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คานา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการโคกสะอาดโมเดล กิจกรรมย่อยที่ 9 ปฏิบัติการส่งเสริมและ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด วันที่ 2-3 กันยายน 2562ณ โรงเรียนบ้าน
โคกสะอาด ตาบลอุ่นจาน อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครเป็นงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ
2562 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีวัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมการการแปรรูปอาหารเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวและผักหวานของโรงเรียนเป็นผลิตภัณฑ์
ขนมเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็น แนวทางให้ เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการได้นาไปประยุกต์ใช้ หรือเป็น
ทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมคาพี่
หัวหน้าโครงการ
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บทสรุปผลการดาเนินโครงการ
การปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาดโดยนา
วัตถุดิบในท้องถิ่นของโรงเรียนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คนแบ่งเป็นนักเรียน 30 คน อาจารย์และบุคลากร 5 คน บ้านโคกสะอาดมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์จากป่าเศรษฐกิจครอบครัวซึ่งเป็นป่าเต็งรังตามธรรมชาติที่มีผักหวาน และ
ข้าวหอมดอกฮังที่เป็นที่รู้จักซึ่งเป็นทุนเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านโคกสะอาดอยู่แล้วแต่ขาดการแปร
รูป เพื่ อเพิ่ มมูล ค่า จึ งได้รั บ การฝึ กอบรมเพื่ อนาผลผลิ ตผั กหวานและข้าวของชุมชนมาแปรรูป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพิ่มเติม 2 ผลิตภัณฑ์คือ คุกกี้ผักหวาน และคัพเค้กข้าวหอมดอกฮัง ผลการ
ดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม (นักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่) มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการแปรรูปคุกกี้ผักหวาน และคัพเค้กข้าวหอมดอกฮัง ได้ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 100 ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม (นักเรียน อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่) มีระดับมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
100 ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม (นักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่) มีระดับมี
ระดับความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100
การนาผลผลิตของชุมชนที่สาคัญ โดยเฉพาะที่นักเรียนสามารถผลิตได้เองได้แก่ ผักหวาน และ
ข้าวมาสร้างสรรค์เป็นขนมเพื่อสุขภาพทาให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนกาลังสาคัญของประเทศได้เรียนรู้
ร่วมกัน กับ ผู้ใหญ่ ก่อให้ เกิดการเรีย นรู้โดยการลงมือปฏิบัติเอง และที่สาคัญ นักเรียนมีความสุขที่ได้
สร้างสรรค์ขนมของว่างเพื่อรับประทานเอง เกิดความภูมิใจที่ทาได้โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและอุปกรณ์
พื้นฐานที่มีในครัวเรือนทั่วไปซึ่งนักเรียนและผู้เข้าอบรมสามารถนาไปปรับใช้ได้ง่ายตามความเหมาะสม
ความรู้และทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดในครั้งนี้จะเป็น ทางเลือกในการสร้างสรรค์วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง เพื่อเป้าหมายการผลิตและแปรรูปเพื่อเป็น
ทางเลือกในการสร้างงานและสร้างรายได้ในอนาคต รวมถึงการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป
จากการดาเนินงานมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานภาคีพัฒนาควรให้การส่งเสริมการเกษตรที่
ครบวงจรทั้งด้านการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปและการตลาดในระดับโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชนรวมถึงชุมชน และในการพัฒนาการผลิตอาหารในท้องถิ่นโดยเฉพาะจากป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัวควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และระดมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควรได้
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เสนอความคิดเห็นเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป้าหมายสู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนที่เป็นการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ส่ วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
จากแผนยุ ทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบท
เศรษฐกิจ และสั งคมโลก อัน เนื่ อ งจากการปฏิ วัติ ดิจิ ทั ล (Digital Revolution) การเปลี่ ย นแปลงสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลตระหนักและให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช โดยเฉพาะการประยุกต์นาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาสู่การปฏิบัติเพื่อ
การขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะ
การอยู่รวมอาศัยกับป่า การนาผลผลิตจากป่าชุมชนที่ด้อยมูลค่า และขยะเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร
มาเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อลดการสูญเสียและเป็นการเพิ่มรายได้ อีกทั้ง
เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่นาไปสู่การผลิ ตเชิงพาณิชย์ ให้พร้อมก้าวไปสู่โลกธุรกิจ ส่งเสริมและผลักดัน
