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รายงานการดาเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2562

ก

บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็น
โครงการได้รับงบประมาณแผนบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ตาบลสระคู อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสองชั้น ตาบลหินกอง อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอน
ขาม ตาบลศรีสว่าง อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านขมิ้น ตาบลเด่นราษฎร์ อาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอน
แดง ตาบลสาวแห อาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองทัพไทย ตาบลหนองทัพไทย
อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตาบลดงครั่งน้อย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่
ตาบลดงครั่งใหญ่ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนโพธิ์ ตาบลโนนสง่า อาเภอปทุม
รัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนาแปลงหนองคู-โคกเพ็ก ตาบลดอกล้า อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม
โครงการและมีประชาชนเข้าร่วมโดยความสนใจประมาณครั้งละ 400 - 600 คน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้ นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุน
การยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานรับรอง เพื่อสนับสนุนการยกระดับและ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด และเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริ มด้านการตลาดของผลผลิตและสิน ค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ พื้นที่ดาเนินงานเขตทุ่งกุล า
ร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการดาเนินงานโครงการ ตั้งแต่ต้นน้า ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้า แปรรูปจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 6 อาเภอ และจัด ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพบริบทและปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ได้สนับสนุนการ
ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเพื่อการแข่งขัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา การศึกษาดูงานด้าน
การผลิ ตและการตลาดข้าวหอมมะลิ อิน ทรี ย์ และได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมีมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วม
จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ลาน R-Square โรบินสัน จังหวัดสุรินทร์
ส่วนกลางน้า ได้สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอิ นทรีย์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการตลาด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว
หอมมะลิอิน ทรี ย์พื้น ที่จั งหวัดร้ อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุล าร้องไห้ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรี ย์ และศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และการตลาด และปลายน้า ได้สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ
สินค้า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน และได้
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เผยแพร่ องค์ ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ต และแปรรูป ข้าวหอมมะลิ สู่ ชุ มชน โดยความร่ ว มมื อกั บ
เครือข่ายภายนอกมีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้
จังหวัดร้อยเอ็ด ทาให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 12 กลุ่ม ประสบผลสาเร็จในการรวมกลุ่มที่
เข้มแข็งโดยการทางานแบบมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ปัญหาภายในกลุ่มนามาแก้ไขร่วมกับคณะดาเนินงาน
ผลผลิตและสิน ค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการยอมรับ และได้รับการ
พัฒ นาและยกระดับ แบ่งเป็ น เมล็ ดพัน ธุ์ข้าวเปลื อก จานวน 36 รายการ ผลิ ตภัณฑ์ข้าวสาร จานวน 12
รายการ ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ และ เครื่องดื่มชาใบข้าว รวม 50 รายการ สามารถจาหน่ายสินค้าและมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ผลผลิตต้นนา 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท ปัญหา และอุปสรรคด้านการผลิตและแปรรูปข้าว
