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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และมี
วิสัยทัศน์ “การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคตะวันออกสู่สากล” โดยมี
พันธกิจด้าน การบริการวิชาการ “เป็นการบริการวิชาการสังคม และสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือนําสู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน” ดังน้ันทิศทางของงานบริการวิชาการ จึงมุ่งเน้นไปยังพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ภายใต้พ้ืนที่ของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ศูนย์ศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ในการพัฒนางานวิชาการและบริการวิชาการร่วมกัน ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ที่ผ่านมามีชุมชน
ที่อยู่ภายใต้พ้ืนที่ดําเนินการชองศูนย์ศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ศึกษาสํารวจ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการให้บริการทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่
ภายใต้พ้ืนที่ของศูนย์ศึกษาฯ พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพและความ
เข้มแข็งพอสมควร ซึ่งทางศูนย์ศึกษาฯ ได้นํากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีมีสมาชิกประมาณ 30-65 คน มาเข้า
ร่วมทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับและขยายตลาด ให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

จากการผลดําเนินงานโครงการบริการวิชาการปี 2559 ทางชุมชนได้สะท้อนความต้องการ
เพ่ิมเติมให้มีการเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยมีประเด็นความต้องการหลัก คือ  

1.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน 
2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์  

 3.การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงจัดทําโครงการบริการวิชาการต่อเน่ืองในปี 

2560 ในพ้ืนที่ภายใต้การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เพ่ือเสริมศักยภาพของกลุ่มชุมชน
ดังกล่าวน้ี ให้มีความรู้ความชํานาญ ในด้านการประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มต่างๆ ในชุมชนภายใต้พ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

2. เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเพาะเลี้ยงและกลุ่มแปรรูปหอยนางรม ให้เกิดความเข้มแข็งในอาชีพและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
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3. เพ่ือเสริมความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มต่างๆในชุมชน ภายใต้พ้ืนที่      
การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 ชุมชนในพ้ืนที่การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จํานวนกิจกรรม 
 ละ 30 -65 คน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

  3.2.2 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. วิธีดําเนินงาน 

4.1 กําหนดโครงการ  
4.2 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.3 วางแผนดําเนินการ 
4.4 ดําเนินการ 

4.4.1 ติดตามโครงการในพ้ืนที่  
4.4.2 ประชุมติดตามการดําเนินการ  
4.4.3 ประชุมสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  

 4.5 สรุปผลโครงการและจัดทํารูปเล่ม 
5. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย 

พันธกิจที่ 3 ให้บรกิารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ทอ้งถิ่นและสังคมบนฐานของการ  
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตรท์ี่   3 การยกมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมนําแนวพระราชดําริ 
ให้สนองตอบกบัความต้องการของท้องถิน่ 

ยุทธวิธี         3.1 การสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์   3.2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่ชุมชนและทอ้งถิ่นได้เข้าถึงทุกเวลาและทั่วถึง 
ตัวช้ีวัด       1 มีพ้ืนที่หรือจํานวนชุมชนเป้าหมายการให้บริการวิชาการ 

 ความสอดคลอ้งระดับสํานักบริการวิชาการ 
พันธกิจที่       2. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนใน

การจัดบริการวิชาการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตรท์ี่    2. บูรณาการด้านบริการวิชาการอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์          ศกึษาความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชน 
เป้าประสงค์      3. เรียนรู้ร่วมกับชุมชน หาความต้องการ เพ่ือให้บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด         มีพ้ืนที่หรือจํานวนชุมชนเป้าหมายการให้บริการวิชาการ 
สนองตอบกับ ตัวบ่งชี ้/ ตัวชีวั้ด (การประกันคณุภาพ) 

 สกอ. ระดับมหาวิทยาลัย  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2560 
7. สถานที่จัดอบรม 
  ชุมชนภายใต้พ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด 
 อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
8. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณแผ่นดิน งบประจํา   
รวมเป็นเงินจํานวน    100,000  บาท 
ตัวอักษร (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 กลุ่มต่างๆในชุมชนภายใต้พ้ืนที่การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพย่ิงข้ึน   