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดนวัตกรรม และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นาไปสู่การผลิตในเชิง
พาณิ ช ย์ และสร้ างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจาหน่ ายต่อไป อีกทั้งจะเห็ นได้ว่าการท า
เกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตมากตามไป ด้วย โดยวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีอยู่ประมาณ 97.6 ล้าน
ตัน (Land Development Department. 2007) วัสดุเหล่านี้บางส่วนได้มาจากแกลบ เศษไม้ ขี้เลื้อย
กากอ้อย และกากปาล์มน้ามัน ประมาณ 29.8 ล้านตัน ซึ่งวัสดุจานวนนี้ถูกปล่อยทิ้งให้เน่าสลาย หรือ
เผาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอีกหลายด้าน
การบริการวิชาการเป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้มีการบูรณาการ
พันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิ จ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของคณะสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1
ท้องถิ่นมีองค์ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและ
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ดาเนิ น ชี วิต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ยง เป้ าประสงค์เชิงยุท ธศาสตร์ : 2.2 มี ผ ลงานวิจั ยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ประสานความร่ วมมือไปยังศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะ
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร และคณะวิท ยาการจั ด การ ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานที่สนับสนุนเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกัน ในการดาเนิ นชีวิตโดยการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้ อมและ
ผลผลิต มีการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน และส่งเสริมให้ ชุมชนพึ่งพาตนเองในการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และลดปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และพัฒนา
เศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ ภาคครัวเรือน ให้ชุมชนในชนบท ประกอบกับเห็นความสาคัญประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรจากป่าให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกับป่า จึง ได้จัดทา โครงการ ไบโอชาร์ ของฝาก
จากป่าสู่เมือง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย การผลิต มาตรฐาน คุณสมบัติ การ
เก็บรักษา การใช้ และช่องทางการจัดจาหน่าย ขั้นตอนการผลิตถ่านไบโอชาร์ ซึ้งนาเอาเศษไม้ หรือ
ผลไม้ป่า ที่แห้งตายแล้วมาเพิ่มมูลค่าโดยการนามาทาเป็นถ่านไบโอชาร์ ที่คงรูปลักษณ์ความสวยงาม
ตามรูปทรงเดิมของวัตถุก่อนนามาสู่กระบวนการผลิตถ่านไบโอชาร์อยู่ อีกทั้งมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่น
ภายในบ้าน ห้องทางาน ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า ฯลฯ ตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
ผลิตถ่านไบโอชาร์ ดับกลิ่น รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความเหมาะสม ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ชุมชนบ้านโคกสะอาด ตาบลอุ่มจาน อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า
“โครงการบ้านโคกสะอาดโมดล” จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะพัฒนาชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เบื้องต้นคณะได้ลงสารวจพื้นที่ของชุมชนบ้านโคกสะอาด ตาบลอุ่มจาน อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ได้พบปะกับผู้นาชุมชน ตัวแทนกลุ่ม และชาวบ้าน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์โดยชุมชนมีความต้องการให้คณะนากิจกรรมการบริการวิชาการของคณะมา
ถ่ายทอดแก่ชุมชนตลอดจนเครือข่ายของคณะ โดยได้นากิจกรรมต่าง ๆ มาถ่ายทอด อาทิ การจัดเก็บ
ข้อมูลบริบทชุมชนบ้านโคกสะอาด กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่ผลิตในระบบ
นิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัว บ้านโคกสะอาด การผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาเผาถ่านไบโอชาร์ และผลิตภัณฑ์ดับกลิ่ นจากถ่านไบ
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โอชาร์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษ
วัสดุเหลือใช้ ตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด และปฏิบัติการ
ส่ งเสริ มและพั ฒ นาต่อ ยอดผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหารของโรงเรียนบ้ านโคกสะอาด เป็ นอีกก้ าวหนึ่ งในการ
ผลั กดั น ให้ สิ น ค้าชุมชน หรื อสิ น ค้าภู มิปั ญ ญาไทยให้ ส ามารถเพิ่ มมู ล ค่าและคุณ ค่ าได้ และนั บเป็ น
โครงการส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งอาชี พ และรายได้ เพื่ อ การแก้ ไขปั ญ หาความยากจนของชุ ม ชน
โดยเฉพาะเกษตรกรในโครงการพระราชดาริ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ความสาคัญของการนาภูมิปัญญาพื้นถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มาพัฒนา และสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพื่อสร้างรายได้สู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (กิจกรรมย่อยที่ 9)
1. เพื่อปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กิจกรรม พื้นที่ดาเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจานวนเป้าหมาย
โครงการโคกสะอาด
โมเดล
กิจกรรมย่อยที่ 9
ปฏิบัติการส่งเสริมและ
พัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์อาหารของ
โรงเรียนบ้านโคก
สะอาด

พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
บ้านโคกสะอาด
ตาบลอุ่นจาร
อาเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร

จานวนเป้าหมาย
บุคคล
สิ่งของ

กลุ่มเป้าหมาย
2.1) ผลิตภัณฑ์
2.1.1) ผลิตภัณฑ์ขนมจากข้าวดอกฮัง
2.1.2) ผลิตภัณฑ์ขนมจากผักหวาน
2.2) นักเรียน
2.3) อาจารย์

2

30
5

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย)
2. ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวและผักหวานของ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดได้รบั การพัฒนา

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ
100
ผลิตภัณฑ์

2

วัดกิจกรรมที่
1
1

10

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์

-ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ
85

วัดวัตถุประสงค์ข้อที่

2

-ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

ร้อยละ

85

2

-การนาไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

ร้อยละ

85

2
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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
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายเป็นบุคคล รวมทั้งสิ้น 35 คน ประกอบด้วย นักเรียน 30 คน อาจารย์
และบุคลากร 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ใช้แบบประเมิน และการสังเกต

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
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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)

นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

30

10/100.0

อาจารย์และเจ้าหน้าที่

5

5/100.0

รวม

35

35/100

จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนผู้เข้าร่วมโครงการในทุกกลุ่มเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
คิดเป็นค่าร้อยละของจานวนคนที่เข้าร่วมโครงการ 100
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ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ก่อนและหลัง เข้าร่วม
โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
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

นักเรียน

0 30 (0) (100) (0)

(0)

0 30 30
(0) (100) (100)

0
(0)

30
(100)

0
(0)

30
(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)

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปผักหวานและข้าวเพื่อเป็นขนมเพื่อสุขภาพแต่หลังจากที่ผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติการผลิต คุกกี้ผักหวาน และคัพเค้กข้าวหอมได้คิดเป็นร้อยละ 100
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ผลการประเมินและการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินและการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
รายการประเมิน

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

นักเรียน
ระยะเวลาการจัดทาโครงการ
30 (100.0)
สถานที่จัดทาโครงการ
30 (100.0)
อาหาร/ของว่าง
30 (100.0)
วิทยากร
30 (100.0)
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
30 (100.0)
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
30 (100.0)
ภาพรวมนักเรียน
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)
ภาพรวมอาจารย์และบุคลากร

SD

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

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

นักเรียน
อาจารย์และบุคลากร

การนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย
(คน)
มาก (ร้อยละ)
ปานกลาง
น้อย (ร้อย
(ร้อยละ)
ละ)
30 (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

