะท างานได้ก าหนดงบประมาณการด าเนินการเป็นค่า
วิเคราะห์ขอ้มูล ค่าประมวลผล และค่าลงรหัสแบบสอบถาม การจดัท ารายงานกิจกรรม
การบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงประกอบดว้ยส่ือ
ส่ิงพิมพ ์จ านวน 5 ชุด จ านวนเงิน 50,000 บาท ตลอดจนมีการเผยแพร่ความรู้บนเวป็ไซต์
ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 



บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการ
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2562 ของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาประเด็นต่างๆคือ เพื่อศึกษาผลการน า
ความรู้จากโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนชาวอุทยัธานี ไปประยกุตใ์ช้
หรือใชพ้ฒันาอาชีพและพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษาผลการยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้น
สุขอนามัย ด้านสภาพแวดล้อม เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นส่วนๆ ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้

ส่วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผลระดบัความคิดเห็นหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพฯ ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บประโยชน์ใด จากเขา้ร่วมกิจกรรม  

ส่วนท่ี 3 สรุปขอ้เสนอแนะการติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอดการ
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การด าเนินงานและการติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้
วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวดัอุทัยธานีได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1.ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาแจกแจง
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ น าเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบการบรรยายผล 
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2.การติดตามและประเมินผลระดับความคิดเห็นหลงัจากเขา้ร่วมโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บประโยชน์ใด จากเขา้ร่วมกิจกรรม น าเสนอ
โดยใชส้ถิติพรรณนาแจกแจง ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยายผล 

3.ข้อเสนอแนะการติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้
วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวดัอุทัยธานีโดยการสรุปความและน าเสนอในลักษณะการ
บรรยายแบบสรุป 
 

ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอดการ
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานีระหว่างปีงบประมาณ 2557-2562 ของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาแจกแจงหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ จ าแนกขอ้มูลตาม เพศ ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา  
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย การเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ระหว่าง ปี2557 – 2562 
จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คนโดยจ าแนกขอ้มูลพื้นฐานมีดงัน้ี  

 
ตาราง 4 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม:เพศ 
เพศ จ านวน ค่าร้อยละ 
     ชาย 162 40.50 
     หญิง 238 59.50 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.50 เพศชายจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม:ช่วงอาย ุ

ช่วงอายุ จ านวน ค่าร้อยละ 
     นอ้ยกวา่ 20 ปี 0 0.00 
     20 – 29 ปี  21 5.25 
     30 – 39 ปี  82 20.50 
     40 – 49 ปี 82 20.50 
     50 – 59 ปี 94 23.50 
     มากกวา่ 60 ปี 121 30.25 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม มีช่วงอายมุากกว่า 60 ปี จ านวน 121 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ช่วงอาย ุ50-59 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ช่วงอาย ุ 30-
39 และ 40-49 ปี จ านวนกลุ่มละ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ช่วงอาย ุ20 - 29 ปี จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดบั และไม่มีช่วงอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี  

 
ตาราง 6 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม:ระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ค่าร้อยละ 
     ประถมศึกษา 47 11.75 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 85 21.25 
     มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 63 15.75 
     ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 29 7.25 
     ปริญญาตรี 158 39.50 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 18 4.50 
รวม 400 100.00 

ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 
158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 
มธัยมปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 ประถมศึกษา จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.75 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.25 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั  
 

ตาราง 7 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม:อาชีพ 

อาชีพ จ านวน ค่าร้อยละ 
     นกัเรียน/นกัศึกษา 0 0.00 
     คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 35 8.75 
     รับราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 147 36.75 
     พนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน 4 1.00 
     แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 19 4.75 
     เกษตรกร 118 29.50 
     รับจา้ง 62 15.50 
     อ่ืนๆ 15 3.75 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพรับราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ 
จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 เกษตรกร จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ  29.50  
รับจา้ง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.75 แม่บา้น/เกษียณอาย ุจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 อ่ืนๆ จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.75 พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ตามล าดบั  
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ตาราง 8 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม:รายไดเ้ฉล่ีย หรือรายไดป้ระจ าต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ หรือรายได้ประจ า ต่อเดือน จ านวน ค่าร้อยละ 
    นอ้ยกวา่  5,000   บาท 85 21.25 
    5,001 – 10,000    บาท 126 31.50 
    10,001 – 15,000  บาท 59 14.75 
    15,001 – 20,000  บาท 68 17.00 
    20,001 – 25,000  บาท 40 10.00 
    มากกวา่ 25,000   บาท 22 5.50 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ีย รายไดป้ระจ าต่อเดือน 
5,001-10,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท จ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.25 รายได้ 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 
รายได ้10,001 - 15,000  บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 รายได ้20,001 - 25,000  
บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทจ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั 
 

ตาราง 9 การเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ปี 2557 - 2562) 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน ค่าร้อยละ 
    จ านวน 1 คร้ัง 68 17.00 
    จ านวน 2 คร้ัง 101 25.25 
    จ านวน 3 คร้ัง 87 21.75 
    จ านวน 4 คร้ัง 76 19.00 
    จ านวน 5 คร้ัง 61 15.25 
    จ านวนมากกวา่ 5 คร้ัง 7 1.75 

รวม 400 100.00 
   ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 2 คร้ัง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 เขา้ร่วม 3 คร้ัง จ านวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.75 เขา้ร่วม 4 คร้ัง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 เขา้ร่วม 1 คร้ัง จ านวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 เขา้ร่วม 5 คร้ัง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และเขา้ร่วม
มากกวา่ 5 คร้ังจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั  
 

ส่วนที่ 2 การเข้าร่วมโครงการกจิกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

การวิเคราะห์การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงหลงัจากผูต้อบแบบสอบถามเขา้ร่วมโครงการแลว้ ระหว่าง ปี 2557 
- 2562ในช่วง 6 ปีดงักล่าวไดรั้บประโยชน์ ดา้นมีอาชีพเสริม รายไดเ้พิ่มข้ึน ประหยดัรายจ่าย 
มีคุณภาพชีวิตดา้นสุขอนามยั สภาพแวดลอ้ม การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ตลอดจนการมี
ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรางวลัระดบัต่างๆ โดยงานวิจยัไดจ้ าแนกผลตามโครงการกิจกรรมต่างๆท่ี
ไดด้ าเนินงาน ตลอดช่วง 6 ปี ผูวิ้จยัไดจ้ดักลุ่มค าตอบของผูต้อบแบบสอบถามถึงการเขา้ร่วม
โครงการกิจกรรมต่างๆในช่วงปี 2557 – 2562 จากทั้งหมด 116 โครงการกิจกรรม มีผูต้อบ
แบบสอบถาม 55 โครงการกิจกรรม ครอบคลุมทั้งหมด 14 คณะ 1 สถาบนั จ าแนกตามท่ี
ก าหนดใน 5 ดา้นอนัมี ด้านศิลปวฒันธรรม(7 โครงการกิจกรรม) ดา้นวิทยาศาสตร์ และ
สาธารณสุข(11โครงการกิจกรรม) ด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (7 โครงการ
กิจกรรม) ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (14 โครงการกิจกรรม) ดา้น
วิชาการและเทคโนโลย ี(16 โครงการกิจกรรม) ผลการวิเคราะห์มีดงัน้ี 
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ตาราง 10 การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม (ปี.2557 - 2562) 
โครงการกจิกรรม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. การขบัร้องร าท าเพลงสุขใจ ส าหรับผูสู้งอายุ 24 54.54 
2. ศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน ทกัษะการร้องเพลง  7 15.91 
3. ทกัษะการร้องเพลง (ไทยเดิม)   4 9.09 
4. ทกัษะการร้องเพลง (ไทยสากล)   3 6.82 
5. เทคนิคและวิธีการปรับวงดนตรีไทย 2 4.55 
6. 
 

ศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชนอบรมการขบัร้อง
เพลงไทยตามแบบอาจารยเ์จริญใจสุนทรวาทิน 

 
2 

 
4.55 

7. เทคนิคการขบัร้องประสานเสียง 2 4.55 
รวม 44 100.00 

ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านศิลปวฒันธรรม มี 7 โครงการกิจกรรม มี
ค าตอบการเข้าร่วม จ านวน 44 คน ค าตอบการขับร้องร าท าเพลงสุขใจส าหรับผูสู้งอายุ 
จ านวน 24 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.55 ศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน ทกัษะการร้องเพลง 
จ านวน 7 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.91 ทกัษะการร้องเพลง (ไทยเดิม) จ านวน 4 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 9.09 ทักษะการร้องเพลง (ไทยสากล) จ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.82 
เทคนิคและวิธีการปรับวงดนตรีไทย,ศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชนอบรมการขบัร้องเพลงไทย
ตามแบบอาจารยเ์จริญใจสุนทรวาทิน,เทคนิคการขบัร้องประสานเสียง  จ านวน 2 ค าตอบ 
เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดบั  
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ตาราง 11 การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข (ปี.2557 - 2562) 
โครงการกจิกรรม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. 
 

การพฒันาทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพในแกน
น าชุมชน 

 
18 

 
14.06 

2. การผลิตส่ือและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 17 13.28 
3. การพฒันาทกัษะการดูแลผูสู้งอายแุละคนพิการ 

จงัหวดัอุทยัธานี 
 

17 
 

13.28 
4. การฝึกอบรมผูดู้แลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 12 9.38 
5. ทกัษะการปรับพฤติกรรมตามหลกั 

จิตวิทยาในเด็กซนสมาธิสั้น 
 

12 
 

9.38 
6. การส่งเสริมพฒันาทกัษะสมอง  

Executive Function (EFs) 
 

11 
 

8.59 
7. การพฒันาศกัยภาพนกับริบาลชุมชนใน 

การดูแลผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพึ่งพิง  
จงัหวดัอุทยัธานี 

 
 

11 

 
 

8.59 
8. จิตวิทยาและเทคนิคการสอนส าหรับผูสู้งวยั  9 7.03 
9. การพฒันาทกัษะการป้องกนัและการ 

ช่วยเหลือเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดใน 
สมองและหวัใจส าหรับผูสู้งอายุ 

 
 

8 

 
 

6.25 
10. การจิตวิทยาและเทคนิคการสอนส าหรับ 

ครูผูดู้แลเด็ก 
 

7 
 

5.47 
11. 
 

การใหค้วามรู้ดา้นปัญหาสายตา 
และการดูแลสุขภาพสายตาเบ้ืองตน้ 

 
6 

 
4.69 

รวม 128 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์พบว่าดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข มี 11 โครงการ
กิจกรรม มีค าตอบเขา้ร่วมจ านวน 128 ค าตอบ การพฒันาทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพใน
แกนน าชุมชน จ านวน 18 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.06 การพฒันาทกัษะการดูแลผูสู้งอายุ
และคนพิการจังหวดัอุทัยธานี,การผลิตส่ือและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 17 
ค าตอบเท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 13.28 การฝึกอบรมผูดู้แลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ,ทกัษะ
การปรับพฤติกรรมตามหลกัจิตวิทยาในเด็กซนสมาธิสั้นตอ้งการพิเศษ จ านวน 12 ค าตอบ
เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 9.38 การส่งเสริมพฒันาทกัษะสมอง Executive Function (EFs),การ
พฒันาศกัยภาพนักบริบาลชุมชนในการดูแลผูสู้งอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงจงัหวดัอุทยัธานี
จ านวน 11 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 8.59 จิตวิทยาและเทคนิคการสอนส าหรับผูสู้งวยั
จ านวน 9 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.03 การพัฒนาทักษะการป้องกันและการช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดในสมองและหัวใจส าหรับผูสู้งอายุ จ านวน 8 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 6.25 จิตวิทยาและเทคนิคการสอนส าหรับครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 7 ค าตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 5.47 และการให้ความรู้ด้านปัญหาสายตาและการดูแลสุขภาพสายตาเบ้ืองต้น 
จ านวน 6 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.69 ตามล าดบั  
 
ตาราง 12 การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง  
(ปี.2557 - 2562) 
โครงการกจิกรรม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. 
 
 

การเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง 
พระราชบญัญติัความรับผิดทาง 
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

 
 
 

8 

 
 
 

22.22 
2. การเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมาย 

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ือง กฎหมาย
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

 
 

6 

 
 

16.67 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
โครงการกจิกรรม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
3. การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการ    

จดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อ 
รองรับนโยบายThailand 4.0 

 
 

6 

 
 

16.67 
4. การเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง กฎหมาย 
ท่ีดิน 

 
 

5 

 
 

13.89 
5. กฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวนั 4 11.11 
6. 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบติั เร่ือง การจดัท า 
แผนเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินและการวิเคราะห์ 
โครงการ 

 
 

4 

 
 

11.11 
7. 
 

การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท า 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี 

 
3 

 
8.33 

รวม 36 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์พบว่าโครงการกิจกรรมด้านกฎหมายและการเมืองการ
ปกครอง มีจ านวน 7 โครงการกิจกรรม มีค าตอบเขา้ร่วม 36 ค าตอบ การเสริมสร้างความรู้
ดา้นกฎหมายแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 8 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 22.22 การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเร่ือง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,การอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนยุทธศาสตร์พฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อรองรับนโยบายThailand 4.0
จ านวน 6 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 16.67 การเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง กฎหมายท่ีดิน จ านวน 5 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.89 กฎหมาย
อาญาในชีวิตประจ าวนัและการอบรมเชิงปฏิบติั เร่ืองการจดัท าแผนเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน
และการวิเคราะห์โครงการ จ านวน 4 ค าตอบ เท่าๆกนัคิดเป็นร้อยละ 11.11 และการอบรมเชิง
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ปฏิบติัการ เร่ือง การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 4 ปี จ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ตามล าดบั  

 
ตาราง 13 การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
(ปี.2557 - 2562) 
โครงการกจิกรรม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง การเตรียมนาโนไค
โตซานส าหรับการเกษตรและการตา้นทานศตัรูพืช 

 
38 

 
26.39 

2. การประยกุตใ์ชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดา้น
การเกษตร 

 
32 

 
22.22 

3. การผลิตไข่เคม็สมุนไพรสกดัไขมนั 19 13.19 
4. การปลูกพืชในสารละลายอินทรีย ์ 17 11.81 
5. การผลิตลูกแป้งจุลินทรียเ์พือ่ใชใ้นการเกษตร 9 6.25 
6. การแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 6 4.17 
7. การแปรรูปขา้วเพื่อเพิม่มูลค่าขา้ว 5 3.47 
8. 
 

การประยกุตใ์ชไ้คโตซานในการเพาะเห็ดนางรม
ใน วสัดุ เพาะเห็ดฟางขา้ว 

 
3 

 
2.08 

9. การเพาะเล้ียงเห็ดถัง่เช่าสีทองอินทรีย ์ 3 2.08 
10. การแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า 3 2.08 
11. 
 

การพฒันาอาชีพ  การท าป้ันสิบไส้ปลาแรดและ
กลว้ยฉาบอยา่งมืออาชีพ   

 
3 

 
2.08 

12. การแปรรูปกลว้ยเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงั 2 1.39 
13. การผลิตเคร่ืองด่ืมจากธญัพืช 2 1.39 
14. การสร้างเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตจาก

ส้มซ่า และปลาแรด 
 
2 

 
1.39 

รวม 144 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์พบว่าดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มี 
จ านวน 14 โครงการกิจกรรม มีค าตอบเขา้ร่วม 144 ค าตอบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ือง 
การเตรียมนาโนไคโตซานส าหรับการเกษตรและการตา้นทานศตัรูพืช  จ านวน 38 ค าตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 26.39 การประยุกต์ใชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดา้นการเกษตร จ านวน 
32 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 22.22 การผลิตไข่เค็มสมุนไพรสกดัไขมนั จ านวน 19 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 13.19 การปลูกพืชในสารละลายอินทรีย ์จ านวน 17 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.81 
การผลิตลูกแป้งจุลินทรียเ์พื่อใชใ้นการเกษตร จ านวน 9 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.25 การแปร
รูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 6 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.17 การแปรรูปขา้ว
เพื่อเพิ่มมูลค่าขา้ว จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.47 การประยกุต์ใชไ้คโตซานในการเพาะ
เห็ดนางรมใน วสัดุ เพาะเห็ดฟางขา้ว,การเพาะเล้ียงเห็ดถัง่เช่าสีทองอินทรีย,์การแปรรูปเห็ด
เพื่อเพิ่มมูลค่า,การพัฒนาอาชีพการท าป้ันสิบไส้ปลาแรดและกล้วยฉาบอย่างมืออาชีพ 
จ านวน 3 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 2.08 การแปรรูปกลว้ยเป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงั,การ
ผลิตเคร่ืองด่ืมจากธัญพืช,การสร้างเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตจากส้มซ่า  และปลา
แรด จ านวน 2 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 1.39 ตามล าดบั  

 
ตาราง 14 การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นวิชาการและเทคโนโลยี (ปี.2557 – 2562) 
โครงการกจิกรรม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1.  หลกัการตลาดสมยัใหม่และบรรจุ 

ภณัฑ ์(การท าตลาดออนไลน์) 
 

5 
 

10.42 
2. การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนื 5 10.42 
3. 
 
 

การบริการวิชาการแก่ชุมชนจงัหวดั 
อุทยัธานี เร่ืองผูป้ระกอบการยคุดิจิตอล 
(ตลาดออนไลน์) 

 
 
4 

 
 

8.33 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
โครงการกจิกรรม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ชุมชน

อยา่งยัง่ยนื 
 
4 

 
8.33 

5. ศิลปะการเพน้ทล์วดลายบนผืนผา้ 4 8.33 
6. 
 

โครงการการท าใหสิ้นคา้วิสาหกิจชุมชน 
OTOP เดินได ้

 
3 

 
6.25 

7. การน าพลงังานแสงแดดมาใชใ้นการเกษตร 3 6.25 
8. การน าพลงังานแสงแดดมาใชใ้นการ 

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 
3 

 
6.25 

9. การอบรมพิธีกรมืออาชีพ ส าหรับนกัเรียนและ
เยาวชน 

 
3 

 
6.25 

10. 
 
 

การน านวตักรรมมาใชเ้พื่อลดตน้ทุน 
การผลิตในดา้นการเกษตร 
(ระบบรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติั) 

 
 
2 

 
 

4.17 
11. การจดัการขยะในครัวเรือน 2 4.17 
12. ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 2 4.17 
13. การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 2 4.17 
14. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการธุรกิจ SME 2 4.17 
15. 
 

การอบรมภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริม 
อาชีพทางการคา้ในทอ้งถ่ิน 

 
2 

 
4.17 

16. 
 

การอบรมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ทางการคา้ในทอ้งถ่ิน 

 
2 

 
4.17 

รวม 48 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์พบวา่ดา้นวิชาการและเทคโนโลย ีมี 16 โครงการกิจกรรม
มีค าตอบเข้าร่วม 48 ค าตอบ หลักการตลาดสมัยใหม่และบรรจุภัณฑ์  (การท าตลาด
ออนไลน์), การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนืจ านวน 5 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อย
ละ 10.42 บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวดัอุทยัธานี เร่ืองผูป้ระกอบการยุคดิจิตอล(ตลาด
ออนไลน์),การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ชุมชนอยา่งยัง่ยืน,ศิลปะการเพน้ทล์วดลาย
บนผืนผา้ จ านวน 4 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 8.33 การน าพลงังานแสงแดดมาใชใ้น
การเกษตร,การท าให้สินคา้วิสาหกิจชุมชนOTOP เดินได,้การน าพลงังานแสงแดดมาใชใ้น
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร,การอบรมพิธีกรมืออาชีพ ส าหรับ นักเรียนและเยาวชน
จ านวน 3 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 6.25 การน านวตักรรมมาใชเ้พื่อลดตน้ทุนการผลิต
ในด้านการเกษตร,การจัดการขยะในครัวเรือน,ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน,การจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์,การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ SME,การอบรม
ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมอาชีพทางการคา้ในทอ้งถ่ิน,การอบรมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ทางการคา้ในทอ้งถ่ิน จ านวน 2 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามล าดบั 

 
ตาราง 15 การมีอาชีพเสริม เพิม่ขึน้ จากเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม (ปี.2557 – 2562) 
อาชีพเสริม จ านวน

ค าตอบ 
ค่าร้อยละ 

    มีอาชีพเสริม 150 37.50 
    ยงัไม่มีอาชีพเสริม 250 62.50 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ยงัไม่มีอาชีพ
เสริมเพิ่มข้ึน จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ62.50 มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน จ านวน150 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.50 ตามล าดบั  
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ตาราง 16 รูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนในดา้นศิลปวฒันธรรม (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบอาชีพเสริม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. รับเล่นดนตรีตามงานพิธีต่างๆ 4 40 
2. รับจา้งแสดงดนตรี-ร้องเพลงในงานต่างๆ 3 30 
3. รับสอนดนตรี 1 10 
4. รับซ่อมเคร่ืองดนตรี 1 10 
5. เล่นดนตรีไทยร่วมกบัเพลงลูกทุ่งในงานต่างๆ 1 10 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนด้าน
ศิลปวฒันธรรม จ านวน 10 ค าตอบ จดัได ้5 รูปแบบ รับเล่นดนตรีตามงานพิธีต่างๆ จ านวน 
4 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 40 รับจา้งแสดงดนตรี-ร้องเพลงในงานต่างๆ จ านวน 3 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 30 รับสอนดนตรี,รับซ่อมเคร่ืองดนตรี,เล่นดนตรีไทยร่วมกบัเพลงลูกทุ่งในงาน
ต่างๆจ านวน 1 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั  
 
ตาราง 17 รูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนในดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบอาชีพเสริม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 14 41.18 
2. พฒันากลุ่มผูสู้งอายทุ  างานฝีมือสร้างรายได ้เช่น 

กระเป๋าใส่กุญแจ การท าธูปไล่ยงุ 
 
11 

 
32.35 

3. ผลิตและจ าหน่ายหตักรรมเคร่ืองจกัสาน 3 8.82 
4. รับจา้งดูแลผูป่้วย,ดูแลเด็กพเิศษ 2 5.88 
5. ผลิตและจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป(น ้าพริก) 2 5.88 
6. ผลิตส่ือการสอนเพื่อเด็ก 2 5.88 

รวม 34 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนด้าน
วิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข จ านวน 34 ค าตอบ จัดได้ 6 รูปแบบ เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)จ านวน 14 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 41.18  พฒันากลุ่ม
ผูสู้งอายทุ างานฝีมือสร้างรายได ้เช่น กระเป๋าใส่กุญแจ การท าธูปไล่ยงุจ านวน 11 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 32.35 ผลิตและจ าหน่ายหัตกรรมเคร่ืองจกัสาน จ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
8.82 และรับจา้งดูแลผูป่้วย,ดูแลเด็กพิเศษ,ผลิตและจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป(น ้ าพริก),ผลิต
ส่ือการสอนเพื่อเด็กจ านวน 2 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 5.88 ตามล าดบั  
 
ตาราง 18 รูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนในดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง 
(ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบอาชีพเสริม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. ไม่มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 0 00.00 
                             รวม 00 00.00 

ท่ีมา:จากการส ารวจ 
 ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเสริมดา้นกฎหมาย
และการเมืองการปกครอง จ านวน 36 ค าตอบ ยงัไม่มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนเลย  
 
ตาราง 19 รูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนในดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ปี.
2557 - 2562) 
รูปแบบอาชีพเสริม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. ท าปุ๋ย/สารขบัไล่แมลงใชเ้อง และจ าหน่าย 24 30.38 
2. ปลูกผกักินเองและจ าหน่าย 23 29.11 
3. ปราชญ ์ผูน้ าชุมชน 9 11.39 
4. ท าขนมและจ าหน่ายใชว้ตัถุดิบการเกษตรแปรรูป 7 8.86 
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ตาราง 19 (ต่อ)   
รูปแบบอาชีพเสริม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
5. เป็นวิทยากร 5 6.33 
6. ผลิตลูกแป้งจากยสีตแ์ละขา้วหมากเพื่อจ าหน่าย 5 6.33 
7. เพราะเห็ดเพื่อจ าหน่าย 4 5.06 
8. ผลิตน ้าส้มสายชูจากสับปะรดเพื่อบริโภคและ

จ าหน่าย 
 
2 

 
2.53 

รวม 79 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนด้าน
เกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 79 ค าตอบ จดัได ้8 รูปแบบ ท าปุ๋ ย/สาร
ขบัไล่แมลงใชเ้อง และจ าหน่าย จ านวน 24 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 30.38 ปลูกผกักินเองและ
จ าหน่าย จ านวน 23 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 29.11 ปราชญ์ผูน้ าชุมชน จ านวน 9 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 11.39 ท าขนมและจ าหน่ายใชว้ตัถุดิบการเกษตรแปรรูป จ านวน 7 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 8.86 เป็นวิทยากร,ผลิตลูกแป้งจากยีสต์และขา้วหมากเพื่อจ าหน่าย จ านวน 5 
ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 6.33 เพาะเห็ดเพื่อ จ าหน่าย จ านวน 4 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
5.06 และผลิตน ้ าส้มสายชูจากสับปะรดเพื่อบริโภคและจ าหน่าย จ านวน 2 ค าตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 2.53 ตามล าดบั  