9.2 กลุ่มเพาะเลี้ยงและกลุ่มแปรรูปหอยนางรม เกิดความเข้มแข็งในอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
9.3 ชุมชนที่อยู่ภายใต้พ้ืนที่การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจาก 

พระราชดําริ ได้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น  
10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1.สํานักบริการวิชาการ 2.สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 3.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.โครงการจัดต้ังสถาบัน
นานาชาติ 5.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 6.คณะครุศาสตร์ 7.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
8.คณะวิทยาการจัดการ 9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11.คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 12.คณะนิติศาสตร์ 13.คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 14. คณะนิเทศ
ศาสตร์  15.คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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บทที่ 2 
ผลการดําเนนิงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้พื้นที่ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิระยะที่ 3 

 
1. สรุปผู้ร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน  50-70 คน 
2. สรุปงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ จํานวน   100,000 บาท  
มีการเบิกจ่าย จํานวน   98,000 บาท 

3.สรปุผลการดําเนนิกิจกรรม 
 1. การประชุมเพื่อวางแผนการทํางาน  

 หลังจากที่คณะกรรมการจัดทําโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือ
หารือและกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ดังน้ันเมื่อวันที่ 
4 พฤษภาคม 2560 ทางสํานักบริการวิชาการ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมประชุมกับศูนย์ ฯ  และตัวแทนกลุ่ม
ชุมชน โดยมีผู้อํานวยการศูนย์ ฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการในพ้ืนที่ร่วมกัน โดยมีการหารือประเด็นร่วมกัน
ดังน้ี  

1.ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯระยะที่ 2  
 1.1 ข้อดี 
  -กลุ่มสามารถนําไปดําเนินการต่อเองได้หลังการอบรม เช่น การถ่ายภาพสินค้าเพ่ือ
จําหน่าย การพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจมากขึ้น ขายได้ง่ายขึ้น 
 1.2 ข้ออยากให้ปรับเพ่ิม 
  -กลุ่มกระเบนเบน ให้เพ่ิมฉลากติดข้างขวด  
  -กลุ่มระกําผง ฉลากมีต้นทุนสูงข้ึน  

2. ประเด็นความต้องการโครงการพัฒนาศักยภาพระยะที่ 3  
  พ้ืนที่ เป้าหมาย จุดเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าศาลา (ม .3 ต.รําพัน          
อ.ท่าใหม่) มีสมาชิกกลุ่ม 36 คน (คุณอรชร  เพ่ิมพวก ประธานกลุ่ม) 
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  1.ต้องการให้อบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตจากลูกหม่อน 
  ประเภทบริโภค 
   1.1 นํ้าลูกหม่อน 70 % และ 100 % (ปัจจบัุนทําเป็นนํ้าลูกหม่อน 70 % 
บรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 150 ซซีี ขายราคา ขวดละ 15 บาท) 
   1.2 แยมลูกหม่อน 
   1.3 ลูกหม่อนกวน 
  ประเภทอุปโภค เช่น สบู่  
  2.ส่งเสริมการหาช่องทางการตลาดของผลผลิตจากลูกหมอ่นทั้งสดและแปรรูป 
  3.ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน(บรรจุขวดพลาสติกและขวดแก้ว)และโลโก ้
  4.วิธีการเก็บรักษาลูกหม่อนให้ได้นาน (การถนอมอาหาร) 
 
 2.2 งานวิชาการเกษตรของศูนย์คุ้งกระเบนฯ 
  1.อยากให้มีการวิจัยคุณภาพดินที่มีผลต่อคณุภาพลูกหม่อน 

ตารางแผนกิจกรรม 
กิจกรรม มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 หมายเหตุ

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.ประชุมวางแผนการทํางาน    
1.1 กําหนดประเด็น    
1.2 กําหนดการดําเนินกิจกรรม    
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนการจัด
อบรม 

   