หอมมะลิ
2. ได้ข้อมูลการถอดบทเรียนด้านการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานรับรอง
3. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตาม
มาตรฐานรับรอง
4. เกษตรกรสามารถวิเคราะห์สภาพบริบทปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถกาหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนาผลผลิต
และสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่
5. เกษตรกรสามารถนาเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ
ผลผลิตกลางนา 1.เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนาไปพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และควบคุมคุณภาพและสร้างมาตรฐานสินค้าแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนาไปพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อการแข่งขันเชิง
ธุรกิจ การปรับปรุงสถานที่ผลิต/กระบวนการผลิต/วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตและตรวจประเมินสถานที่ผลิต
เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP หรือ Primary GMP
3. เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนสามารถยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถจาหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่
มั่นคง
ผลผลิตปลายนา 1. เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน
และเทคนิคการกาหนดราคาสินค้า การเลือกช่องทางในการจัดจาหน่ายและการกระจายสินค้ารวมทั้งสามารถ
จัดจาหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้องค์ความรู้เรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยรูปแบบการบูรณาการขยาย
ผลไปพัฒนาโครงการอื่นๆนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ชุ มชนพื้ น ที่ ทุ่ ง กุล าร้ องไห้ จั ง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด มีค วามสุ ข เนื่ อ งจากปลอดภัย จาก
สารพิษตกค้างจากข้าว ประหยัดรายจ่าย เนื่องจากประชาชนลดต้นทุนการผลิ ตข้าว การรวมกลุ่ม กันเพื่อ
ทางานทาให้ ส ามารถขับ เคลื่ อนงานต่ างๆ ได้ ป ระสบผลส าเร็จ สุ ข ภาพแข็งแรง ชุ มชนสงบสุ ขร่ว มมือกั น
พัฒนาการทานาข้าวหอมมะลิอินทรีย์จนประสบผลสาเร็จ และสามารถพัฒนาและยกระดับผลผลิตและสินค้า
แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ด้วยตนเอง
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คานา
การรายงานผลการดาเนิ นโครงการนี้เป็นโครงการได้ดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับคณะศูนย์
สถาบันภายในมหาวิทยาลัยและบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้าเกษตรได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการบูรณาการแบบมีส่วน
ร่วม และต่อยอดสืบสานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้น้อมนาพระรา
โชบายรัชกาลที่ 10 ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของคนไทยให้มีคุณธรรมและมีความเป็นพลเมืองที่ดี ได้ร่วมมือกัน
ทากิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ด้วยความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันทากิจกรรมหลายอย่าง
เพื่อให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิได้เผยแพร่ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
หวังว่ารายงานโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนาไปปรับใช้กับการทานาแบบอินทรีย์แบบครบ
วงจรได้ในโอกาสต่อไปและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ที่ส่งเสริมให้โครงการนี้
ประสบผลสาเร็จ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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รายงานการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
หลักการและเหตุผล
ข้าวหอมมะลิเป็นพืชส่งออกที่สาคัญทารายได้ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
แต่จากปัจจัยหลายด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินนโยบายของรัฐ
แบบแผนการผลิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมทั้งพลวัตของตลาดข้าวโลกในช่วงที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวหอมมะลิ ของไทย ทั้งด้านคุณภาพของข้าวและความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน
ข้าวหอมมะลิของไทย ในขณะที่คู่แข่งผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ เช่น เวียดนาม จีน และกัมพูชา กาลังพัฒนา