 
ตาราง 20 รูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนในดา้นวิชาการและเทคโนโลย ี(ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบอาชีพเสริม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
1. น าสินคา้การเกษตรมาเปิดขายออนไลน์ และ

ใชห้ลกักระจายสินคา้ร่วมดว้ย 
 
19 

 
70.37 

2. รับจา้งเป็นพิธีกรงานต่างๆ 3 11.11 
3. ก่อตั้งธุรกิจของตนเองเพื่อคา้ขาย 2 7.41 
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ตาราง 20 (ต่อ)   
รูปแบบอาชีพเสริม จ านวนค าตอบ ค่าร้อยละ 
4. มคัคุเทศกป์ระจ าแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั

อุทยัธานี 
2 7.41 

5. ผลิตและจ าหน่ายตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย ์ 1 3.70 
รวม 27 100.00 

ท่ีมา:จากการส ารวจ 
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนด้าน

บริการวิชาการและเทคโนโลยี จ านวน 27 ค าตอบ จดัได ้5 รูปแบบน าสินคา้การเกษตรมา
เปิดขายออนไลน์ และใช้หลกักระจายสินคา้ร่วมด้วย จ านวน 19 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
70.37 รับจา้งเป็นพิธีกรงานต่างๆ จ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ก่อตั้งธุรกิจของ
ตนเองเพื่อคา้ขาย,มคัคุเทศก์ประจ าแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัอุทัยธานีจ านวน 2 ค าตอบ 
เท่าๆกัน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และผลิตและจ าหน่ายตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดบั  

 
ตาราง 21 สัดส่วนของการมีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนจากเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นต่าง ๆ  
(ปี.2557 - 2562) 

ด้าน 
จ านวนเข้าร่วม

(ค าตอบ) 
มีอาชีพเสริม

เพิม่ขึน้(ค าตอบ) 
ค่าร้อยละ 

ดา้นศิลปวฒันธรรม 44 10 22.73 
ดา้นวิทยาศาสตร์  
และสาธารณสุข 128 34 26.56 
ดา้นกฎหมายและ 
การเมืองการปกครอง 36 - 0 - - 0 - 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ด้าน 
จ านวนเข้าร่วม

(ค าตอบ) 
มีอาชีพเสริม

เพิม่ขึน้(ค าตอบ) 
ค่าร้อยละ 

ดา้นเกษตรและการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 144 79 54.86 
ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี 48 27 56.25 

รวม 400 150 37.50 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
 ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เข้าร่วม
โครงการกิจกรรม รวม ดา้นศิลปวฒันธรรม รวม 44 ค าตอบ มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 10 ค าตอบ
คิดเป็นร้อยละ 22.73 ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข จ านวน 128 ค าตอบ มีอาชีพเสริม
เพิ่มข้ึน 34 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 26.56 ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง จ านวน 36 
ค าตอบ ยงัไม่มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 
144 ค าตอบ มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 79 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.86 ด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี จ านวน 48 ค าตอบ มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 27 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 56.25 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 22 รายไดเ้ฉล่ียเพิม่ขึน้ต่อเดือน ประมาณ (ปี.2557 - 2562) 
          จ านวนเงิน (ประมาณ) จ านวน ค่าร้อยละ 
     นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 368 92.00 
     1,001 - 5,000 บาท 28 7.00 
     5,001 - 10,000 บาท 3 0.75 
     มากกวา่ 10,000 บาท     1 0.25 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย
เพิ่มข้ึนต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00  มีรายไดเ้ฉล่ีย
เดือนละ 1,001 - 5,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  รายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 5,001 - 
10,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละมากกว่า 10,000 
บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั  

 

ตาราง 23  ประหยดัรายจ่าย เฉล่ียต่อเดือน (ประมาณ) (ปี.2557 - 2562) 
จ านวนเงิน  จ านวน ค่าร้อยละ 
    นอ้ยกวา่ 1,000 บาท      306 76.50 
    1,001 - 2,000 บาท 54 13.50 
    2,001 - 3,000 บาท 23 5.75 
    มากกวา่ 3,000 บาท 17 4.25 

รวม 400 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ประหยดัรายจ่าย เฉล่ีย
ต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50  ประหยดัรายจ่ายต่อ
เดือน 1,001 - 2,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50  ประหยดัรายจ่ายต่อเดือน 
2,001 - 3,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75  และประหยดัรายจ่ายต่อเดือน 
มากกวา่ 3,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามล าดบั  

 
ตาราง 24 รูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) จากโครงการกิจกรรม ดา้น
ศิลปวฒันธรรม (ปี.2557 - 2562) 
ความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. จิตใจมีความสุขท่ีไดร้้องเพลง 7 30.43 
2. ท าใหจิ้ตมีสมาธิ ท าใหจิ้ตใจอ่อนโยน 6 26.09 
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ตาราง 24 (ต่อ)   
 ความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
3. ลดความเครียด บ าบดัจิตใจ ดว้ยการร้องร าท าเพลง 6 26.09 
4. 
 

เด็กมีพฒันาการดา้น มารยาทและวาจา ท าใหมี้
ความสุขและ รู้จกัคิด 

 
3 

 
13.04 

5. 
 
 

เพิ่มแรงบนัดาลใจในการถ่ายทอดดนตรีไทย 
ยกระดบั ความสามารถให ้กระตือรือร้นมากข้ึน
ในการเล่นดนตรีไทย 

 
 
1 

 
 

4.35 
รวม 23 100 

ท่ีมา:จากการส ารวจ 
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์พบรูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต(ดา้นสุขอนามยั) จาก

โครงการกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมรวม 5 รูปแบบ 23 ความคิดเห็น จิตใจมีความสุขท่ีได้
ร้องเพลง จ านวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 30.43 ท าใหจิ้ตมีสมาธิ ท าให้จิตใจอ่อนโยน
,ลดความเครียด บ าบดัจิตใจดว้ยการร้องร าท าเพลง จ านวน 6 ความคิดเห็น เท่าๆกนั คิดเป็น
ร้อยละ 26.09 เด็กมีพฒันาการดา้น มารยาทและวาจา ท าให้มีความสุขและรู้จกัคิด จ านวน 3 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 13.04 และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการถ่ายทอดดนตรีไทยยกระดบั 
ความสามารถให้ กระตือรือร้นมากข้ึนในการเล่นดนตรีไทย จ านวน 1 ความคิดเห็น คิดเป็น
ร้อยละ 4.35 ตามล าดบั  

 

ตาราง 25 รูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) จากโครงการกิจกรรม ดา้น
วิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข (ปี.2557 - 2562) 
ความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมท าใหสุ้ขภาพกายและจิตใจ

ดีข้ึน 
 
12 

 
27.91 

2. ใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั 11 25.58 
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ตาราง 25 (ต่อ)   
 ความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
3. ดูแลสุขภาพตนเองและเดก็พิเศษใหมี้พฒันาการดีข้ึน 6 13.95 
4. น าความรู้มาใชก้บัอาการเจ็บป่วยไดดี้ 5 11.63 
5. ร้องร าท าเพลงท าใหล้ดความเครียดสุขภาพกายใจ  4 9.30 
6.  ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายดว้ยตนเองได ้ 3 6.98 
7. 
 

ไดรั้บการตรวจวดัสายตาและตดัแวน่ท าใหม้องเห็น
ชดัเจนข้ึน 

 
1 

 
2.33 

8. 
 

รู้จกัการกินและออกก าลงักายท่ีเหมาะสมช่วยพฒันา
สมอง  

 
1 

 
2.33 

รวม 43 100.00 
 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) จาก
โครงการกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข จ านวน 8 รูปแบบ รวม 43 ความคิดเห็น 
ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมท าให้สุขภาพกายและจิตใจดีข้ึน จ านวน 12 ความคิดเห็น คิดเป็น
ร้อยละ 27.91 ใช้ไดใ้นชีวิตประจ าวนั จ านวน 11 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 25.58 ดูแล
สุขภาพตนเองและเด็กพิเศษให้มีพฒันาการดีข้ึน จ านวน 6 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
13.95 น าความรู้มาใช้กบัอาการเจ็บป่วยไดดี้จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 ร้องร าท า
เพลงท าให้ลดความเครียดสุขภาพ -กายใจ จ านวน 4 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 9.30 
ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายดว้ยตนเองได ้จ านวน 3 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 6.98 ไดรั้บการ
ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นท าให้มองเห็นชัดเจนข้ึน,รู้จักการกินและออกก าลังกายท่ี
เหมาะสมช่วยพฒันาสมอง จ านวน 1 ความคิดเห็น เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั  
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ตาราง 26  รูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) จากโครงการกิจกรรม  
ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง (ปี.2557 - 2562) 
ความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. มีความเขา้ใจกระบวนการจดัท าแผน การ 

เช่ือมโยงของการเขียนแผนระดบัประเทศ  
ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั ต่อยอดทาง 
ความคิดไดดี้  

 
 
 
7 

 
 
 

53.85 
2. 
 
 

น ามาใชใ้นการก ากบัติดตามแผน เพื่อน าผล 
การด าเนินการมาปรับปรุงแผนเพื่อใหบ้รรลุ 
เป้าหมาย  

 
 
4 

 
 

30.77 
3. ท าใหสุ้ขภาพจิตดีข้ึนไม่วิตกกงัวลในเร่ืองงาน 2 15.38 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต (สุขอนามยั) จาก
โครงการกิจกรรมด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง จ านวน 3 รูปแบบ 13 ความ
คิดเห็น มีความเขา้ใจกระบวนการจดัท าแผน การเช่ือมโยงของการเขียนแผนระดบัประเทศ 
ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั ต่อยอดทางความคิดไดดี้ จ านวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
53.85 น ามาใช้ในการก ากบัติดตามแผน เพื่อน าผลการด าเนินการมาปรับปรุงแผนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 30.77  ท าให้สุขภาพจิตดีข้ึนไม่วิตก
กงัวลในเร่ืองงาน จ านวน 2 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 15.38 ตามล าดบั  
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ตาราง 27 รูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) จากโครงการกิจกรรม ดา้นเกษตร
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ปี.2557 - 2562) 
ความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. มีทกัษะในการปลูกผกัปลอดสารพิษ 23 26.14 
2. สุขภาพร่างกายแขง็แรงข้ึน 12 13.64 
3. มีระบบหายใจท่ีดีข้ึน 11 12.50 
4. ควบคุมปริมาณการใชส้ารเคมีอยา่งจิงจงั 11 12.50 
5. ลดตน้ทุนการใชส้ารเคมีดว้ยการผลิตปุ๋ย

ธรรมชาติสารไล่แมลง  
 
9 

 
10.23 

6. มีความรู้ในการประกอบอาชีพมากข้ึน 7 7.95 
7. เป็นอาชีพเสริม มีรายไดม้าจุนเจือครอบครัว 6 6.82 
8. ถนอมผกัผลไมไ้วบ้ริโภคนอกฤดูกาล 5 5.68 
9. ตระหนกัถึงผลการใชส้ารเคมีต่อสุขภาพ

ร่างกาย 
 
2 

 
2.27 

10. ลดการใชปุ๋้ยเคมีสารก าจดัศตัรูพืชลดมลภาวะ
เป็นพิษในชุมชน 

 
2 

 
2.27 

รวม 88 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต (สุขอนามยั)จาก
โครงการกิจกรรมดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 10 รูปแบบ รวม 
88 ความคิดเห็น มีทกัษะในการปลูกผกัปลอดสารพิษ จ านวน 23 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อย
ละ 26.14 สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน จ านวน 12 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 13.64 มีระบบ
หายใจท่ีดีข้ึน,ควบคุมปริมาณการใชส้ารเคมีอยา่งจิงจงั จ านวน 11 ความคิดเห็น เท่าๆกนั คิด
เป็นร้อยละ 12.50 ลดตน้ทุนการใชส้ารเคมีดว้ยการผลิตปุ๋ยธรรมชาติสารไล่แมลง จ านวน 9 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 10.23 มีความรู้ในการประกอบอาชีพมากข้ึน จ านวน 7 ความ
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คิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 7.95 เป็นอาชีพเสริม มีรายไดม้าจุนเจือครอบครัว จ านวน 6 ความ
คิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 6.82 ถนอมผกัผลไมไ้วบ้ริโภคนอกฤดูกาล จ านวน 5 ความคิดเห็น 
คิดเป็นร้อยละ 5.68 และตระหนักถึงผลการใชส้ารเคมีต่อสุขภาพร่างกาย,ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
สารก าจดัศตัรูพืชลดมลภาวะเป็นพิษในชุมชน จ านวน 2 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 2.27 
ตามล าดบั  