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ    
4.ประชุมสรุปผลการทํากิจกรรม    
หมายเหตุ: กิจกรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 ซึ่งผลการพูดคุยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิงที่
มหาวิทยาลัยได้มาเสริมงานด้านวิชาการที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ น้ัน มีข้อจํากัดทางด้าน
บุคลากรที่จะดําเนินงานให้ทันกับความต้องการของชุมชนและมีความมุ่งเน้นที่จะให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้เป็นสําคัญ ในด้านของชุมชนเองก็รู้สึกขอบคุณอย่างย่ิงที่ทางมหาวิทยาลัยจะมาช่วยเสริมในเรื่องที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน จากน้ันตัวแทนแต่ละคณะก็ได้แนะนําโครงการ ที่จะดําเนินการร่วมกับชุมชนและทําการ
นัดหมายท่ีจะเข้าไปทํากิจกรรมในพ้ืนที่ ในช่วงที่แต่ละคณะได้กําหนดวางแผนไว้ ให้ทางศูนย์ศึก ฯ และชุมชน
ทราบร่วมกัน 
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 ภาพท่ี 2.1 การประชุมวางแผนร่วมกับศูนย์คุ้งกระเบนฯและตัวแทนชมุชน 

  2.กิจกรรมการศึกษาความต้องการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอร่ี) 

 2.1ผลการศึกษาความต้องการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอร่ี)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีร่วมกับศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ได้ศึกษาความต้องการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอร่ี) เพ่ือเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลหม่อน ให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพอีกอย่างหน่ึงประจําจังหวัดจันทบุรีที่สามารถจําหน่ายเป็น
สินค้าของฝาก สินค้าทั่วไป ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไป โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่ และ
นักท่องเที่ยว จํานวน 413 ชุด  สรุปผลการศึกษาเป็นดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.43  มีอายุตํ่ากว่า 25 ปีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.71 

รองลงมาคืออายุระหว่าง 25–35 ปี ร้อยละ 25.36  มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 37.21 
รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 34.94 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 
34.24 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 27.09   

ด้านการประกอบอาชีพพบว่า มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 25.68 รองลงมาคือ ทํางานเอกชน 
ร้อยละ 21.23 และมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีมากที่สุด ร้อยละ 52.33 รองลงมาคือ จังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ระยอง ตราด ชลบุรี สระแก้ว อุดรธานี บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ุ เป็นต้น ร้อยละ 37.05 
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 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอรี่) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีอยู่แล้ว ร้อยละ 48.28 และวัตถุประสงค์รองลงมา

ของการมาจังหวัดจันทบุรี คือ การท่องเที่ยว ร้อยละ 35.54  สําหรับความถ่ีในการมาจังหวัดจันทบุรี พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในจังหวัดจันทบุรีอยู่แล้ว ร้อยละ 46.93 รองลงมาคือ มาบางปี ร้อยละ 32.43 

การพบเห็นผลิตภัณฑ์ผลหม่อนจากจันทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยพบเห็นผลิตภัณฑ์มาก่อน ร้อย
ละ 55.72 แต่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผลหม่อนจากจันทบุรี ร้อยละ 64.23 

ด้านความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผลหม่อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ร้อยละ 72.88 และ
พึงพอใจในประเด็นรสชาติมากที่สุด ร้อยละ 36.32 รองลงมาคือ ด้านราคาร้อยละ 20.66  สําหรับกรณีที่ไม่พึงพอใจ 
พบว่า ไม่พึงพอใจในประเด็นราคา ร้อยละ 32.27 รองลงมาคือด้านสถานที่จัดจําหน่าย ร้อยละ 32.69 
 
 ส่วนที่ 3  แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน (มัลเบอรี่) 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนเป็นนํ้าหม่อน มากที่สุด ร้อยละ 13.77 
รองลงมาเป็นไวน์หม่อน ร้อยละ 10.15 และ แยมหม่อน ร้อยละ 9.01 
 
 ส่วนที่ 4  ปัจจัยในการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผลหม่อนที่จังหวัดจันทบุร ี

ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสําคัญด้านคุณภาพใน
ประเด็นราคามากที่สุดร้อยละ 18.90 ด้านแหล่งการขายเห็นว่า สถานที่ท่องเที่ยว เหมาะสมเป็นแหล่งการขายมาก
ที่สุดร้อยละ 28.16 ด้านราคาที่เหมาะสมคือราคา 30 บาท ต่อ 100 กรัม ร้อยละ 34.19 ด้านบรรจุภัณฑ์ ที่
เหมาะสม คือ ขวดแก้ว ร้อยละ 27.70 และด้านช่องทางการขายที่ควรส่งเสริม คือ เฟสบุ๊ค ร้อยละ 25.77  

สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ที่ผู้บริโภคได้ซื้อ คือ ทุเรียน มากที่สุด ร้อยละ 33.48 รองลงมาคือ เงาะ 
ร้อยละ 17.88 

ส่วนที่ 5  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ    

1) ควรมีการศึกษาหรือสอบถามจากผู้รู้เร่ืองหม่อน นักการตลาด และคนที่มีประสบการณ์ 
หาแนวคิดร่วมกันอาจช่วยให้ได้คําตอบที่ดีและชัดเจนขึ้น  

2) ควรกระจายการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากยังไม่ได้เห็นสินค้าเกี่ยวกับหม่อน 
มากเท่าที่ควร 

3) ควรจัดเป็นศูนย์การท่องเที่ยว โดยมีเฉพาะหม่อน สร้างสินค้าที่แตกต่าง มีสถานที่ให้ถ่ายรูป 
4) ควรมีการพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบตามธรรมชาติให้แปรรูปได้หลากหลาย และส่งเสริมผลไม้ 

แปรรูปต่าง ๆ ของจันทบุรี 
5) ศูนย์การศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นอกจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้แล้ว ควรจัดทํา 

เป็นหนังสือให้ความรู้เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการในศูนย์ฯ ภายหลังจาก
กลับไปแล้ว ทําให้ได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความต้องการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอร่ี) 
 การศึกษาความต้องการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอรี่) เพ่ือเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลหม่อน ให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 
413 คน และมีการวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอร่ี) 
 ส่วนที่ 3  แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน (มัลเบอรี่) 
 ส่วนที่ 4  ปัจจยัในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผลหม่อนที่จังหวัดจันทบุรี 

ส่วนที่ 5  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ความถ่ี  

(n=413) 
ร้อยละ

(100.00) 
เพศ ชาย 157 38.57
 หญิง 250 61.43
 ไม่ระบุ 6 -
อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี 130 31.71
 25 – 35 ปี 104 25.36
 36 – 45 ปี 61 14.88
 46 – 55 ปี 81 19.76
 สูงกว่า 55 ปี 34 8.29
 ไม่ระบุ 3 -
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 34 8.61
 มัธยมศึกษา 76 19.24
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี 147 37.21
 สูงกว่าปริญญาตรี 138 34.94
 ไม่ระบุ 18 -
รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท 64 15.76
 5,000 - 10,000 บาท 139 34.24
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 10,001 - 15,000 บาท 110 27.09
 ต้ังแต่ 15,001 บาทข้ึนไป 93 22.91
 ไม่ระบุ 7 -

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ความถ่ี  

(n=413) 
ร้อยละ

(100.00) 
อาชีพ รับราชการ 40 9.88
 ทํางานเอกชน 86 21.23
 รับจ้างทั่วไป 104 25.68
 งานอิสระ 90 22.22
 นักเรียน/นักศึกษา 85 20.99
 ไม่ระบุ 8 - 
ที่พักอาศัยในปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี 202 52.33
 กรุงเทพมหานคร 41 10.62
 จังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ ระยอง ตราด ชลบุรี 143 37.05
 สระแก้ว อุดรธานี บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ุ   
 ไม่ระบุ 27 - 

 

จากตารางที่  1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.43  มีอายุตํ่ากว่า 25 ปีเป็น
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.71  รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25 – 35 ปี ร้อยละ 25.36  มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี
มากที่สุด ร้อยละ 37.21 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 34.94   ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,000 
– 10,000 บาท ร้อยละ 34.24  รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 27.09   

ด้านการประกอบอาชีพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 25.68 รองลงมา
คือ ทํางานเอกชน ร้อยละ 21.23 และมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีมากที่สุด ร้อยละ 52.33 รองลงมาคือ 
จังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ ระยอง ตราด ชลบุรี สระแก้ว อุดรธานี บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ุ เป็นต้น ร้อยละ 37.05 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอรี่) 
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ตารางที่ 2.1 แสดงจํานวน ร้อยละ ความคดิเห็นด้านผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มัลเบอร่ี)  
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ความถ่ี 
 

ร้อยละ 
(100.00) 

