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บทสรุปผลการดาเนินโครงการ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครเป็ น สถาบั น อุด มศึก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ มี
การบู ร ณาการพั น ธกิ จ ทั้ ง การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและการท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้อม ให้ สามารถพั ฒ นาความเข้มแข็งให้ กับชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการ
ปฏิบัติราชการด้วยมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ต่อไปในอนาคตทั้งในระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
สกลนคร ที่สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อ
การพัฒนาสังคมและบุคคลอย่างยั่งยืนได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยหน่วยงานดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อ
ให้ผลที่ได้รับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจดังกล่าวให้ประสบผลสาเร็จมากที่สุด โดยมีการนาไป
ปฏิบั ติและพั ฒ นาความรู้อ ย่างเป็ นรูปธรรม เพื่ อเพิ่ มความเข้มแข็งให้ กับชุมชนในท้องถิ่นและเพิ่ ม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา การบริการวิชาการเป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ง
ได้มีการบูรณาการพันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของคณะสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ : 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนและดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล
จากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาและค้นหาโจทย์ในการวิจัยและ
พัฒนา และการบริการวิชาการ ที่ บ้านนางอย พบว่า การปลูกมะเขือเทศเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน พบว่ามะเขือเทศบ้านนางอยมีความสาคัญกับเกษตรกรบ้านนางอย
เป็ น อย่ างมาก ทั้ งนี้ เกือ บทุ ก ครั ว เรือ นปลู ก มะเขื อ เทศเพื่ อ ส่ งโรงงานเป็ น หลั ก ซึ่ งจะมี ม ะเขือ เทศ
บางส่วนที่ไม่ได้ส่งขายให้โรงงาน (ประมาณ ร้อยละ 30 ของผลผลิตมะเขือเทศในบ้านนางอย) ส่วน
ใหญ่จะนาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ และปล่อยให้เป็นปุ๋ยในนา เป็นต้น ดังนั้นหากมีการนามะเขือเทศมาใช้
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบต่างๆแล้ว จะสามารถใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศได้เพิ่มขึ้น จากการศึกษาวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ า มะเขื อ เทศเป็ น พื ช ที่ ให้ คุ ณ ประโยชน์ ม ากทางโภชนาการ และสามารถน ามาแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย เช่น การแช่อิ่มอบแห้ง การทาแยม การทาซอสมะเขือเทศ การทาน้า
มะเขือเทศพร้อมดื่ม เป็นต้น จากการสารวจความต้องการของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะเขือเทศบ้านนาง
อยทาให้ทราบว่า มีความต้องการความรู้และทักษะในการแปรรูปมะเขือเทศเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม รวมถึงจะได้ใช้ประโยชน์มะเขือเทศที่มีมากจนล้นตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เลี้ยงสัตว์และปล่อยทิ้งให้เน่าในแปลง
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การด าเนิ น งานการฝึ ก อบรมอาชี พ การแปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่ องวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นงานบริการ
วิชาการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร ได้ดาเนินการ
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมการการแปรรูปมะเขือเทศให้แก่วิสาหกิจชุมเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ
บ้านนางอย ซึ่งมีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบมะเขือเทศเป็นทุนเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านนางอยอยู่แล้ว
เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มจากการปลูกมะเขือเทศอันส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองของเกษตรกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภ า พ
กิจกรรมอบรมการทา มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้งน้าตาลน้อย
ผลการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ดาเนินการ ณ วิสาหกิจชุมเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนาง
อย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คนแบ่งเป็นเกษตรกร 20 คน อาจารย์และบุคลากร 5 คน และนักศึกษา 5
คน เกษตรกรบ้านนางอยซึ่งมีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบมะเขือเทศเป็นทุนเดิมที่ เป็นอัตลักษณ์ของบ้าน
นางอยอยู่แล้วแต่ขาดการแปรรูปมะเขือเทศที่ล้นตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้รับการฝึกอบรมการแปรรูป
มะเขื อ เทศเพิ่ ม เติ ม 1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ มะเขื อ เทแช่ อิ่ ม อบแห้ งน้ าตาลน้ อ ย สรุป ผลการด าเนิ น งาน
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่ม (เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือ
เทศ นักศึกษา และอาจารย์และเจ้าหน้าที่) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการแปรรูปมะเขือ
เทศได้ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่ม
(เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ นักศึกษา และอาจารย์ และเจ้าหน้าที่) มีระดับมีระดับความพึงพอใจต่อ
กิ จ กรรมโครงการ โดยเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ด้ า นการน าไปใช้ ป ระโยชน์
กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่ม (เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ นักศึกษา และอาจารย์และเจ้าหน้าที่) มีระดับมี
ระดับ ความคิดเห็ น ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