ข้าวหอมคุณภาพดีเพื่อส่งออกแข่งขันกับข้าวหอมมะลิของไทย การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นความพยายามตอบ
คาถามว่าที่ผ่านการดาเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อข้าวหอมมะลิไทยใน
แง่ใดบ้างและกระทบมากน้อยเพียงใด รวมทั้งหาแนวทางในการดาเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาในระดับ
ฟาร์ ม ที่ จ ะไม่ ท าลายคุ ณ ภาพข้ า วหรื อ กลไกตลาด ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการ
เสริมสร้างนโยบายการจัดการข้าวหอมมะลิไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงรักษาความเป็นผู้นาของ
ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกไว้อย่างยั่งยืน ข้าวหอมมะลิเป็นพืชส่งออกที่สาคัญทารายได้ให้กับประเทศ
ไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ในอดีตการคัดเลือกคุณภาพและการดูแลรักษาคุณภาพข้าวของตลาดทาให้ข้าวหอมมะลิไทยมี
ค่าพรีเมี่ยมสูงกว่าข้าวในเขตชลประทานกว่าเท่าตัว รวมถึงการได้รับยกย่องให้เป็นข้าวหอมคุณภาพดีของ
โลกทั้งในด้านกายภาพและรสชาติ การบริโภคทาให้ตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยขยายตัวเรื่อยมา
แต่โครงการรับจานาส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการส่งออกข้าวของไทยอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
โดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยในตลาดต่างประเทศที่ลดลง เพราะประสิทธิภาพการ
คัดกรองคุณภาพและการเก็บรักษาคุณภาพข้าวของตลาดน้อยลง ดังนั้น ค่าความจาเพาะของข้าวหอม
มะลิไทยที่ตลาดต่างประเทศเคยให้ราคาสูงกว่าข้าวหอมจากประเทศอื่นก็ลดลงตามไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
การดาเนินนโยบายที่ผ่านมาหลายนโยบายกลับทาลายกลไกของตลาดข้าวในประเทศ สร้างอานาจผูกขาด
ให้กับคนกลางบางกลุ่ม และต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการบริหารจัดการสต๊อก การวิเคราะห์
แนวทางในการดาเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาในระดับฟาร์มที่จะไม่ทาลายคุณภาพ กลไกตลาดและภาค
การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องศึกษา เพื่อเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างนโยบายการ
จัดการข้าวหอมมะลิไทยอย่างมีป ระสิ ทธิภาพและยังคงรักษาความเป็นผู้นาของข้าวหอมมะลิ ไทยใน
ตลาดโลกไว้อย่างยั่งยืน
สถาบั นวิจัย และพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด เป็นหน่ว ยงานเพื่อพัฒ นาท้องถิ่นได้
เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากร และเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน
ร่วมพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ด้านกระบวนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพดินและน้า
การบริหารจัดการพืชที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากข้ าวหอมมะลิให้มีความหลากหลาย
แปรรู ปข้าวนึ่งอินทรีย์เพื่อจ าหน่ ายของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้
ตลอดทั้งการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปข้าวนึ่งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ชาข้าวหอม
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มะลิ คุกกี้ข้าวหอมมะลิ ข้าวเกรียบสาหร่ายข้าวหอมมะลิ เป็นต้น และด้านการส่งเสริมและเชื่อมประสาน
ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิระหว่างผู้ค้าและผู้ผลิต ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้า แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเพื่อการแข่งขัน
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการตลาด
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อสนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานรับรอง
3. เพื่อสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการตลาด
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560-2565
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
- เป้าประสงค์ที่ 3 บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ชื่อตัวชี้วัด*
เชิงปริมาณ
1.จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่จัดขึ้น
2.ร้อยละผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตามโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