 
ตาราง 28 รูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) จากโครงการกิจกรรม ดา้นวิชาการ
และเทคโนโลย ี(ปี.2557 - 2562) 
ความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. น ามาใชป้ฏิบติัไดจ้ริงและเห็นผล 19 67.86 
2. น าความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพไดท้ าใหมี้

รายได ้
 
6 

 
21.43 

3. วิชาชีพท่ีตอ้งใชส้มาธิ ท าใหสุ้ขภาพจิต-กายดี
ข้ึน 

 
3 

 
10.71 

รวม 28 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบความคิดเห็นคุณภาพชีวิต (สุขอนามยั) จาก
โครงการกิจกรรม ด้านวิชาการและเทคโนโลยี จ านวน 3 รูปแบบ รวม 28 ความคิดเห็น 
น ามาใชป้ฏิบติัไดจ้ริงและเห็นผล จ านวน 19 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 67.86  น าความรู้
ไปใช้ประกอบอาชีพไดท้ าให้มีรายได ้จ านวน 6 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 21.43 และ
วิชาชีพท่ีต้องใช้สมาธิ ท าให้สุขภาพจิต-กายดีข้ึน จ านวน 3 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
10.71 ตามล าดบั  
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ตาราง 29 สัดส่วนของความคิดเห็นคุณภาพชีวิต (สุขอนามยั) จากการเขา้ร่วมโครงการ
กิจกรรมดา้นต่างๆ (ปี.2557 - 2562) 

โครงการกจิกรรม การเข้าร่วม (ค าตอบ) ค่าร้อยละ 
ดา้นศิลปวฒันธรรม 44 23 52.27 
ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข 128 43 33.59 
ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง 36 13 36.11 
ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 144 88 61.11 
ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี 48 28 58.33 

รวม 400 195 48.75 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
 ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์การมีคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) ดีกว่าเดิมจากการเขา้ร่วม
โครงการกิจกรรมปี. 2557 - 2562 รวม 5 ด้านผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพชีวิต
(สุขอนามยั) ท่ีดีกว่าเดิม195 ค าตอบ จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม รวมทั้งหมด 400 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 48.75 ดา้นศิลปวฒันธรรมมีคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) ดีกว่าเดิม 23 
จาก 44 ค าตอบเขา้ร่วม คิดเป็นร้อยละ 52.27 ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขมีคุณภาพ
ชีวิต(สุขอนามยั) ดีกว่าเดิม จ านวน 43 จาก 128 ค าตอบเขา้ร่วม คิดเป็นร้อยละ 33.59 ดา้น
กฎหมายและการเมืองการปกครองมีคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) ดีกว่าเดิม จ านวน 13 จาก 36 
ค าตอบเขา้ร่วม คิดเป็นร้อยละ 36.11ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มี
คุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) ดีกวา่เดิม จ านวน 88 จาก 144 ค าตอบเขา้ร่วม คิดเป็นร้อยละ 61.11 
ดา้นวิชาการและเทคโนโลยีมีคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) ดีกวา่เดิม จ านวน 28 จาก 48 ค าตอบ
เขา้ร่วม คิดเป็นร้อยละ 58.33 ตามล าดบั 
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ตาราง 30 สภาพแวดลอ้มในครอบครัว / ในชุมชนท่ีดีข้ึน จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม  
(ปี.2557 - 2562) 

 

โครงการกจิกรรม 
ผู้เข้าร่วม สภาพแวดล้อม

ที่ดีขึน้ 
ค่าร้อยละ 

ดา้นศิลปวฒันธรรม 44 17 38.64 
ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข 128 41 32.03 
ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง 36 10 27.78 
ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 144 53 36.80 
ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี 48 24 50.00 

รวม 400 145 36.25 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในครอบครัว / ในชุมชนท่ีดีข้ึนจากการเขา้
ร่วมโครงการกิจกรรม ปี. 2557 – 2562ใน 5 ดา้นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ข้ึน 145 ค าตอบ จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม รวมทั้งหมด 400 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
36.25 ด้านศิลปวฒันธรรมมีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน จ านวน 17 ค าตอบ จากการเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม 44 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 38.64 ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข มี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน จ านวน 41 ค าตอบ จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม 128 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 32.03 ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน จ านวน 
10 ค าตอบ จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม 36 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.78 ดา้นเกษตร
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน จ านวน 53 ค าตอบ จากการ
เขา้ร่วมโครงการกิจกรรม 144 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 36.80 ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี มี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน จ านวน 24 ค าตอบ จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม 48 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดบั  
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ตาราง 31 รูปแบบความคิดเห็นสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชน ท่ีดีข้ึนดา้น
ศิลปวฒันธรรม (ปี.2557 - 2562) 
 รูปแบบความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. น าความรู้มาฝึกฝนเพิ่มเติมในการร้องร าท า

เพลง การแสดงพื้นบา้นอยา่งมัน่ใจมากข้ึน 11 64.71 
2. ท าใหค้รอบครัวมีกิจกรรมท าร่วมกนั 6 35.29 

รวม 17 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชนท่ีดีข้ึน ดา้น
ศิลปวฒันธรรม มี 2 รูปแบบ 17 ความคิดเห็น น าความรู้มาฝึกฝนเพิ่มเติมในการร้องร าท า
เพลง การแสดงพื้นบา้นอยา่งมัน่ใจมากข้ึน จ านวน 11 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 64.71 ท า
ใหค้รอบครัวมีกิจกรรมท าร่วมกนัจ านวน 6 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 35.29 ตามล าดบั  

 

 ตาราง 32 รูปแบบความคิดเห็นสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชนท่ีดีข้ึน 
 ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. มีกิจกรรมร่วมกบัครอบครัว 22 53.66 
2. ท างานไดม้ากข้ึน 12 29.27 
3. เด็กมีพฒันาการดีข้ึน 7 17.07 

รวม 41 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชนท่ีดีข้ึน ดา้น
วิทยาศาสตร์และสาธารณสุข มี 3 รูปแบบ 41 ความคิดเห็น มีกิจกรรมร่วมกบัครอบครัว 
จ านวน 22 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 53.66 ท างานไดม้ากข้ึน จ านวน 12ความคิดเห็น คิด
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เป็นร้อยละ 29.27 และเด็กมีพฒันาการดีข้ึน จ านวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 17.07 
ตามล าดบั  

 
ตาราง 33 รูปแบบความคิดเห็นสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชน ท่ีดีข้ึนดา้นกฎหมาย
และการเมืองการปกครอง (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. ลดเวลา ลดปัญหาในการท างาน ผูบ้ริหารใน

หน่วยงานพึงพอใจ 
 
4 

 
40.00 

2. ท าใหส้ภาพแวดลอ้มการท างานดีข้ึน 3 30.00 
3. 
 

ไดรั้บงบประมาณเพื่อพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน และยกระดบัความเป็นอยูใ่นสังคม  
มีความปลอดภยั มีอาชีพ-รายไดโ้ดยเฉพาะ
กลุ่มผูสู้งอาย ุ

 
 
 
2 

 
 
 

20.00 
4. เพื่อนร่วมงานยอมรับในการท างานมากข้ึน 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชนท่ีดีข้ึน ดา้น
กฎหมายและการเมืองการปกครอง มี 4 รูปแบบ 10 ความคิดเห็น ลดเวลา ลดปัญหาในการ
ท างาน ผูบ้ริหารในหน่วยงานพึงพอใจ จ านวน  4 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ท าให้
สภาพแวดล้อมการท างานดีข้ึน จ านวน 3  ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ได้รับ
งบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับความเป็นอยู่ในสังคมมีความ
ปลอดภยั มีอาชีพ-รายไดโ้ดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุ จ านวน 2  ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และเพื่อนร่วมงานยอมรับในการท างานมากข้ึน จ านวน 1  ความคิดเห็น คิดเป็นร้อย
ละ 10.00  ตามล าดบั  
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ตาราง 34 รูปแบบความคิดเห็นสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชน ท่ีดีข้ึนดา้นเกษตรและ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. อากาศดี อารมณ์ดี สุขภาพดี 22 41.51 
2. แนะน าใหก้บัญาติ เพื่อนบา้น 

ในชุมชนรู้จกัการประกอบอาชีพเสริม 
 
17 

 
32.08 

3. มีชุมชนอ่ืนๆมาศึกษาดูงานมากข้ึน 7 13.21 
4. มีมิตรและคนรู้จกัมากข้ึน มีการเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 4 7.55 
5. ท าใหชุ้มชนสามคัคีและร่วมมือกนัดี 3 5.66 

รวม 53 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชน ท่ีดีข้ึนดา้น
เกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มี 5 รูปแบบ 53 ความคิดเห็น ท าให้มีอากาศดี 
อารมณ์ดี สุขภาพดี จ านวน 22 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 41.51  แนะน าให้กบัญาติ เพื่อน
บา้นในชุมชนรู้จกัการประกอบอาชีพเสริม จ านวน 17 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 32.08 มี
ชุมชนอ่ืนๆมาศึกษาดูงานมากข้ึน จ านวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 13.21 มีมิตรและคน
รู้จักมากข้ึน มีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน จ านวน 4 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 7.55 และท าให้
ชุมชนสามคัคีและร่วมมือกนัดี จ านวน 3 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 5.66 ตามล าดบั 
 

ตาราง 35 รูปแบบความคิดเห็นสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชน ท่ีดีข้ึนดา้นวิชาการ
และเทคโนโลย ี (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบความคิดเห็น จ านวน ค่าร้อยละ 
1. ครอบครัวดีมีความอบอุ่น 11 45.83 
2. สุขภาพจิตใจดีข้ึน 7 29.17 
3. ท าบญัชีรายรับรายจ่ายได ้ 4 16.67 
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ตาราง 35 (ต่อ) 
รูปแบบความคิดเห็น ความถี ่ ค่าร้อยละ 
4. มีการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 1 4.17 
5. ลดควนัไฟจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 1 4.17 

รวม 24 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชน ท่ีดีข้ึนดา้น
วิชาการและเทคโนโลยี มี 5 รูปแบบ 24 ความคิดเห็น ครอบครัวดีมีความอบอุ่น จ านวน 11 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 45.83 สุขภาพจิตใจดีข้ึน จ านวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
29.17 ท าบญัชีรายรับรายจ่ายได ้จ านวน 4  ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีการ
จดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน,ลดควนัไฟจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง จ านวน 1 ความคิดเห็น 
คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามล าดบั  

 
ตาราง 36 การน ารูปแบบความรู้ไปใชพ้ฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย จากการเขา้
ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นต่างๆ (ปี.2557 - 2562) 

 

โครงการกจิกรรม การเข้าร่วม ได้น าไปใช้ ค่าร้อยละ 
ดา้นศิลปวฒันธรรม 44 20 45.45 
ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข 128 60 46.88 
ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง 36 21 58.33 
ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 144 45 31.25 
ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี 48 20 41.67 

รวม 400 166 41.50 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์การน าความรู้ไปใช้พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ใน
เครือข่าย จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม รวม 5 ดา้นไดน้ าความรู้ไปใช ้166 ค าตอบจาก
การเขา้ร่วม 400 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 41.50 ดา้นศิลปวฒันธรรมไดน้ าไปใช ้20 ค าตอบ 
จากการเขา้ร่วม 44 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 45.45 ด้านวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข ได้
น าไปใช ้60 ค าตอบ จากการเขา้ร่วม 128 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 46.88 ดา้นกฎหมายและ
การเมืองการปกครอง ได้น าไปใช้ 21 ค าตอบ จากการเขา้ร่วม 36 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
58.33 ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดน้ าไปใช ้45 ค าตอบ จากการเขา้
ร่วม 144 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี ไดน้ าไปใช้ 20 ค าตอบ 
จากการเขา้ร่วม 48 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ตามล าดบั  

 
ตาราง 37 การน ารูปแบบความรู้ไปใชพ้ฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย จากการเขา้
ร่วมโครงการกิจกรรม ดา้นศิลปวฒันธรรม (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบความรู้ จ านวน ค่าร้อยละ 
1. 
 

สามารถใหค้ าแนะน าหรือสอนเพื่อนร่วม 
วงดนตรีไทย 12 60.00 

2. ใชใ้นอาชีพของตน 3 15.00 
3. 
 