วัตถุประสงค์ของการมาจังหวัดจันทบุร ี อาศัยอยู่จันทบุรี 197 48.28
 ธุระส่วนตัว 62 15.20
 ท่องเที่ยว 145 35.54
 ทางผ่านไปจังหวัดอ่ืนๆ 4 0.98
 ไม่ระบุ 5 - 
ความถ่ีในการมาจังหวัดจันทบุร ี ทุกสัปดาห์ 31 7.62
 ทุกเดือน 23 5.65
 ทุกปี 30 7.37
 บางปี 132 32.43
 อาศัยอยู่จันทบุรี 191 46.93
 ไม่ระบุ 6 - 
การพบเหน็ผลิตภัณฑ์ผลหม่อนจากจันทบุรี เคย 229 55.72
 ไม่เคย 182 44.28
 ไม่ระบุ 2 - 
การซ้ือผลิตภัณฑ์ผลหม่อนจากจันทบรุ ี ซื้อ 147 35.77
 ไม่เคย 264 64.23
 ไม่ระบุ 2 - 

 

จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีอยู่แล้ว ร้อยละ 48.28 
และวัตถุประสงค์รองลงมาของการมาจังหวัดจันทบุรี คือ การท่องเที่ยว ร้อยละ 35.54  สําหรับความถี่ในการมา
จังหวัดจันทบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในจังหวัดจันทบุรีอยู่แล้ว ร้อยละ 46.93 รองลงมาคือ มาบางปี ร้อยละ 
32.43 

การพบเห็นผลิตภัณฑ์ผลหม่อนจากจันทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยพบเห็นผลิตภัณฑ์มาก่อน ร้อย
ละ 55.72 แต่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผลหม่อนจากจันทบุรี ร้อยละ 64.23 

ตารางที่ 2.2 แสดงจํานวน ร้อยละ ประเด็นความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ผลหม่อน (มลัเบอรี่)  
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ประเด็นความพึงพอใจ 
 

ความถ่ี 
 

ร้อยละ 
(100.00) 

ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ผลหม่อน พอใจ 301 72.88
 ไม่พอใจ 46 11.14
 ไม่เคยศึกษาผลิตภัณฑ์มาก่อน 66 15.98
กรณีพึงพอใจ : ประเด็นความพึงพอใจ* รสชาติ 211 36.32
(ความถี่ = 611) ภาชนะบรรจุ 110 18.93
 ราคา 120 20.66
 สถานที่จัดจําหน่าย 72 12.39
 รูปแบบการจัดจําหน่าย 68 11.70
 ไม่ระบุ 30 - 
กรณีไม่พึงพอใจ : ไม่พึงพอใจในประเด็น* รสชาติ 25 13.23
(ความถี่ = 429) ภาชนะบรรจุ 25 13.23
 ราคา 61 32.27
 สถานที่จัดจําหน่าย 41 21.69
 รูปแบบการจัดจําหน่าย 37 19.58
 ไม่ระบุ 240 - 

* หมายเหตุ ประเด็นคําถามตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 

จากตารางที่ 2.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ผลหม่อน ร้อยละ 72.88 และ
พึงพอใจในประเด็น รสชาติมากที่สุด ร้อยละ 36.32 รองลงมาคือ ด้านราคาร้อยละ 20.66  

สําหรับกรณีที่ไม่พึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่พึงพอใจ ไม่พอใจในประเด็นราคา ร้อยละ 32.27 
รองลงมาคือด้านสถานที่จัดจําหน่าย ร้อยละ 32.69 
 
ส่วนที่ 3  แนวคิดในการพฒันาผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน (มัลเบอรี่) 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน ร้อยละ ความคิดเห็นต่อแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน (มัลเบอรี่) 
 

ประเด็นการพฒันาผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน* 
 

ความถ่ี* 
 

ร้อยละ 
(100.00) 