กิจกรรม
ร้อยละ
ร้อยละ

7
80
80

*หมายเหตุ ให้ระบุตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2565
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3. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/คณะ/ศูนย์/สถาบัน……..
4. ความสอดคล้องของโครงการกับตัวชีวัด/แผนการบริหารหลักสูตร
5. ความสอดคล้องของโครงการกับตัวชีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
5.1 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
6. ตัวชีวัดความสาเร็จของโครงการ
ชื่อตัวชีวัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชีวัด

เชิงปริมาณ
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
80
2. จานวนผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับ
รายการ
30
การพัฒนาและยกระดับ
3. จานวนผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผ่าน
รายการ
10
การรับรองมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
1. ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการยอมรับ
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาและยกระดับผลผลิตและสินค้าแปร
รูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ด้วยตนเอง
3. หลังการอบรมกลุ่มเป้าหมายสามารถจาหน่ายสินค้าและมีรายได้
เพิ่มขึ้น
**** หมายเหตุ ให้ระบุตัวชี้วัดตามบริบทของโครงการ (เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ, เชิงต้นทุน, เชิง
ระยะเวลา)
9. กลุ่มเป้าหมาย
9.1 สถานะกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และประชาชนผู้สนใจ
9.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จานวน 6 อาเภอ รวมจานวนทั้งสิ้น 600 คน
9.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย อาเภอเกษตรวิสัย อาเภอปทุมรัตต์ อาเภอโพนทราย อาเภอพนมไพร
อาเภอสุวรรณภูมิ และอาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
10. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เริ่มต้น ธันวาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุด สิงหาคม พ.ศ. 2562
11. สถานที่ในการจัดโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ด
12. หน่วยงานดาเนินการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
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13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท ปัญหา และอุปสรรคด้านการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2. ได้ข้อมูลการถอดบทเรียนด้านการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานรับรอง
3. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรอง
4. ได้พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
5. มีการควบคุมคุณภาพและสร้างมาตรฐานสินค้าแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
6. มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการตลาด
7. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ การปรับปรุงสถานที่ผลิต/
กระบวนการผลิต/วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตและตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP หรือ
Primary GMP
8. การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการกาหนดราคาเพื่อการแข่งขันทางการตลาด
9. การเลือกช่องทางในการจัดจาหน่ายและการกระจายสินค้า
10. สนับสนุนการออกร้าน/การจัดแสดงสินค้า
11. เกษตรกรสามารถวิเคราะห์สภาพบริบทปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ในปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถกาหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนาผลผลิตและสินค้าแปรรูป
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่
12. เกษตรกรสามารถนาเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
13. เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนสามารถยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ส่งผลให้เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถจาหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง
14. เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการ
กาหนดราคาสินค้า การเลือกช่องทางในการจัดจาหน่ายและการกระจายสินค้า รวมทั้งสามารถจัดจาหน่าย
สินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง
14. วิธีการติดตามและประเมินผล
14.1 แบบติดตามและประเมินผลร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้
14.2 สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
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15. วิธีดาเนินการ
ลาดับ
แผนการดาเนินงานตามกิจกรรม
1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานและกาหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3 แต่งตังคณะกรรมการดาเนินงาน
4 ดาเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ
4.1 กิจกรรมศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
4.2 กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการผลิต
และการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์และปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต
และการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา
4.4 การศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์
4.5 การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
4.6 การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
4.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
4.8 การศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ
การตลาด
4.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อยกระดับสินค้า
4.10 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน
4.11 การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด
5 รายงานผลการดาเนินโครงการ
17. งบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน 5,000,000
ประเภทงบประมาณ  งบแผ่นดิน  งบรายได้  อื่น ...........................

วัน/เดือน/ปี ที่จัด
พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
พ.ย. 61 – ส.ค. 62
พ.ย.61-ก.พ.62
พ.ย.61-ก.พ.62
ม.ค.- ก.พ.62
ม.ค.- ก.พ.62
ม.ค.- ก.พ.62
มี.ค.-พ.ค. 62
มี.ค.-พ.ค. 62
มี.ค.-พ.ค. 62
มิ.ย.-ส.ค. 62
มิ.ย.-ส.ค. 62
มิ.ย.-ส.ค. 62
ส.ค.-ก.ย. 62
บาท

6
18. ผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้ชุดโครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที่ระดับภาค
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ผลการจัดกิจกรรม
ภาพประกอบ
1
วันที่ 24-25
การศึกษาข้อมูลการผลิตและการ
คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับ
ธันวาคม 2561 แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรอาเภอทั้ง 6 อาเภอ ประกอบด้วย
และ วันที่ 8-10 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่
อาเภอเกษตรวิสัย อาเภอปทุมรัตต์ อาเภอโพนทราย อาเภอ
มกราคม 2562 ทุ่งกุลาร้องไห้
พนมไพร อาเภอสุวรรณภูมิ และอาเภอหนองฮี ร่วมเป็นที่
ปรึกษา
1. ได้คณะกรรมการดาเนินโครงการ ดังคาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ 0068 /2561
คณะดาเนินงานได้ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการ
2. ได้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในทุกกิจกรรม โดยเกษตร จัดกิจกรรมและการกาหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่
อาเภอแต่ละแห่งเป็นผู้กาหนดเอง ทาให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรง ละอาเภอ โดยสานักงานเกษตรอาเภอเป็นผู้
ตามความต้องการของท้องถิ่น
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย อาเภอละ 2 กลุ่มรวม
3. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการดาเนินงานภายใต้โครงการใน ทั้งหมด 12 กลุ่ม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561
ทุกกิจกรรม
4. ได้ข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

คณะดาเนินงานได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ประธาน
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิก
กลุ่มใน 2 ประเด็น คือ 1. สภาพปัจจุบันของ
ผลผลิต 2. สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์
วันที่ 8-10 มกราคม 2562
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ลาดับ
2.