มีความรู้และเขา้ใจเทคนิคของดนตรีไทย 
มากข้ึน 1 5.00 

4. ปรับใชก้บัการเล่นดนตรีและ การร้องเพลง  1 5.00 

5. 
 

เผยแพร่ และแบ่งปัน ใหแ้ก่เครือข่าย 40 
โรงเรียน เป็นแกนกลาง เครือข่าย 1 

 
5.00 

6. 
 

พฒันาความความสามารถในการปรับวง และ
การฝึกซอ้ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

 
1 

 
5.00 
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ตาราง 37 (ต่อ) 
รูปแบบความรู้ จ านวน ค่าร้อยละ 
7. 
 
 

สามารถปรับ ดดัแปลงท านองเพลง เผยแพร่ 
แลกเปล่ียน ในการสอนวิทยากรในโรงเรียน
เครือข่ายและจดังานมหกรรมดนตรีไทย 

 
 
1 5.00 

รวม 20 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์พบว่าการน าความรู้ไปใช้ พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/
ในเครือข่าย จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ดา้นศิลปวฒันธรรม มี 7 รูปแบบ 20 ค าตอบ
สามารถให้ค าแนะน าหรือสอนเพื่อนร่วมวงดนตรีไทย จ านวน 12  ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
60.00 ใช้ในอาชีพของตนจ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมีความรู้และเขา้ใจ
เทคนิคของดนตรีไทยมากข้ึน,ปรับใช้กับการเล่นดนตรีและ การร้องเพลง,เผยแพร่ และ
แบ่งปัน ให้แก่เครือข่าย 40 โรงเรียน เป็นแกนกลาง เครือข่าย,พฒันาความความสามารถใน
การปรับวง และการฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,สามารถปรับ ดัดแปลงท านองเพลง 
เผยแพร่ แลกเปล่ียน ในการสอนวิทยากรในโรงเรียนเครือข่ายและจดังานมหกรรมดนตรี
ไทย จ านวน 1 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 
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ตาราง 38 การน ารูปแบบความรู้ไปใช ้พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย จากการ
เขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบความรู้ จ านวน ค่าร้อยละ 
1. ไดถ่้ายทอดความรู้แก่อาจารยใ์นรูปแบบ

กิจกรรม 
- กิจกรรม อ. ออกก าลงักาย โดยการยดื 
เหยยีด กลา้มเน้ือ เตน้ประกอบเพลง 
- กิจกรรม อ. อารมณ์ โดยการเปิดเพลงแลว้ 
ใหน้ัง่สมาธิ การวาดรูป การบ าเพญ็ประโยชน์ 
- กิจกรรม อ. อาหาร โดยการจดัอาหารท่ี 
ครบ 5 หมู่ใหเ้ด็กพิเศษรับประทาน 

 
 
 
 
 
 
 

12 20.00 
2. น ามาปรับใชแ้ละพฒันาการ 9 15.00 
3. น ามาสอนเพื่อนร่วมงาน 7 11.67 
4. พฒันาส่ือใหเ้หมาะสมกบัวยั 7 11.67 
5. น ามาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินท่ีมีผลต่อ

ร่างกาย 
 
3 5.00 

6. น ามาเสริมวิธีการท างาน 3 5.00 
7. มีการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีในหน่วยงาน 3 5.00 
8. น ามาประยกุตใ์ชผ้ลิตส่ือใหก้บัเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ 
 
3 5.00 

9. ไดเ้ป็นสถานท่ีดูงานและเผยแพร่ในท่ีประชุม
ใหญ่ดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุ 3 5.00 

10. น ามาพฒันาเด็ก 2 3.33 
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ตาราง 38 (ต่อ) 
รูปแบบความรู้ จ านวน ค่าร้อยละ 
11. พฒันาเด็กใหมี้ทกัษะกระบวนการคิด 2 3.33 
12. 
 

ประชุมตวัแทนสมาชิกชมรมผูสู้งอายจุงัหวดั
อุทยัธานีเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 2 3.33 

13. 
 

น าความรู้ไปจดัอบรมและขยายผลอาทิ 
การดูแลตนเอง และการท า CPR  

 
2 

 
3.33 

14. 
 

เผยแพร่ความรู้ในชมรมผูสู้งอาย ุในครอบครัว 
ชุมชน วดั เพื่อนบา้นและในศูนยเ์ด็กเลก็ 

 
1 1.67 

15 
 

ท ากิจกรรมจิตอาสา และเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่
ผูอ่ื้น 1 1.67 

รวม 60 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์พบว่าการน าความรู้ไปใช ้พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/
ในเครือข่าย จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข มี 15 
รูปแบบ 60 ค าตอบ ถ่ายทอดความรู้แก่อาจารยใ์นรูปแบบกิจกรรม อ. ออกก าลงักาย โดยการ
ยืดเหยียด กลา้มเน้ือ เต้นประกอบเพลง กิจกรรม อ. อารมณ์ โดยการเปิดเพลงแล้วให้นั่ง
สมาธิ การวาดรูป การบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม อ. อาหาร โดยการจดัอาหารท่ีครบ 5 หมู่
ให้ เด็กพิ เศษรับประทาน จ านวน 12 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.00 น ามาปรับใช้และ
พฒันาการ จ านวน 9  ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.00 พฒันาส่ือให้เหมาะสมกบัวยั,น ามาสอน
เพื่อนร่วมงาน จ านวน 7  ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 11.67 น ามาปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การกินท่ีมีผลต่อร่างกาย,น ามาเสริมวิธีการท างาน,มีการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีในหน่วยงาน,
น ามาประยุกต์ใช้ผลิตส่ือให้กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ,เป็นสถานท่ีดูงานและเผยแพร่
ความรู้ผูสู้งอายุ จ านวน 3  ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 5.00 น ามาพฒันาเด็ก,พฒันาเด็ก
ให้มีทักษะกระบวนการคิด,ประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมผูสู้งอายุจังหวดัอุทัยธานีเพื่อ
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แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร,น าความรู้ไปจดัอบรมและขยายผลอาทิการดูแลตนเอง และการท า 
CPR จ านวน 2  ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 3.33 และเผยแพร่ความรู้แก่ชมรมผูสู้งอาย ุ
ศูนยเ์ด็กเล็ก จากครอบครัว ชุมชน วดั เพื่อนบา้น,ท ากิจกรรมจิตอาสา และเผยแพร่ความรู้
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น จ านวน 1 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดบั  

 

ตาราง 39 การน ารูปแบบความรู้ไปใช ้พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย จากการ
เขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง (ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบความรู้ จ านวน ค่าร้อยละ 
1. ใชใ้นการท างาน 9 42.86 
2. สามารถเขียนโครงการไดล้ะเอียดมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
4 

 
19.05 

3. ใชใ้นการสอนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3 14.29 
4. ใหค้ าปรึกษา แก่ อบต. อ่ืนๆ เพื่อระดม

ความคิดท าโครงการร่วมกบัชุมชน 
 
3 

 
14.29 

5. 
 

สร้างกลุ่มใหชุ้มชนการเรียนรู้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ในระดบั อบต.ในเร่ืองการวิเคราะห์แผน 
และ สร้างเครือข่ายระดบัชุมชนกบัทอ้งถ่ินเพื่อ
สนองความตอ้งการของชุมชน 

 
 
 
2 

 
 
 

9.52 
รวม 21 100.00 

ท่ีมา:จากการส ารวจ 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์พบว่าการน าความรู้ไปใช้ พฒันาในหน่วยงาน/ใน

ชุมชน/ในเครือข่าย จากการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ด้านกฎหมายและการเมืองการ
ปกครอง มี 5 รูปแบบ 21 ค าตอบ ใช้ในการท างานจ านวน 9 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 42.86 
สามารถเขียนโครงการไดล้ะเอียดมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน จ านวน 4 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
19.05 ใช้ในการสอนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา,ให้ค าปรึกษา แก่ อบต. อ่ืนๆ เพื่อระดมความคิดท า
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โครงการร่วมกบัชุมชน จ านวน 3 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 14.29 และสร้างกลุ่มให้
ชุมชนการเรียนรู้เป็นชุมชนการเรียนรู้ในระดบั อบต.ในเร่ืองการวิเคราะห์แผน และ สร้าง
เครือข่ายระดบัชุมชนกบัทอ้งถ่ินเพื่อสนองความตอ้งการของชุมชน จ านวน 2 ค าตอบ คิด
เป็นร้อยละ 9.52  ตามล าดบั  

 

ตาราง 40 การน ารูปแบบความรู้ไปใช ้พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย จากการ
เขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ปี.2557 - 
2562) 
รูปแบบความรู้ จ านวน ค่าร้อยละ 
1. เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยีจดัประชุมและเสวนา

ไดพ้บปะกนัติดตามผลและแลกเปล่ียนความรู้
แก่กนั 

 
 
11 

 
 

24.44 
2. แบ่งปันความรู้ใหค้นท่ีสนใจ 9 20.00 
3. ขยายกลุ่มเพิ่มขยายฐานการคา้ในจงัหวดั 

และจงัหวดัใกลเ้คียง 
 
9 

 
20.00 

4. 
 

มีสมาชิกมากกว่า 30 เครือข่าย สร้างเป็นชุมชน
นกัปฏิบติั และขยายเครือข่ายไปทุกภาค 

 
8 

 
17.78 

5. ใหก้ารอบรมแก่เครือข่ายต่อไป 5 11.11 
6. แนะน าคนในชุมชนไดเ้ขา้รับการอบรม 3 6.67 

รวม 45 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์พบว่าการน าความรู้ไปใช้ พฒันาในหน่วยงาน/ใน
ชุมชน/ในเครือข่าย จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรมี 6 รูปแบบ 45 ค าตอบ เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยจีดัชุมและเสวนาไดพ้บปะกนั
ติดตามผลและแลกเปล่ียนความรู้แก่กนั จ านวน 11 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.44 แบ่งปัน
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ความรู้ให้คนท่ีสนใจ,ขยายกลุ่มเพิ่มขยายฐานการคา้ในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง จ านวน 
9 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีสมาชิกมากกว่า 30 เครือข่าย สร้างเป็นชุมชนนัก
ปฏิบติั และขยายเครือข่ายไปทุกภาค จ านวน 8 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.78 ใหก้ารอบรมแก่
เครือข่ายต่อไป จ านวน 5 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.11 แนะน าคนในชุมชนไดเ้ขา้รับการ
อบรม จ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั  

 
ตาราง 41 การน ารูปแบบความรู้ไปใช ้พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย จากการ
เขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ดา้นวิชาการและเทคโนโลย ี(ปี.2557 - 2562) 
รูปแบบความรู้ จ านวน ค่าร้อยละ 
1. สร้างเครือข่ายกลุ่มสินคา้ระหวา่งผูผ้ลิต   7 35.00 
2. น ามาเผยแพร่ใหเ้พื่อนร่วมงาน 6 30.00 
3. เน้ืองานมีลายละเอียดและมีคุณภาพมากข้ึน 3 15.00 
4. รู้แหล่งขอทุนสนบัสนุนต่างๆ 1 5.00 
5. สามารถตรวจทานรายละเอียดของ 

งานใหถู้กตอ้ง 
 

1 
 

5.00 
6. ใชค้วามรู้มาท างานวิจยัใหห้น่วยงาน 1 5.00 
7. แนะน าอาชีพมคัคุเทศกใ์หเ้พื่อน 1 5.00 

รวม 20 100.00 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์พบว่าการน าความรู้ไปใช้ พฒันาในหน่วยงาน/ใน
ชุมชน/ในเครือข่าย จากการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ด้านวิชาการและเทคโนโลยี มี 7 
รูปแบบ 20 ค าตอบ สร้างเครือข่ายกลุ่มสินคา้ระหวา่งผูผ้ลิต จ านวน 7 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
35.00 น ามาเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงาน จ านวน 6 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 30.00 เน้ืองานมี
รายละเอียดและมีคุณภาพมากข้ึน จ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.00 รู้แหล่งขอทุน
สนับสนุนต่าง ๆ,สามารถตรวจทานรายละเอียดของงานให้ถูกตอ้ง,ใชค้วามรู้มาท างานวิจยั
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ให้หน่วยงาน,แนะน าอาชีพมคัคุเทศก์ให้เพื่อน จ านวน 1 ค าตอบ เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 
5.00 ตามล าดบั  
ตาราง 42 ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บรางวลัระดบัอ าเภอ/ระดบัจงัหวดั/ระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ  
(ปี.2557 - 2562) 
รางวัลที่ได้ จ านวน 
     ดา้นศิลปวฒันธรรม 1 
     ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข 2 
     ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง - 0 - 
     ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 15 
     ดา้นวชิาการและเทคโนโลยี - 0 - 