 นํ้าหม่อน 194 13.77
 หม่อนอบแห้งปรุงรส 56 3.97
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 หม่อนกวน 80 5.68
 หม่อนเช่ือม 56 3.97
 นํ้าหม่อนผสม 42 2.98
 ทอปป้ิงหม่อน 41 2.91
 เค้กหม่อน 121 8.59
 ขนมไทยๆ หมอ่น เช่น เปียกปูน 34 2.41
 ผลไม้สดตัดแต่งพร้อมนํ้าจิ้ม 35 2.48
 ขนมขบเคี้ยวจากหม่อน 40 2.84
 หม่อนกรอบ 43 3.05
 หม่อนอบแห้ง 79 5.61
 คุกก้ีหม่อน 68 4.83
 หม่อนหยี 35 2.48
 ไวน์หม่อน 143 10.15
 แยมหม่อน 127 9.01
 หม่อนในนํ้าเช่ือม 25 1.77
 ไอศกรีมหม่อน 123 8.73
 หม่อนแผ่น 15 1.06
 ทองม้วนหม่อน 28 1.99
 หม่อนอบแห้งรวมมิตร 20 1.42
 อ่ืนๆ ชาใบหมอ่น /ชาลูกหมอ่น/ยําหม่อน 4 0.28

 

*หมายเหตุ ประเด็นน้ีตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ ได้ความถี่ทั้งหมด 1,409 
 จากตารางที ่3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนเป็นนํ้าหม่อน 
มากที่สุด ร้อยละ 13.77 รองลงมาเป็น ไวน์หม่อน ร้อยละ 10.15 และ และแยมหม่อน ร้อยละ 9.01  
 
ส่วนที่ 4  ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผลหม่อนที่จังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวน ร้อยละ ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 

ความถ่ี* 
 

ร้อยละ 
(100.00) 

ด้านคณุภาพทีส่ําคัญ ขนาด 112 9.89
(ความถี่  = 1,132) รูปร่าง 103 9.10
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 ราคา 214 18.90
 ลักษณะโดยรวม 131 11.57
 ความสะอาด 165 14.58
 ภาชนะบรรจุ 111 9.81
 กลิ่นรสชาติ 150 13.25
 หน้าตาสินค้า 107 9.45
 สีของผลิตภัณฑ์ 37 3.27
 อ่ืนๆ ได้แก่ อายุการเก็บรักษา หรือ สรรพคณุ 2 0.18
ด้านแหลง่การขาย ร้านสะดวกซื้อ 197 24.44
(ความถี่ = 806) ร้านขายของชํา 72 8.93
 สถานที่ท่องเทีย่ว 227 28.16
 แผงผลไม้ข้างทาง 85 10.55
 ตลาดในจังหวัด 100 12.41
 แม่ค้าหาบเร่ 9 1.12
 ห้างสรรพสินคา้ 108 13.40
 อ่ืนๆ ได้แก่ร้านของฝากข้างทาง/ร้านอาหารใน 8 0.99
 จันทบุรี/สินค้าออนไลน์/สถานที่ศึกษาดูงานต่างๆ   
ด้านราคาท่ีเหมาะสม ราคา 30 บาท ต่อ 100 กรัม 133 34.19
(ความถี่ = 413) ราคา 50 บาท ต่อ 150 กรัม 106 27.25
 ราคา 100 บาท ต่อ 450 กรัม 63 16.20
 ราคา 120 บาท ต่อ 650 กรัม 43 11.05
 ราคา 150 บาท ต่อ 750 กรัม 23 5.91
 อ่ืนๆ ได้แก่ แลว้แต่ผลิตภัณฑ์ 21 5.40
 ไม่ระบุ 24 -

 
ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 

ความถ่ี* 
 

ร้อยละ 
(100.00) 

ด้านบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม* ขวดแก้ว 182 27.70
(ความถี่ = 657) ขวดพลาสติก 119 18.11
 กล่องพลาสติก 102 15.52
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 กล่องกระดาษ 104 15.83
 ถุงพลาสติก 45 6.85
 ถุงกระดาษ 50 7.61
 ถาดโฟม 25 3.81
 อ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ 30 4.57
ด้านช่องทางการขายที่ควรสง่เสริม* โทรทัศน์ 233 23.09
(ความถี่ = 1,099) วิทยุ 72 7.13
 หนังสือพิมพ์ 83 8.23
 เฟสบุ๊ค 260 25.77
 ไลน์ 93 9.22
 ศูนย์ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 177 17.54
 แอพลิเคช่ัน 86 8.52
 อ่ืนๆ ใบปลิว ป้ายโฆษณา 5 0.50
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ทีผู่บ้ริโภคซ้ือ* ทุเรียน 307 33.48
(ความถี่ = 9.17) เงาะ 164 17.88
 มังคุด 124 13.52
 สละ 110 12.00
 ลําไย 81 8.83
 หม่อน 77 8.40
 กล้วยไข่ 52 5.67
 อ่ืนๆ ขนุน/ลองกอง 2 0.22