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เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ สามารถแปรรูปมะเขือเทศได้เองเพิ่มขึ้น จานวน 1 ผลิตภัณฑ์คือ มะเขือ
เทศแช่อิ่มอบแห้ งน าตาลน้ อย โดยใช้วัตถุดิบมะเขือเทศที่ล้ นตลาดของสมาชิกกลุ่ ม ซึ่งเกษตรกร
สามารถใช้เป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าของการผลิตมะเขือเทศได้อีกทางหนึ่ง เพื่อเป้าหมายการผลิต
และแปรรูป มะเขือเทศที่ครบวงจร เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่มให้ แก่เกษตรกรที่ปลู ก
มะเขือเทศ และผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคเพื่อประโยชน์สุขกับทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตามการดาเนินงานพบว่า การแปรรูปมะเขือเทศเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต้องการใช้
อุปกรณ์เครื่องจักรที่กลุ่มยังไม่มีเลย และต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ และเกษตรกรยังขาดความรู้
ด้านการตลาด ดังนั้นหน่วยงานภาคีพัฒนาควรให้การส่งเสริมที่ครบวงจรทั้งด้านการผลิตวัตถุดิบ การ
แปรรูปและการตลาด รวมถึงการพัฒ นาการผลิ ตมะเขือเทศที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นต้องปลอดภัยจาก
สารเคมี ควรมีการทาอย่างต่อเนื่ องและความร่ว มมือจากผู้ มีส่ วนได้เสี ยทุกฝ่าย ควรได้เสนอความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป้าหมายการผลิตมะเขือเทศที่ปลอดภัยทั้งเกษตรกรที่ปลูกและ
ผู้บริโภค รวมถึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
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ส่ วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครเป็ น สถาบั น อุด มศึก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ มี
การบู ร ณาการพั น ธกิ จ ทั้ ง การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและการท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้อม ให้ สามารถพั ฒ นาความเข้มแข็งให้ กับชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการ
ปฏิบัติราชการด้วยมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ต่อไปในอนาคตทั้งในระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
สกลนคร ที่สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่ เป็นศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อ
การพัฒนาสังคมและบุคคลอย่างยั่งยืนได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยหน่วยงานดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อ
ให้ผลที่ได้รับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจดังกล่าวให้ประสบผลสาเร็จมากที่สุด โดยมีการนาไป
ปฏิบั ติและพั ฒ นาความรู้อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่ อเพิ่ มความเข้มแข็งให้ กับชุมชนในท้องถิ่นและเพิ่ ม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
การบริการวิชาการเป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้มีการบูร
ณาการพันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของคณะสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและ
ดาเนิ น ชี วิต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ยง เป้ าประสงค์เชิงยุท ธศาสตร์ : 2.2 มี ผ ลงานวิจั ยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล
จากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาและค้นหาโจทย์ในการวิจัยและ
พัฒนา และการบริการวิชาการ ที่บ้านนางอย พบว่า การปลูกมะเขือเทศเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน พบว่ามะเขือเทศบ้านนางอยมีความสาคัญกับเกษตรกรบ้านนางอย
เป็ น อย่ างมาก ทั้ งนี้ เกือ บทุ ก ครั ว เรือ นปลู ก มะเขื อ เทศเพื่ อ ส่ งโรงงานเป็ น หลั ก ซึ่ งจะมี ม ะเขือ เทศ
บางส่วนที่ไม่ได้ส่งขายให้โรงงาน (ประมาณ ร้อยละ 30 ของผลผลิตมะเขือเทศในบ้านนางอย) ส่วน
ใหญ่จะนาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ และปล่อยให้เป็นปุ๋ยในนา เป็นต้น ดังนั้นหากมีการนามะเขือเทศมาใช้
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบต่างๆแล้ว จะสามารถใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศได้เพิ่มขึ้น จากการศึกษาวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม
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พบว่ า มะเขื อ เทศเป็ น พื ช ที่ ให้ คุ ณ ประโยชน์ ม ากทางโภชนาการ และสามารถน ามาแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย เช่น การแช่อิ่มอบแห้ง การทาแยม การทาซอสมะเขือเทศ การทาน้า
มะเขือเทศพร้อมดื่ม เป็นต้น จากการสารวจความต้องการของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะเขือเทศบ้านนาง
อยทาให้ทราบว่า มีความต้องการความรู้และทักษะในการแปรรูปมะเขือเทศเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม รวมถึงจะได้ใช้ประโยชน์มะเขือเทศที่มีมากจนล้นตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เลี้ยงสัตว์และปล่อยทิ้งให้เน่าในแปลง
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นความสาคัญในการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเขือเทศให้แก่วิสาหกิจชุมเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ซึ่งมีความ
พร้อมเรื่องวัตถุดิบมะเขือเทศเป็นทุนเดิมที่เป็น อัตลักษณ์ของบ้านนางอยอยู่แล้ว เพื่อใช้เป็นทางเลือก
ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มจากการปลูกมะเขือเทศ อันส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของ
เกษตรกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนางอยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
วโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรม พื้นที่ดาเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจานวนเป้าหมาย
กิจกรรม
1.ฝึกอบรมอาชีพการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านนางอย

พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1. บ้านนางอย ตาบลนางอย 1) เกษตรกร
อาเภอเต่างอย จังหวัด
1.1) บ้านนางอย หมู่ 4
สกลนคร
2) นักศึกษา
3) บุคลากร
ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเป้าหมาย
บุคคล
สิ่งของ
20
5
5
30

1
1
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. ร้อยละของเกษตรกร นักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมโครงการ
2. ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของบ้านนางอย
3. หลักสูตรมีการบูรณาการพันธกิจร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
4.จานวนรายงานข้อมูลการให้บริการวิชาการชุมชนบ้านนางอย
5.องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

หน่วยนับ
ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ฉบับ
องค์ความรู้

ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่
100
1
1
1
1
1
1
1

1
1

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1.เกษตรกร นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูค้ วามเข้าใจ
ความพึงพอใจ และการนาไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)
2.เกษตรกร นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะด้านองค์การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ไม่น้อยกว่า)
3.เกษตรกร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสามารถนาความรู้
ที่ได้ไปใช้แปรรูปวัตถุดิบทีม่ ีในท้องถิ่นมาต่อยอดองค์ความรู้
สร้างมูลค่า สร้างรายได้ที่เพิม่ ขึ้น (ไม่น้อยกว่า)

ร้อยละ

85

วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1

ร้อยละ

80

1

ร้อยละ

80

1
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ส่วนที่ 2
วิธีดาเนินการ
โครงการนี้ ได้แบ่งการดาเนินงานออกเป็นขั้นต่าง ๆ ดังนี้
1. ขั้นวางแผนงาน (P) ประกอบด้วยกิจกรรม
1.1 ลงพื้นที่
1.2 เขียนโครงการ
1.3 ขออนุมัติโครงการ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.5 ประชุมคณะกรรมการ
1.6 ประชาสัมพันธ์โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
1.7 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่
1.8 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2. ขั้นดาเนินการ (D) ประกอบด้วยกิจกรรม
2.1 ลงทะเบียนผู้มาร่วมโครงการ
2.2 เปิดงานโครงการ
2.3 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ประกอบด้วยกิจกรรม
3.1 สรุปผล ทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะ
3.2 ประเมินผลโครงการ
4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) ประกอบด้วยกิจกรรม
4.1 รายงานผลการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายเป็นบุคคล รวมทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย เกษตรกรบ้านางอย 20
คน อาจารย์ แ ละบุ ค ลากร 5 คน และนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ที่ เรีย วิช าอาหารแปรรูป พื้ น บ้ าน ปี
การศึกษา 1/2562 จานวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ใช้แบบประเมิน และการสังเกต
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วิธีการเก็บข้อมูล
1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมาย
2. ทาการประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายขณะอบรมปฏิบัติการ ใช้การถามตอบ
และผลการลงมือปฏิบัติการแปรรูปมะเขือเทศ
3. ทาการประเมินความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ ประโยชน์ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
โดยใช้แบบประเมิน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายขณะเข้าร่วมอบรม ใช้เกณฑ์ในการถาม
ตอบและผลการลงมือปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การประเมินความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ภายหลัง เสร็จกิจกรรมอบรม ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.การประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายขณะเข้าร่วมอบรม ใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอบคาถามได้และลงมือปฏิบัติได้
ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับดี
ตอบคาถามไม่ได้แต่ลงมือปฏิบัติได้
ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้
ตอบคาถามได้แต่ลงมือปฏิบัติไม่ได้
ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้
ตอบคาถามไม่ได้แต่ลงมือปฏิบัติไม่ได้
ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.00-1.67 ระดับความพึงพอใจน้อย
1.68-2.35 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2.36-3.00 ระดับความพึงพอใจมาก
3. การประเมินความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.00-1.67 ระดับการนาไปใช้ประโยชน์น้อย
1.68-2.35 ระดับการนาไปใช้ประโยชน์ปานกลาง
2.36-3.00 ระดับการนาไปใช้ประโยชน์มาก
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการดาเนินโครงการ โครงการได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือตามที่
กาหนดไว้ข้างต้น จากข้อมูลที่เก็บมาได้ สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์จานวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