รวม 18 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

ตาราง 42 แสดงผลิตภณัฑ์ของท่าน/ชุมชนไดรั้บรางวลัระดบัอ าเภอ/จงัหวดั/ชาติ/
นานาชาติรวม จ านวน 18 รางวลั ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 
15 รางวลั ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข จ านวน 2 รางวลั ดา้นศิลปวฒันธรรม จ านวน 1 
รางวลั ตามล าดบั 

 
รางวัลจากโครงการกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล 
 

ไดรั้บรางวลัดนตรีไทยและดนตรีพื้นบา้น ปี 2560 ระดบัจงัหวดัและไดรั้บเล่นดนตรี
ไทยถวายหนา้พระพกัตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีคร้ังเสด็จพระราช
ด า เนินทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดัชัยนาทระหว่าง
วนัท่ี 9 - 11 มกราคม 2561 และระหว่างวนัท่ี 6 - 8 กุมภาพนัธ์ 2562 (โครงการกิจกรรมจาก
คณะศิลปกรรมศาสตร์) 



82 
 

รางวัลจากโครงการกจิกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข 2 รางวัล 
 

- ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดัโครงการส่งเสริมสุขภาพ  
-  เป็นแหล่งศึกษาดูงานของระดบัจงัหวดั 

     1.โครงการกิจกรรมการพฒันาทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพในแกนน าชุมชน  
(โครงการกิจกรรมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
 

รางวัลจากโครงการกจิกรรมด้านเกษตรและการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 15 รางวัล  
 
 - รางวลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัต าบล  

- รางวลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบั องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
- รางวลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัจงัหวดั 

     1.โครงการกิจกรรม โครงการประยกุตใ์ชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดา้น การเกษตร 
(โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์) 
     2.การปลูกพืชในสารละลายอินทรีย ์(โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์) 
     3.กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง การเตรียมนาโนไคโตซานส าหรับการเกษตร
และการตา้นทานศตัรูพืช (โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์) 

- รางวลักลุ่มเกษตรการแปรรูปท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
     1.โครงการกิจกรรมแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (โครงการกิจกรรมจากคณะ
วิทยาศาสตร์) 
     2. การผลิตเคร่ืองด่ืมจากธญัพืช (โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์) 
     3.กิจกรรมแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า (โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์) 
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  - รางวลัเอสเอม็อีแชมเป้ียนส์อวอร์ด ของ ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

- รางวลั อย ควอลิต้ี อวอร์ด ระดบัประเทศ 
- รางวลัพรีเม่ียมของจงัหวดั  

 

     1.กิจกรรมการผลิตไข่เคม็สมุนไพรสกดัไขมนั (โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์) 
 
สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามการติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการ

ถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี 
 
ตาราง 43 ขอ้เสนอแนะความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม 
          ข้อเสนอแนะ จ านวน 
1.  ตอ้งการใหจ้ดัโครงการกิจกรรมทางดา้นวิชาการวิชาชีพฯอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 
42 

2. ตอ้งการไดรั้บองคค์วามรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง 42 
3. จดัอบรมเก่ียวกบัดา้นการเกษตร และการแปรรูป 30 
4. ตอ้งการอบรมเก่ียวกบัการสร้างอาชีพเสริม 22 
5. ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการท าขนมไทย 18 
6. ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ 13 
7. ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการตลาด 12 
8. ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการดูแลเด็กพิเศษ 11 
9. ตอ้งการจดัอบรมเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย ์ 9 

รวม 199 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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 จากตาราง 43 ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพฯของมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีจ านวน 9 ขอ้เสนอแนะ รวมจ านวน 199 
ความคิดเห็น ตอ้งการให้จดัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 42 ความคิดเห็น ตอ้งการไดรั้บความรู้ใหม่
อย่างต่อเน่ือง 42 ความคิดเห็น จดัอบรมเก่ียวกบัดา้นการเกษตร และการแปรรูป 30 ความ
คิดเห็น ต้องการอบรมเก่ียวกับการสร้างอาชีพเสริม 22 ความคิดเห็น ต้องการจัดอบรม
เก่ียวกับการท าขนมไทย 18 ความคิดเห็น ต้องการจัดอบรมเก่ียวกับการดูแลผูสู้งอายุ 13 
ความคิดเห็น ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการตลาด 12 ความคิดเห็น ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบั
การดูแลเด็กพิเศษ 11 ความคิดเห็น และตอ้งการจดัอบรมเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย ์9 ความ
คิดเห็น ตามล าดบั 



 

 

บทที ่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน

ชาวจงัหวดัอุทยัธานี หลงัจากส้ินสุดการด าเนินงานในช่วง ปีงบประมาณ 2557 – 2562 แลว้ 
และมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 116 โครงการกิจกรรม มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม จ านวน
ทั้งส้ิน 10,247 คน จากชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ี 8 อ าเภอ ของจงัหวดัอุทยัธานี โดยโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด 116 โครงการกิจกรรม ด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัรามค าแหง 14 คณะ 1 
สถาบนั ซ่ึงผูท้  าวิจยัไดจ้ดัแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นศิลปวฒันธรรม จ านวน 7 
โครงการกิจกรรม 2) ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข จ านวน 11 โครงการกิจกรรม 3) ดา้น
กฎหมายและการเมืองการปกครอง จ านวน 7 โครงการกิจกรรม 4) ดา้นเกษตรและการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 14 โครงการกิจกรรม 5) ด้านรวิชาการและเทคโนโลยี
จ านวน 16 โครงการกิจกรรม ในการรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามปลายเปิด เก็บขอ้มูล
โดยสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกโดยวิธีแบบสุ่ม (Random) หรือ
เลือกอยา่งไม่ล าเอียง (Unbias) จ านวน 400 คน จากผูเ้ขา้รับการอบรมในโครงการกิจกรรมท่ี
จดัในช่วง ปี (2557 – 2562) ดงักล่าว ผลจากการศึกษาการติดตามผลการจดัการองค์ความรู้
และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพ ของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานีสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1.1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน 

คิดเป็นร้อยละ 59.50 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 อาชีพรับราชการ /เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75  รายไดเ้ฉล่ีย หรือรายไดป้ระจ า ต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 เขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพฯ จ านวน 2 คร้ัง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25   



86 
 

 

 1.2. เขา้ร่วมโครงการกิจกรรมด้านต่างๆรวม 5 ด้าน มีค าตอบเขา้ร่วมมาก
ท่ีสุดดงัน้ี ดา้นศิลปวฒันธรรมกิจกรรม การขบัร้องร าท าเพลงสุขใจ ส าหรับผูสู้งอายุจ านวน 
24 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.54  ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข การพฒันาทกัษะการ
สร้างเสริมสุขภาพในแกนน าชุมชน จ านวน 18 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.06 ดา้นกฎหมาย
และการเมืองการปกครอง การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เร่ือง พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี จ านวน 8 ค าตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 22.22 ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
เร่ือง การเตรียมนาโนไคโตซานส าหรับการเกษตรและการต้านทานศตัรูพืช จ านวน 38 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 26.39 ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี หลกัการตลาดสมยัใหม่และบรรจุ
ภณัฑ์ (การท าตลาดออนไลน์),การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยัง่ยืน จ านวน 5 ค าตอบ 
เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 10.42 
  1.3. การมีอาชีพเสริม เพิ่มข้ึนและรูปแบบอาชีพเสริม จากเขา้ร่วมโครงการ
กิจกรรม มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน จ านวน150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รูปแบบของอาชีพเสริม
เพิ่มข้ึนในดา้นต่างๆ มีค าตอบมากท่ีสุดแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นศิลปวฒันธรรม รับเล่นดนตรี
ตามงานพิธีต่างๆ จ านวน 4 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 40 ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข เป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) จ านวน 14 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 41.18 ดา้น
กฎหมายและการเมืองการปกครอง ยงัไม่มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน ดา้นเกษตรและการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ท าปุ๋ย/สารขบัไล่แมลงใชเ้อง และจ าหน่าย จ านวน 24 ค าตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 30.38  ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี น าสินคา้การเกษตรมาเปิดขายออนไลน์ และใช้
หลักกระจายสินค้าร่วมด้วย จ านวน 19 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 70.37 การมีอาชีพเสริม
เพิ่มข้ึนในรูปแบบต่างๆจากเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม รูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนในดา้น
เกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีสัดส่วนมากท่ีสุด 79 ค าตอบ จาก 144 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.86 
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 2. ภายหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 
  2.1. กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อเดือน(โดยประมาณ) 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนเดือนละนอ้ยกว่า 1,000 
บาท จ านวน 368 คน เป็นกลุ่มใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 92.00 ประหยดัรายจ่ายลง เฉล่ียต่อเดือน
(โดยประมาณ) นอ้ยกวา่ 1,000 บาท จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 
  2.2. การมีคุณภาพชีวิต(สุขอนามัย) และรูปแบบความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามในดา้นต่างๆ ดา้นศิลปวฒันธรรมมีสัดส่วนความคิดเห็นมากท่ีสุด 23 จาก 44 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ52.27 รูปแบบความคิดเห็น จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ดา้น
ศิลปวฒันธรรม จิตใจมีความสุขท่ีไดร้้องเพลง จ านวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 30.43 
ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมท าให้สุขภาพกายและจิตใจดีข้ึน 
จ านวน 12 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 27.91 ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง มี
ความเขา้ใจกระบวนการจดัท าแผน การเช่ือมโยงของการเขียนแผนระดบัประเทศ ระดบัภาค 
และระดบัจงัหวดั ต่อยอดทางความคิดไดดี้ จ านวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 53.85 
ด้านเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีทักษะในการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
จ านวน 23 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 26.14 ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี น ามาใชป้ฏิบติัได้
จริงและเห็นผล จ านวน 19 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 67.86   
  2.3. การมีสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชนท่ีดีข้ึนและรูปแบบความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นต่างๆ ดา้นวิชาการและเทคโนโลยมีีสัดส่วนมากท่ีสุด 
24 จาก 48 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 50.00 รูปแบบความคิดเห็นมากท่ีสุด สภาพแวดลอ้ม
ในครอบครัว/ในชุมชน จากดา้นวิชาการและเทคโนโลยี ครอบครัวดีมีความอบอุ่นจ านวน 
11 จาก 24 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 45.83 ด้านศิลปวฒันธรรม น าความรู้มาฝึกฝน
เพิ่มเติมในการร้องร าท าเพลง การแสดงพื้นบา้นอยา่งมัน่ใจมากข้ึน จ านวน 11 ความคิดเห็น 
คิดเป็นร้อยละ 64.71 ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข มีกิจกรรมร่วมกบัครอบครัว จ านวน 
22 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 53.66 ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง ลดเวลา ลด
ปัญหาในการท างาน ผูบ้ริหารในหน่วยงานพึงพอใจ จ านวน  4 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
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40.00 ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ท าให้มีอากาศดี อารมณ์ดี สุขภาพดี 
จ านวน 22 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 41.51 
  2.4. รูปแบบการน าความรู้ไปใชพ้ฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย 
ของผูต้อบแบบสอบถามจากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมด้านต่าง ๆ ด้านกฎหมายและ
การเมืองการปกครองมีสัดส่วนการน าไปใชม้ากท่ีสุด จ านวน 21 จาก 36 ค าตอบท่ีน าไปใช ้
คิดเป็นร้อยละ 58.33 รูปแบบใช้ในการท างาน จ านวน 9 จาก 21 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
42.86 ดา้นศิลปวฒันธรรม สามารถใหค้ าแนะน าหรือสอนเพื่อนร่วมวงดนตรีไทย จ านวน 12 
จาก 20 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ไดถ่้ายทอดความรู้
แก่อาจารยใ์นรูปแบบกิจกรรม อ. ออกก าลงักาย โดยการยืดเหยียด กลา้มเน้ือ เตน้ประกอบ
เพลง กิจกรรม อ. อารมณ์ โดยการเปิดเพลงแล้วให้นั่งสมาธิ การวาดรูป การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรม อ. อาหาร โดยการจัดอาหารท่ีครบ 5 หมู่ให้เด็กพิเศษรับประทาน
จ านวน 12 จาก 60 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 20 .00 ด้านเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยีจดัชุมและเสวนาไดพ้บปะกนัติดตามผลและแลกเปล่ียน
ความรู้แก่กนั จ านวน 11 จาก  45 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.44 ดา้นวิชาการและเทคโนโลย ี
สร้างเครือข่ายกลุ่มสินคา้ระหวา่งผูผ้ลิต จ านวน 7 จาก 20 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 35.00 