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: การนาผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นและของโรงเรียนมาแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า ทาให้นักเรียนและโรงเรียนมีทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่ม ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้านคุณภาพชีวิต: การแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น ทั้งผักหวาน และข้าวดอกฮังของชุมชนโคก
สะอาดเพื่อเพิ่มมูล ค่า ทาให้ นั กเรียนและชุมชนมีทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่ม ส่งผลให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถจุนเจือครอบครัว มีเงินออม มีเงินทาบุญ ก่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม: การแปรรูป วัตถุดิบในท้องถิ่น ทั้งผักหวาน และข้าวดอกฮังของชุมชนโคก
สะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่า ทาให้ชุมชนมีทางเลือกในการใช้ วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นโดยเฉพาะป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัวของชุมชนโคกสะอาดในการเพิ่มรายได้ ทาให้ไม่ต้องเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเพื่อหวังรายได้
มากนัก และสามารถปรับตัวเพื่อประโยชน์ที่เกื้อกูลกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินการ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ทาให้สามารถสรุปผลการดาเนินงานโครงการ ได้ดังนี้

สรุปผลการดาเนินงาน
ในการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาดโดย
นาวัตถุดิบในท้องถิ่นของโรงเรียนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คนแบ่งเป็นนักเรียน 30 คน อาจารย์และบุคลากร 5 คน บ้านโคกสะอาดมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์จากป่าเศรษฐกิจครอบครัวซึ่งเป็นป่าเต็งรังตามธรรมชาติที่มีผักหวาน และ
ข้าวหอมดอกฮังที่เป็นที่รู้จักซึ่งเป็นทุนเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านโคกสะอาดอยู่แล้วแต่ขาดการแปร
รูป เพื่ อเพิ่ มมูล ค่า จึ งได้รั บ การฝึ กอบรมเพื่ อนาผลผลิ ตผั กหวานและข้าวของชุมชนมาแปรรูป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพิ่มเติม 2 ผลิตภัณฑ์คือ คุกกี้ผักหวาน และคัพเค้กข้าวหอมดอกฮัง ผลการ
ดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม (นักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่) มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการแปรรูปคุกกี้ผักหวาน และคัพเค้กข้าวหอมดอกฮัง ได้ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 100
ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม (นักเรียน อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่) มีระดับมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
100
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม (นักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ) มี
ระดับมีระดับความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100
การนาผลผลิตของชุมชนที่สาคัญ โดยเฉพาะที่นักเรียนสามารถผลิตได้เองได้แก่ ผักหวาน และ
ข้าวมาสร้างสรรค์เป็นขนมเพื่อสุขภาพทาให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนกาลังสาคัญของประเทศได้เรียนรู้
ร่วมกัน กับ ผู้ใหญ่ ก่อให้ เกิดการเรีย นรู้โดยการลงมือปฏิบัติเอง และที่สาคัญ นักเรียนมีความสุขที่ได้
สร้างสรรค์ขนมของว่างเพื่อรับประทานเอง เกิดความภูมิใจที่ทาได้โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและอุปกรณ์
พื้นฐานที่มีในครัวเรือนทั่วไปซึ่งนักเรียนและผู้เข้าอบรมสามารถนาไปปรับใช้ได้ง่ายตามความเหมาะสม
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ความรู้และทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดในครั้งนี้จะเป็น ทางเลือกในการสร้างสรรค์วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง เพื่อเป้าหมายการผลิตและแปรรูปเพื่อเป็น
ทางเลือกในการสร้างงานและสร้างรายได้ในอนาคต รวมถึงการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป

ปัญหาอุปสรรค
1.การแปรรูปผลผลิตในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ชุมชน
ยังขาดและต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ
2.ชุมชนผู้ผลิตยังขาดความรู้ด้านการตลาด

ข้อเสนอแนะ
1.หน่วยงานภาคีพัฒนาควรให้การส่งเสริมการเกษตรที่ครบวงจรทั้งด้านการผลิตวัตถุดิบ การ
แปรรูปและการตลาดในระดับโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรวมถึงชุมชน
2. การพัฒนาการผลิต อาหารในท้องถิ่นโดยเฉพาะจากป่าเศรษฐกิจครอบครัว ควรได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และระดมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควรได้เสนอความคิดเห็นเพื่อ
หาแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป้าหมายสู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนที่เป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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