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 16-31
มกราคม 2562

กิจกรรม
กิจกรรมการประชุมระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการ
ผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และปัญหาและอุปสรรคด้าน
การผลิตและการแปรรูปข้าวหอม
มะลิอินทรีย์

ผลการจัดกิจกรรม
ภาพประกอบ
คณะผู้ ด าเนิ น โครงการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด จั ด
ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพบริ บ ท ปั ญ หาและ
อุ ป สรรคด้ า นการผลิ ต และการแปรรู ป ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์
ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2562 ณ 1.วิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
อาชีพบ้านเหม้า 2.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสองชั้น 3.กลุ่มผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านดอนขาม 4.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ อาเภอโพนทราย
5.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านขมิ้น 6.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอน
แดง 7.กลุ่ มนาแปลงใหญ่บ้านหนองทัพไทย 8.วิสาหกิจชุมชน คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกษตรอินทรีย์ อาเภอพนมไพร 9.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลง ร้อยเอ็ด จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ใหญ่ ต าบลดงครั่ง น้อ ย 10.วิส าหกิ จชุ มชนกลุ่ มนาแปลงใหญ่ สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต
และการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ตาบลดงครั่งใหญ่ 11.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนโพธิ์ 12.กลุ่มนา
วันที่ 16-31 มกราคม 2562
แปลงหนองคู-โคกเพ็ก ทาให้
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทปัจจุบันด้านการผลิตและแปรรูป
ข้าวหอมมะลิ
2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิ ตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรอง
3. เกษตรกรสามารถวิเคราะห์สภาพบริบทปัญหาและอุปสรรค
ด้านการผลิ ตและการแปรรู ปข้า วหอมมะลิ อิน ทรี ย์ในปัจ จุบั น
ส่งผลให้ส ามารถกาหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒ นา
ผลผลิ ตและสิ น ค้ า แปรรู ป จากข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่
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ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
3. วันที่ 3-4 เมษายน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
พ.ศ. 2562
การยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา

ผลการจัดกิจกรรม
ภาพประกอบ
คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิ ตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ตาม
มาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ณ ห้องประดับฟ้า
และห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ กับเกษตรกรทั้ง 12 กลุ่ ม ในหั ว ข้อ การพัฒ นาศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอินทรีย์การผลิตข้าวหอมมะลิ คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรอง โดย นางสุกัลยา รัตนศรีวงษ์ จาก ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด และการพัฒนาศักยภาพ ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรอง
การผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอินทรีย์สากล โดยวิทยากร และสร้างเครือข่ายการพัฒนา ณ ห้องประดับฟ้า
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ และห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
ร้อยเอ็ด จากัด เกษตรกรได้รั บ ความรู้และเทคนิควิธี ที่ในการ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2562
ยกระดั บ และพั ฒ นาการผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ ใ ห้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และซักถามประเด็นสงสัยกับวิทยากร ในการยกระดับและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
ทาให้เกษตรกรสามารถนาเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไป
ใช้ในการยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอิ นทรีย์ให้ได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60

9
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
4. วันที่ 8-10, 23-25 การศึกษาดูงานด้านการผลิตและ
เมษายน พ.ศ. การตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2562