 2.5. ผลิตภัณฑ์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีได้รับรางวลัระดับท้องถ่ินของ
ชุมชน/ระดบัจงัหวดั/ระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ ไดรั้บรางวลัจากผลิตภณัฑ์ท่ีไดน้ าความรู้
จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมไปพฒันาหน่วยงาน/ชุมชน/เครือข่าย ดา้นเกษตรและการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 15 รางวลั ดา้นวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข จ านวน 
2 รางวลั ด้านศิลปวฒันธรรม จ านวน 1 รางวลั ด้านเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ไดร้างวลัระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ  

 2.6. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีจ านวน 9 ขอ้เสนอแนะ รวมจ านวน 199 ความคิดเห็น ตอ้งการให้
จดัอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 42 ความคิดเห็น ตอ้งการไดรั้บความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง 42 ความ
คิดเห็น จดัอบรมเก่ียวกบัดา้นการเกษตร และการแปรรูป 30 ความคิดเห็น ตอ้งการอบรม
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เก่ียวกบัการสร้างอาชีพเสริม 22 ความคิดเห็น ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการท าขนมไทย 18 
ความคิดเห็น ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ13 ความคิดเห็น ตอ้งการจดัอบรม
เก่ียวกบัการตลาด 12 ความคิดเห็น ต้องการจดัอบรมเก่ียวกับการดูแลเด็กพิเศษ 11 ความ
คิดเห็น และตอ้งการจดัอบรมเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย ์9 ความคิดเห็น 
 
อภิปรายผล 
 
 การศึกษาติดตามผลการจดัการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพ
ของชุมชนชาวจังหวดัอุทยัธานีของมหาวิทยาลยัรามค าแหงร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุทยัธานี (อบจ.) โดยใชง้บประมาณ ปี 2557 – 2562 รวม 6 ปี ผูว้ิจยัประสงคจ์ะรู้คือ 
การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 5 ดา้น ดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นวิทยาศาสตร์ 
และสาธารณสุข ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง ดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ด้านวิชาการและเทคโนโลยี โดยผูต้อบแบบสอบถามสุ่มมาจากผูเ้ขา้ร่วม
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 5 ดา้น รวม 400 คนจากชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ทุกอ าเภอ 
ผูวิ้จยัไดร้วมผลการตอบแบบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลความคิดเห็น 
หลงัจากเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 5 ดา้น ประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บหลงั
จากนั้นท่ีเกิดแก่ตนเอง,แก่ชุมชน,แก่ทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ไม่ว่าจะเป็นการมีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 
ดา้นรายไดท่ี้เพิ่ม รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้รูปแบบความคิดเห็นการมีคุณภาพชีวิต(ดา้น
สุขอนามยั) จากโครงการกิจกรรมดา้นต่าง ๆ รูปแบบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มใน
ครอบครัว/ในชุมชนท่ีดีข้ึน รูปแบบการน าความรู้ไปใชพ้ฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ใน
เครือข่าย ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรางวลัระดับอ าเภอ,ระดับจังหวดั/ชาติ/นานาชาติ ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1.โครงการกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ดา้นศิลปวฒันธรรม การขบัร้องร าท าเพลงส าหรับผูสู้งอายุ มีผูต้อบรับเขา้ร่วม
สูงสุด ค่าร้อยละ 54.54 สอดคลอ้งกบัช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มอายมุากกว่า 60 
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ปี ค่าร้อยละ 30.25 ถดัลงมา ช่วงอายุ 50-59 ปี คิดเป็น ค่าร้อยละ 23.50 ดา้นวิทยาศาสตร์ 
และสาธารณสุข มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม การพฒันาทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพใน
แกนน าชุมชน ร้อยละ 14.06 การผลิตส่ือและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั การพฒันาทกัษะ
การดูแลผูสู้งอายุและคนพิการ จงัหวดัอุทยัธานี ค่าร้อยละ 13.28 ทั้ง 3 โครงการกิจกรรม
มุ่งเน้นดา้นการดูแลใส่ใจกลุ่มผูสู้งวยั ผูพ้ิการ และกลุ่มเด็กปฐมวยัในชุมชน ดา้นกฎหมาย
และการเมืองการปกครอง โครงการกิจกรรม การเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี ค่าร้อยละ 
22.22 การเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมาย แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ือง กฎหมายวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการจดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันา
ท้องถ่ิน เพื่อรองรับนโยบายThailand 4.0 ค่าเท่ากัน ค่าร้อยละ 16.67 ตามล าดับ ทั้ ง 3
โครงการกิจกรรมไดรั้บความสนใจจากผูต้อบแบบสอบถามเป็นจ านวนมากและเป็นการให้
ความรู้ ส าหรับกลุ่มผูศึ้กษาระดบัปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ ค่าร้อยละ 
36.75 ท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมมากท่ีสุด ด้านเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร โครงการกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ือง การเตรียมนาโนไคโตซาน
ส าหรับการเกษตรและการตา้นทานศตัรูพืช ค่าร้อยละ 26.39 การประยกุตใ์ชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์มี 
ประโยชน์ในดา้นการเกษตร ค่าร้อยละ 22.22 การผลิตไข่เค็มสมุนไพรสกดัไขมนั ค่าร้อยละ 
13.19 ทั้ง 3 ล าดบัมีผูใ้ห้ความสนใจมากและสอดคลอ้งกบัอาชีพเกษตรกร ค่าร้อยละ 29.50 
อาชีพรับจ้าง ค่าร้อยละ 15.50 ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ด้านวิชาการและเทคโนโลย ี
โครงการกิจกรรม หลกัการตลาดสมยัใหม่และบรรจุภณัฑ์ (การท าตลาดออนไลน์) การ
จดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยัง่ยืน เท่ากนั ค่าร้อยละ 10.42 การบริการวิชาการแก่ชุมชน
จงัหวดัอุทยัธานี เร่ืองผูป้ระกอบการยคุดิจิตอล(ตลาดออนไลน์) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอนสู่ชุมชนอยา่งยัง่ยืน ศิลปะการเพน้ท์ลวดลายบนผืนผา้ เท่ากนั ค่าร้อยละ 8.33 ทั้ง 3
ล าดบัจะบอกถึงความสนใจในเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีสามารถน ามาใช้ร่วมกบัวิชาชีพใน
ชุมชนจงัหวดัอุทยัธานีอาทิด้านการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินรูปแบบใหม่ของการคา้ในตลาด
ออนไลน์ ซ่ึงจะมีประโยชน์แก่ผูค้นในการแสวงหาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดน้ั้นเอง  
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2. การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมท าให้มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน ค่าร้อยละ 37.50 สัดส่วน
การมีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี ค่าร้อยละ 56.25 ดา้นการเกษตรและ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ค่าร้อยละ 56.25 ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ค่าร้อย
ละ 26.56 ส าหรับรูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนดา้นศิลปกรรม ท่ีไดรั้บค าตอบสูงสุดค่าร้อยละ 
40.00  การรับเล่นดนตรีตามงานพิธีต่างๆ ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ไดรั้บค าตอบ
สูงสุด อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ค่าร้อยละ 41.18 ดา้นกฎหมายและ
การเมืองการปกครอง แมว้่ายงัไม่มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ส่วนใหญ่
ท่ีเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ ค่าร้อยละ 36.75 ท่ีมีหน้าทางราชการ เป็นหลกัส าคญัจะ
ไดน้ าความรู้ไปใช้ในการท างานและพฒันาในหน่วยงานในชุมชน ในเครือข่าย การเขียน
โครงการต่างๆ การถ่ายทอดให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ค่าร้อยละ 42.80, 19.05,14.29 ตามล าดบั
รูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มข้ึนดา้นเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บค าตอบ
สูงสุด การท าปุ๋ย/สารขบัไล่แมลงเพื่อใชเ้องและจ าหน่าย ค่าร้อยละ 30.38 ดา้นวิชาการและ
เทคโนโลยีท่ีได้รับค าตอบสูงสุด น าสินค้าการเกษตรมาเปิดขายออนไลน์และใช้หลัก
กระจายสินค้าร่วมด้วย ค่าร้อยละ 70.37 ตาราง 15 – 20 ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัย มณฑิรา 
สุวรรณมณีรัตน์. (2553). ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรเทศบาลต าบลแหลมงอบ
อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน, วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลยับูรพา. 
 3. กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึน(ต่อเดือน)เดือนละ นอ้ยกว่า 1,000 
บาทเป็นกลุ่มใหญ่ถึง ร้อยละ 92.00 และสามารถลดค่าใชจ่้ายลงไดเ้ฉล่ีย (ต่อเดือน)เดือนละ 
น้อยกว่า 1,000 บาท เป็นกลุ่มใหญ่เช่นกัน ร้อยละ 76.50 ท าความเข้าใจได้ว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามการใช้ความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ท าให้เกิดผลในด้านบวก
ทางการเงินทั้งดา้นเพิ่มเงินรายรับ และดา้นลดค่าใชจ่้ายท่ีพึงมีแต่ละเดือนซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ีดีใน
การด ารงชีพของชาวชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มช่วงอายุสูงวยัตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 
ซ่ึงนบัเป็นผลท่ีดีต่อกลุ่มวยัดงักล่าวเป็นอยา่งยิง่  
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 4. สัดส่วนของความคิดเห็นและรูปแบบความคิดเห็นในด้านคุณภาพชีวิต 
(สุขอนามยั) ตามล าดับดงัน้ี การเขา้ร่วมกิจกรรมด้านเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ค่าร้อยละ 61.11 มีทักษะในการปลูกผกัปลอดสารพิษ ค่าร้อยละ 26.14 ด้าน
วิชาการและเทคโนโลยี ค่าร้อยละ 58.33 การน ามาใช้ปฏิบติัไดจ้ริงและเห็นผล ค่าร้อยละ 
67.86 ดา้นศิลปวฒันธรรม ค่าร้อยละ 52.27 จิตใจมีความสุขท่ีไดร้้องเพลง ค่าร้อยละ 30.43 
ดา้นกฎหมาย การเมือง การปกครอง ค่าร้อยละ 36.11 มีความเขา้ใจกระบวนการจดัท าแผน 
การเช่ือมโยง การเขียนแผนระดบัประเทศ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั ค่าร้อยละ 53.85 ดา้น
วิทยาศาสตร์และสาธารณสุข  ค่าร้อยละ 33.59 ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมท าให้สุขภาพกาย
และจิตใจดีข้ึน ค่าร้อยละ 27.91 ตาราง 24 - 29 ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัย พิสิทธ์ิ สารวิจิตร. 
(2529). การพฒันาตนเองเพื่อความพึงพอใจในชีวิตและการงาน.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
 5. การมีสภาพแวดลอ้มในครอบครัว/ในชุมชนท่ีดีข้ึนและรูปแบบความคิดเห็นจาก
การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรม ตามล าดบัดงัน้ี ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี ค่าร้อยละ 50.00 
รูปแบบความคิดเห็น ครอบครัวดีมีความอบอุ่น ค่าร้อยละ 45.83 ดา้นศิลปวฒันธรรม ค่าร้อยละ 
38.64 รูปแบบความคิดเห็นการน าความรู้มาฝึกฝนเพิ่มเติมในการร้องร าท าเพลง การแสดง
พื้นบ้านอย่างมัน่ใจมากข้ึน ค่าร้อยละ 64.71 ด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ค่าร้อยละ 36.80 รูปแบบความคิดเห็น อากาศดี อารมณ์ดี สุขภาพดี ค่าร้อยละ 
41.51  ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ค่าร้อยละ 32.03 รูปแบบความคิดเห็นการมี
กิจกรรมร่วมกบัครอบครัว ค่าร้อยละ 53.66 ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง ค่าร้อย
ละ87.78 รูปแบบความคิดเห็น ลดเวลา ลดปัญหาในการท างาน ผูบ้ริหารในหน่วยงานพึง
พอใจ ค่าร้อยละ 40.00 รูปแบบความคิดเห็นการมีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึนจากการเขา้ร่วม
โครงการกิจกรรม ด้านต่างๆ  ยงัมีรูปแบบต่าง ๆ ดังในตารางการวิเคราะห์ท่ีแสดงไวใ้น
ตาราง 30-35 ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยั ชาญ สวสัด์ิสาลี. คู่มือ การประเมินและติดตามผลการ
ฝึกอบรมส าหรับผู ้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม /สัมมนา (ฉบับเพิ่มเติม). นนทบุรี : 
สวสัดิการ ส านกังาน ก.พ., 2555.  
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 6. รูปแบบการน าความรู้ไปใชพ้ฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย จากการเขา้
ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ตามล าดบัดงัน้ี ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง ค่า
ร้อยละ 58.33 รูปแบบความรู้ท่ีน ามาใช้พัฒนาใช้ในการท างาน ค่าร้อยละ 48.86 ด้าน
วิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ค่าร้อยละ 46.88 รูปแบบความรู้ไดถ่้ายทอดความรู้ในรูปแบบ
กิจกรรม  3 อ .ออกก าลัง อารมณ์  อาหารส าห รับ เด็กพิ เศษ  ค่ าร้อยละ 20.00 ด้าน
ศิลปวฒันธรรม ค่าร้อยละ 45.45 รูปแบบความรู้ สามารถใหค้ าแนะน าหรือสอนเพื่อนร่วมวง
ดนตรีไทย ค่าร้อยละ 60.00 ดา้นการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รูปแบบ
ความรู้ท่ีน ามาใช้พฒันา ใช้ในการท างาน ค่าร้อยละ 31.25 ใช้เทคโนโลยีจดัประชุมและ
เสวนาได้พบปะกัน ติดตามผลและแลกเปล่ียนความรู้กันและกัน ค่าร้อยละ 24.44 ด้าน
วิชาการและเทคโนโลยีรูปแบบความรู้ท่ีน ามาใชพ้ฒันา ใชใ้นการท างาน ค่าร้อยละ 41.47 
รูปแบบความรู้ สร้างเครือข่ายกลุ่มสินคา้ระหว่างผูผ้ลิต ค่าร้อยละ 35.00 การน าความรู้ไปใช้
พฒันาในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย ยงัมีอีกหลายรูปแบบในดา้นต่าง ๆ ดงัแสดงไว้
ในตาราง 36-41  
 การเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมดา้นต่าง ๆ รวม 5 ดา้น ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ
ชีวิต (สุขอนามยั) แมว้า่ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครองมีคุณภาพชีวิต(สุขอนามยั) มี
ผู ้ตอบแบบสอบถาม 13 ความคิดเห็น 36 ค่าร้อยละ 36.11 มี 4 รูปแบบความคิดเห็น
สภาพแวดลอ้มในครอบครัว / ในชุมชนท่ีดีข้ึน มีผูต้อบแบบสอบถาม 10 ความคิดเห็น ค่า
ร้อยละ 27.78 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกิจกรรมยงัไม่มีอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน อาจเป็นเหตุจากผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ชารการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ค่าร้อยละ 36.75 เกษตรกร ค่าร้อยละ 
29.50 ทั้งสองอาชีพใชเ้วลาส่วนใหญ่ ในการปฏิบติังานราชการ ท าวิชาชีพในเรือกสวนไร่นา
ทางการเกษตร ท่ีไม่สามารถน าความรู้ดา้นกฎหมายการเมืองการปกครอง ท าเป็นอาชีพเสริม
ไดอ้ย่างเต็มท่ี จึงไดพ้บว่าการน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน/ในชุมชน/ในเครือข่าย ผูต้อบ
แบบสอบถามด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง สูงถึงร้อยละ 58.33 ใน 5 รูปแบบ
ความรู้ 21 ค าตอบ รูปแบบความรู้น ามาใชใ้นการท างาน ค่าร้อยละ 42.86 บงบอกว่า ความรู้
ดา้นกฎหมายและการเมืองการปกครอง แมไ้ม่สามารถน ามาเป็นอาชีพเสริมไดโ้ดยตรง แต่
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กลบัน ามาใช้ในการพฒันาดา้นการท างานได้อย่างกวา้งขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พฒันาความรู้ ความคิด ความสามารถของบุคลไดโ้ดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั นโยบาย
และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ยืน, กอง. การประเมินผลการด าเนินงาน
ของ โครงการพฒันาศูนยเ์ครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น ปี 2550.กรุงเทพฯ : กองนโยบายและ
เทคโนโลยเีพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ยนื, 2550.  
 7. รางวลัท่ีไดรั้บในระดบัอ าเภอ/จงัหวดั/ชาติ/นานาชาติ จากผลผลิต/ผลิตภณัฑ์ ท่ี
ผู ้ตอบแบบสอบถามได้มีส่วนจากการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงปี 2557-2562 ดา้นศิลปวฒันธรรม จ านวน 1 รางวลั ดา้นดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบา้น ปี 2560 รางวลัระดบัจงัหวดั และไดเ้กียรติแสดงดนตรีไทยถวายหนา้พระ
ท่ีนั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีคร้ังเสด็จพระราชด า เนินทรงปฏิบติั
พระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดัชยันาทระหว่างวนัท่ี 9 - 11 มกราคม 
2561 และระหว่างวันท่ี 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (โครงการกิจกรรมจากคณะศิลปกรรม
ศาสตร์) ดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข จ านวน 2 รางวลั จากการน าความรู้จากการเขา้
ร่วมโครงการกิจกรรมการพฒันาทกัษะการเสริมสร้างสุขภาพในแกนน าชุมชน ไปใชใ้นการ
พฒันาชุมชน ไดรั้บรางวลั โครงการส่งเสริมสุขภาพระดบัจงัหวดัและไดรั้บยกย่องให้เป็น
แหล่งศึกษาดูงานระดบัจงัหวดั (โครงการกิจกรรมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์) ดา้นเกษตร
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 15 รางวลั  จากการน าความรู้มาจัดท า
โครงการประยุกต์ใช้เช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดา้นการเกษตร (โครงการกิจกรรมจาก
คณะวิทยาศาสตร์)  โครงการปลูกพืชในสารละลานอินทรีย ์(โครงการกิจกรรมจากคณะ
วิทยาศาสตร์)  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ืองการเตรียมนาโนไคโตซานส าหรับ
การเกษตร และการต้านทานศัตรูพืช (โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์)  ทั้ ง 3 
โครงการ ได้รับรางวลัรวมโครงการละ 3 รางวลั ได้แก่ รางวลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดบัต าบล ระดบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลและระดบัจงัหวดั รวม 9 รางวลั โครงการแปร
รูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์)โครงการผลิต
เคร่ืองด่ืมจากธญัพืช (โครงการกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์)โครงการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่ม
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มูลค่า (คณะวิทยาศาสตร์)  ทั้ง 3 โครงการได้รับรางวลั กลุ่มเกษตรกรการแปรรูป ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม โครงการผลิตไข่เค็มสมุนไพรสกดัไขมนั (โครงการกิจกรรม
จากคณะวิทยาศาสตร์) ไดรั้บ 3 รางวลั รางวลัเอสเอ็มอีแชมเป้ียนส์อวอร์ด ของ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รางวลั อย ควอลิต้ี อวอร์ด ระดับประเทศ 
รางวลัพรีเม่ียมของจงัหวดั  