* หมายเหตุ ประเด็นคําถามตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยให้
ความสําคัญด้านคุณภาพในประเด็น ราคา มากที่สุด ร้อยละ 18.90 รองลงมา คือความสะอาด ร้อยละ 14.58 

ด้านแหล่งการขายผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่า สถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสมเป็นแหล่งการขายมากที่สุด ร้อย
ละ 28.16 รองลงมาเป็นร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 24.44 

ด้านราคาที่เหมาะสม ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่า ราคา 30 บาท ต่อ 100 กรัม เหมาะสมท่ีสุด ร้อยละ 
34.19 รองลงมาคือ ราคา 50 บาท ต่อ 150 กรัม ร้อยละ 27.25 

ด้านบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่า ขวดแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด     ร้อย
ละ 27.70 รองลงมาคือ ขวดพลาสติก ร้อยละ 18.11 

ด้านช่องทางการขายท่ีควรส่งเสริม ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่า เฟสบุ๊ค เป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุด ร้อย
ละ 25.77 รองลงมาคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 23.09 
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สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ที่ผู้บริโภคได้ซื้อ คือ ทุเรียน มากที่สุด ร้อยละ 33.48 รองลงมาคือ เงาะ 
ร้อยละ 17.88 
 
ส่วนที่ 5  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ    

5.1 ควรมีการศึกษาหรือสอบถามจากผู้รู้เร่ืองหม่อน นักการตลาด และคนที่มปีระสบการณ์หา 
แนวคิดร่วมกันอาจช่วยให้ได้คําตอบที่ดีและชัดเจนขึ้น  

5.2 ควรกระจายการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มากกว่าน้ี เน่ืองจากยังไม่ได้เห็นสินค้าเกี่ยวกับหม่อน 
มากเท่าที่ควร 

5.3 ควรจัดเป็นศูนย์การท่องเที่ยว โดยมีเฉพาะหม่อน สร้างสนิค้าที่แตกต่าง มีสถานทีใ่ห้ถา่ยรูป 
5.4 ควรมีการพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบตามธรรมชาติให้แปรรปูได้หลากหลาย และส่งเสริมผลไม ้

แปรรูปต่าง ๆ ของจันทบุรี 
5.5 ศนูย์การศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นอกจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้แล้ว ควรจัดทําเป็น

หนังสือให้ความรู้เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการในศูนย์ฯ ภายหลังจากกลับไป
แล้ว ทําให้ได้มกีารศึกษาเพ่ิมเติม 
 

3.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรปูผลิตภัณฑ์จากหม่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าศาลา ต.
รําพนั อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ีระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560 

3.1.การแปรรปูผลิตภัณฑ์น้าํลูกหม่อน 
 

 
ภาพท่ี 2.2 การสรา้งความเข้าใจก่อนการอบรม 

โดย อาจารย์สุทธนิันท์  โสตวิถี รองผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
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ภาพท่ี 2.3การแปรรูปผลิตภัณฑ์นํ้าลูกหม่อนโดย ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ และคณะ เป็นวิทยากร 
 

 
ภาพท่ี 2.4 กลุม่แม่บ้านฝกึปฏิบัติการแปรรปูผลิตภัณฑ์นํ้าลูกหม่อน 
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ภาพท่ี 2.5 นักศึกษาเป็นผู้ช่วยในการฝึกปฏิบัติการแปรรูปจากผลหม่อนเป็นส่วนหน่ึงการบูรณาการเรียนการสอน 

 
ภาพท่ี 2.6 ผลตินํ้าลูกหม่อนที่ได้จากการแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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 3.2.ผลิตภัณฑ์แยมลูกหม่อน    
  

 
ภาพท่ี 2.7 ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกําลังฝึกปฏิบัติการแปรรูปแยมจากผลหม่อน 