จานวนตามเป้าหมาย (คน)

จานวนที่เข้าร่วม
โครงการ
(คน/ร้อยละ)

เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย

20

10/100

อาจารย์และเจ้าหน้าที่

5

5/100

นักศึกษา

5

10/100

30

30/100

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนผู้เข้าร่วมโครงการในทุกกลุ่มเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
คิดเป็นค่าร้อยละของจานวนคนที่เข้าร่วมโครงการ 100
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ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลัง เข้าร่วมโครงการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
หลังเข้ารับการฝึกอบรม
การตอบ การลงมือ ผลการ
การตอบ
การลงมือ
ผลการ
คาถาม
ปฏิบัติ
ประเมิน
คาถาม
ปฏิบัติ
ประเมิน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้

สมาชิกวิสาหกิจฯ

0 20 (0) (100) (0)

(0)

0 20 20
(0) (100) (100)

0
(0)

20
(100)

0
(0)

20
(100)

0
(0)

อาจารย์และ
บุคลากร

0
5
(0) (100) (0)

(0)

0
5
5
(0) (100) (100)

0
(0)

5
(100)

0
(0)

5
(100)

0
(0)

นักศึกษา

0
5
(0) (100) (0)

(0)

0
5
5
(0) (100) (100)

0
(0)

5
(100)

0
(0)

5
(100)

0
(0)

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปมะเขือเทศแต่หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปรรูปมะเขือเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 100

15

ผลการประเมินและการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินและการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ (คน)
ค่าเฉลี่ย
มาก (ร้อย
ปาน
น้อย
ละ)
กลาง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

สมาชิกวิสาหกิจฯ
ระยะเวลาการจัดทาโครงการ
20 (100.0)
สถานที่จัดทาโครงการ
20 (100.0)
อาหาร/ของว่าง
20 (100.0)
วิทยากร
20 (100.0)
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
20 (100.0)
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
20 (100.0)
ภาพรวมสมาชิกวิสาหกิจฯ
อาจารย์และบุคลากร
ระยะเวลาการจัดทาโครงการ
5 (100.0)
สถานที่จัดทาโครงการ
5 (100.0)
อาหาร/ของว่าง
5 (100.0)
วิทยากร
5 (100.0)
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
5 (100.0)
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
5 (100.0)

ระดับ

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

.000
.000
.000
.000
.000
.000

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.00

.000

มาก

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ภาพรวมอาจารย์และบุคลากร
นักศึกษา
ระยะเวลาการจัดทาโครงการ
5 (100.0)
สถานที่จัดทาโครงการ
5 (100.0)
อาหาร/ของว่าง
5 (100.0)
วิทยากร
5 (100.0)
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
5 (100.0)
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
5 (100.0)
ภาพรวมนักศึกษา

SD

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผู้ เข้ าร่ว มโครงการทุ ก กลุ่ ม มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจต่ อ กิ จ กรรมของ
โครงการทุกประเด็น โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100
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ผลการประเมินและการวิเคราะห์การนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินและการวิเคราะห์การนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกวิสาหกิจฯ
อาจารย์และบุคลากร
นักศึกษา

การนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย
(คน)
มาก (ร้อยละ)
ปานกลาง
น้อย (ร้อย
(ร้อยละ)
ละ)
20 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
3.00
5 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
3.00
5 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
3.00