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพฯของมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีจ านวน 9 ขอ้เสนอแนะ รวมจ านวน 199 ความ
คิดเห็น ตอ้งการให้จดัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 42 ความคิดเห็น ตอ้งการไดรั้บความรู้ใหม่อยา่ง
ต่อเน่ือง 42 ความคิดเห็น จดัอบรมเก่ียวกบัดา้นการเกษตร และการแปรรูป 30 ความคิดเห็น 
ตอ้งการอบรมเก่ียวกบัการสร้างอาชีพเสริม 22 ความคิดเห็น ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการ
ท าขนมไทย 18 ความคิดเห็น ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอายุ 13 ความคิดเห็น 
ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการตลาด 12 ความคิดเห็น ตอ้งการจดัอบรมเก่ียวกบัการดูแลเด็ก
พิเศษ 11 ความคิดเห็น และตอ้งการจดัอบรมเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย ์9 ความคิดเห็น 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 1. ความตอ้งการวิชาการวิชาชีพของชุมชน 
 2. การมีส่วนร่วมโครงการกิจกรรมวิชาการวิชาชีพของชุมชน 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามโครงการ การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้ 

และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการการติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอด
การเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี  (โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ) 
 

1. เพศ   (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ 
  (1) น้อยกว่า 20 ปี     (2) 20 – 29 ปี    (3) 30 – 39 ปี  
  (4) 40 – 49 ปี    (5) 50 – 59 ปี    (6) มากกว่า 60 ปี  

3. จบการศึกษาระดับ 
  (1) ประถมศึกษา      (2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
  (3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   (4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 
  (5) ปริญญาตรี      (6) สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
  (1) นักเรียน/นักศึกษา    (2) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   
  (3) รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ   (4) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน 
  (5) แม่บ้าน/เกษียณอายุ    (6) เกษตรกร 
  (7) รับจ้างทั่วไป     (8) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................. 

5. รายได้เฉลี่ย หรือรายได้ประจำ ต่อเดือน 
  (1) น้อยกว่า 5,000 บาท   (2) 5,001 – 10,000 บาท   (3) 10,001 – 15,000 บาท 
  (4) 15,001 – 20,000 บาท   (5) 20,001 – 25,000 บาท     (6)  มากกว่า 25,000 บาท  

6. ท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดอุทัยธานี กี่ครั้ง 
  (1) จำนวน 1 ครั้ง    (2) จำนวน 2 ครั้ง    (3) จำนวน 3 ครั้ง 
  (4) จำนวน 4 ครั้ง    (5) จำนวน 5 ครั้ง    (6) จำนวน มากกว่า 5 ครั้ง 

7. ท่านได้เข้าอบรมกับโครงการใดบ้าง.. (ระบุได้มากกว่า 1 โครงการ) 
1............................................................................................................................ .................................. 
2..............................................................................................................................................................  

     3............................................................................................................................ .................................. 
     4............................................................................................................................. ................................. 
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8. หลังจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ ท่าน/ชุมชนของท่านได้รับประโยชน์อย่างไร 

8.1  ท่านไดม้ีอาชีพเสริม เพ่ิมขึ้น คือ ..โปรดระบ.ุ. (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
      1.......................................................................................................................................... .................... 
      2.................................................................................................................... .......................................... 
      3............................................................................................................................. ................................. 
      4.ยังไม่มีอาชีพเสริม 
8.2  ท่านมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นต่อเดือน ประมาณ... 
        (1) น้อยกว่า 1,000 บาท      (2) 1,001 – 5,000 บาท   (3) 5,001 – 10,000 บาท 
        (4) มากกว่า 10,000 บาท           

8.3  ท่านสามารถ ประหยัดรายจ่าย เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ… 
        (1) น้อยกว่า 1,000 บาท      (2) 1,001 – 2,000 บาท    (3) 2,001 – 3,000 บาท 
        (4) มากกว่า 3,000 บาท       
8.4  ท่านมีคุณภาพชีวิต ด้านสุขอนามัยที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)   
      1............................................................................................................................. ................................. 
      2.......................................................................................... .................................................................... 
      3............................................................................................................................. ................................. 
8.5 ท่านมีสภาพแวดล้อมในครอบครัว หรือ ในชุมชน ที่ดีข้ึนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
      1............................................................................................................................. ................................. 
      2................................................................................... ........................................................................... 
      3............................................................................................................................. ................................. 
8.6  ท่านได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการไปใช้พัฒนา ในหน่วยงาน /ใน 
      ชุมชน/ในเครือข่ายอ่ืน อย่างไร  (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
      1............................................................................................................................. ................................. 
      2.......................................................................................... .................................................................... 
      3............................................................................................................................. ................................. 
8.7  ผลิตภัณฑ์ของท่าน/ชุมชนของท่าน ได้รับรางวัลระดับอำเภอ/จังหวัด/ชาติ/นานาชาติ คือ… 

      ( โปรดระบุชื่อรางวัล ... ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
1....................................................................................................................... ....................................... 
2............................................................................................................................ .................................. 
3..............................................................................................................................................................  

 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ  (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ..........................................................
......................................................................... ..............................................................................................................   

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

รายช่ือคณะกรรมการติดตามผลการจดัการองคค์วามรู้และการถ่ายทอด 
การเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี 
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ภาคผนวก ค 

หนงัสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 
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                       แผนปฏิบติัราชการกรมการพฒันาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  
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                       2560.  
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                       ชาวบา้นปี 2553. นครปฐม : โรงพิมพส์านกัส่งเสริมและฝึกอบรม    
                       ก าแพงแสน, 2553.  
ชาญ สวสัด์ิสาลี. คู่มือ การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมส าหรับผูรั้บผิดชอบ 
                       โครงการฝึกอบรม/สัมมนา (ฉบบัเพิ่มเติม). นนทบุรี : สวสัดิการ 
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ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. การประเมินผลงานฝึกอบรม : การตรวจสอบความส าเร็จของ 
                       การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร. กรุงเทพฯ : ธีระป้อมวรรณกรรม, 
                       2543.  
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