โดยมี ผศ.สุพร  สังข์สุวรรณ และคณะ เป็นวิทยากร 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 ผลติภัณฑ์แยมลูกหม่อนที่ได้จากการแปรรูป 
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 3.3 ผลิตภัณฑ์สบู่ลูกหม่อน 
 
 

 
ภาพท่ี 2.9 การให้ความรู้เก่ียวกับการแปรรูปสบู่จากผลหม่อน  

โดย อาจารย์อาภาพร บุญมี และคณะ เป็นวิทยากร 

 
ภาพท่ี 2.10 การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสบู่ จากผลหม่อน 

 
 
 
 



20 

 
 

ภาพท่ี 2.11 ตัวแทนกลุ่มแมบ้่านเกษตรกรฝึกปฏิบัติการแปรรูปสบู่ จากผลหม่อน 

 
ภาพท่ี 2.12 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สบู่ที่ได้จากการแปรรูปจากผลหม่อน 
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ภาพท่ี 2.13 ถา่ยภาพร่วมกันหลังการอบรมและฝึกปฏิบัติการ 

 
สรุปจากการประเมินผล 
 -ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 85.67 
 -ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 89.18  

แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้พ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเก็บ
ข้อมูลการประเมินออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปน้ี ตอนท่ี 1 เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนท่ี 2 เก็บ
ข้อมูล ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําไปใช้ และตอนที ่3 เก็บข้อมูลขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 การแปลผลระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  
 ระดับความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้พ้ืนที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ระยะที่ 3 
 การแปลผลระดับระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 5 ระดับ (Likert Scales) 
   ค่าเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ ความรู้ การนําไปใช้ 
  1.00 – 1.80     น้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60     น้อย 
  2.61 – 3.40     ปานกลาง 
  3.41 – 4.20     มาก 
  4.21 – 5.00     มากที่สุด 
 
 



22 

ตอนท่ี 1ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้พ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ระยะที่ 3มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 58 คน เป็นเพศชาย จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.38และเป็นเพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62ตามลําดับอายุตํ่ากว่า 30 ปีจํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.90  อายุ 30-39ปีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 อายุ 40-49 ปีจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.10อายุมากกว่า 50 ปีจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 29.31และมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 82.76 ปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 และสูงกว่าปริญญาตรี  
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป 
จํานวน 

(n = 58) 
ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

53 
5 

 
91.38 
8.62 

อายุ 
ตํ่ากว่า 30 ปี 
30-39ปี 
40-49 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

 
4 
12 
25 
17 

 
6.90 
20.69 
43.10 
29.31 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี 

48 
10 
0 

 
82.76 
17.24 
0.00 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้พ้ืนที่ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนพบว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
หม่อนหลังอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.45) มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.675เมื่อจําแนกตาม
รายข้อต่างๆ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย 3 ลําดับแรก ดังน้ี  

X
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X

X

X

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการประเมิน X  ..DS  ระดับความพงึพอใจ

1. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ 4.37 0.693 มากที่สุด
2. ความเหมาะสมด้านอาหาร 4.28 0.671 มากที่สุด
3. ความเหมาะเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.16 0.752 มาก
4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.25 0.707 มากที่สุด
5. ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนก่อนอบรม 4.02 0.565 มาก
6. ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนหลังอบรม 4.45 0.675 มากที่สุด
7. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 4.42 0.636 มากที่สุด
8. สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 4.39 0.621 มากที่สุด

รวม 4.29 0.665 มากที่สุด 

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
3.1. สิ่งทีค่วรปรับปรุง 
 1. พอใจที่สุดแล้ว 
 2. ขอให้มีโครงการแบบน้ีไปเร่ือยๆ 
 3. พอใจที่สุดแล้ว 
 4. อยากให้มาให้ความรู้ที่ต่อเน่ือง 
 5. ไม่มี ดีแล้ว 

3.1. โครงการที่อยากให้จัดในอนาคต 

 1. อยากให้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพราะผลิตภัณฑ์นํ้ามังคุดมีลูกค้าเพ่ิมความต้องการ  
จากปี 60 (3 ตัน) ปี61 (เพ่ิมเป็น 5 ตัน) 
 2. อยากให้จัดอบรมความรู้อย่างต่อเน่ือง 

 