SD

ระดับ

.000
.000
.000

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มมีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจชุมชน/คุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม
จากการดาเนิ น งานตามโครงการ มี ผ ลการวิเคราะห์ ด้ านเศรษฐกิ จชุ ม ชน/คุณ ภาพชี วิต /
สิ่งแวดล้อม ใช้การประเมินเชิงประจักษ์ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจชุมชน: การนาผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดมาแปรรูปเพื่ อเพิ่มมูลค่า ทาให้
เกษตรกรมีทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่ม ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้านคุณภาพชีวิต: การแปรรูปมะเขือเทศที่ล้นตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่า ทาให้เกษตรกรมีทางเลือก
ในการสร้ า งรายได้ เพิ่ ม ส่ งผลให้ ชุ ม ชนมี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น สามารถจุ น เจื อ
ครอบครัว มีเงินออม มีเงินทาบุญ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม: การแปรรูปมะเขือเทศที่ล้นตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่า ทาให้เกษตรกรมีทางเลือก
ในการใช้มะเขือเทศที่ล้นตลาดในการเพิ่มรายได้ ทาให้ไม่ต้องเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเพื่อหวังรายได้
มากนัก และสามารถปรับตัวเพื่อประโยชน์ที่เกื้อกูลกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินการ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ทาให้สามารถสรุปผลการดาเนินงานโครงการ ได้ดังนี้

สรุปผลการดาเนินงาน
ในการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภั ณฑ์อาหารจากมะเขือเทศ ที่วิสาหกิจ
ชุมเกษตรกรผู้ ป ลู กมะเขือเทศบ้ านนางอย มีผู้ เข้าร่ว มโครงการ 30 คนแบ่ งเป็น เกษตรกร 20 คน
อาจารย์และบุคลากร 5 คน และนักศึกษา 5 คน เกษตรกรบ้านนางอยซึ่งมีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบ
มะเขือเทศเป็นทุนเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านนางอยอยู่แล้วแต่ขาดการแปรรูปมะเขือเทศที่ล้นตลาด
เพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้รับการฝึกอบรมการแปรรูปมะเขือเทศเพิ่มเติม 1 ผลิตภัณฑ์คือ มะเขือเทแช่อิ่ม
อบแห้งน้าตาลน้อย สรุปผลการดาเนินงาน ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่ม (เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ นักศึกษา และ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการแปรรูปมะเขือเทศได้ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 100
ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่ม (เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือ
เทศ นักศึกษา และอาจารย์และเจ้าหน้าที่) มีระดับมีระดั บความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่ม (เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ นักศึกษา
และอาจารย์และเจ้าหน้าที่) มีระดับมีระดับความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100
เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ สามารถแปรรูปมะเขือเทศได้เองเพิ่มขึ้น จานวน 1 ผลิตภัณฑ์คือ
มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้งนาตาลน้อย โดยใช้วัตถุดิบมะเขือเทศที่ล้นตลาดของสมาชิกกลุ่ม ซึง่ เกษตรกร
สามารถใช้เป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าของการผลิตมะเขือเทศได้อีกทางหนึ่ง เพื่อเป้าหมายการผลิต
และแปรรูป มะเขือเทศที่ ครบวงจร เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่มให้ แก่ เกษตรกรที่ปลู ก
มะเขือเทศ และผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคเพื่อประโยชน์สุขกับทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรค
-การแปรรูปมะเขือเทศเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต้ องการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่กลุ่มยังไม่มีเลย
และต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ
-เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการตลาด
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ข้อเสนอแนะ
1.หน่วยงานภาคีพัฒนาควรให้การส่งเสริมที่ครบวงจรทั้งด้านการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปและ
การตลาด
2. การพัฒนาการผลิตมะเขือเทศที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นต้องปลอดภัยจากสารเคมี ควรมีการทา
อย่างต่อเนื่องและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควรได้เสนอความคิดเห็นเพื่อหาแนวปฏิบัติ
ร่วมกันเพื่อเป้าหมายการผลิตมะเขือเทศที่ปลอดภัยทั้งเกษตรกรที่ปลูกและผู้บริโภค รวมถึงปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก ก
โครงการบริการวิชาการนี้ที่ได้รับอนุมัติ
ภายใต้ โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรม
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