ผลการจัดกิจกรรม
คณะผู้ดาเนินโครงการจัดศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาด
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ.
2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562
โดยวั น แรกเข้ า ศึ ก ษาดู ง าน ณ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ศู น ย์ ข้ า ว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ตาบลดู่ อาเภอราศีไศล จังหวั ด
ศรีสะเกษ โดยนายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตและ
การตลาดข้าวหอมมะลิ อินทรี ย์ สาธิตการทดสอบคุณภาพปุ๋ ย
และพาเยี่ยมชมโรงสีข้าว และเกษตรกรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ต การเกษตร ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุ ม พลบุ รี จั ง หวั ด
สุรินทร์ โดยนางราพึง อินทร์สาราญ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ่อกัก
เก็บน้าโดยใช้ระบบโซลาเซลล์ และวันที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเกษตรอทิ ต ยาทร ซแรย์ อ ทิ ต ยา อ าเภอเมื อ ง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรค แมลงใน
ข้าว การกาจัดศัตรูข้าวด้วยสมุนไพร และกระบวนการผลิตปุ๋ย
อิน ทรีย์ เยี่ย มชมโรงเรี ยนชาวนาและเรีย นรู้ ฐ านต่า งๆ ท าให้
เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และสามารถนาเอาองค์ความรู้และ
เทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาการผลิ ตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความ
ปลอ ดภั ยต่ อผู้ บริ โ ภ ค จ าก กา ร จั ดกิ จ กร รม ใน ครั้ งนี้ มี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่ วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.00 และมี
ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
85.60

ภาพประกอบ

การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร จ.สุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้
การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา จ.สุรินทร์
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2562

การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร จ.สุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้
การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา จ.สุรินทร์
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562
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ลาดับ
5.

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 27-28
เมษายน 2562

กิจกรรม
การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ผลการจัดกิจกรรม
ภาพประกอบ
คณะผู้ดาเนินโครงการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตก (MOU)
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ร่ ว มกิ จ กรรมการเสวนา
ในหัวข้อ การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่ คณะผู้ดาเนินงานเข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์จาก
มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร” กับตัวแทนเครือข่าย ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ลาน R-SQUARE
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จาก
โรบินสันสุรินทร์ ตาบลสลักได อาเภอเมือง
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ ลาน Rวันที่ 27 – 28 เมษายน พ.ศ. 2562
SQUARE โรบินสันสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนิทรรศการได้จัด
แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ใบข้ า วหอมมะลิ ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ตาบลสระคู อาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเชื่อมประสานช่องทาง
การตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วหอมมะลิ ให้ กั บ เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย
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6.

วัน/เดือน/ปี
ระหว่างวันที่ 27
พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 7
มิถุนายน 2562

กิจกรรม
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
จัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้

ผลการจัดกิจกรรม
คณะผู้ ด าเนิ น โครงการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด จั ด
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขต
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7
มิถุนายน 2562 ณ 1.วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า 2.
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสองชั้น 3.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอน
ขาม 4.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ อาเภอโพนทราย 5.กลุ่มผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านขมิ้น 6.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอนแดง 7.กลุ่มนา
แปลงใหญ่บ้านหนองทัพไทย 8.วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
อาเภอพนมไพร 9.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตาบลดง
ครั่งน้อย 10.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตาบลดงครั่งใหญ่
11.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนโพธิ์ 12.กลุ่มนาแปลงหนองคู-โคก
เพ็ก ทาให้ 1. ได้ข้อมูลด้านการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้ส ามารถกาหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒ นา
ผลผลิ ตและสิ น ค้ า แปรรู ป จากข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่

ภาพประกอบ

คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทา
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอม
มะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง
วันที่ 7 มิถุนายน 2562
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ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ผลการจัดกิจกรรม
7. ระหว่างวันที่ 12- การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดอบรม
13 มิถุนายน การพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว เชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
2562
หอมมะลิอินทรีย์
หอมมะลิอินทรีย์ ณ ห้องโพนทอง และห้องเกษตรวิสัย โรงแรม
วันโอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับเกษตรกรทั้ง 12
กลุ่ม ในหัวข้อความหมายของเครื่องหมาย อย. และความสาคัญ
ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย อย.การเตรียมเอกสารเพื่อขอจัดตั้ง
โรงงานหรือจัดตั้งการผลิต โดยเภสัชกรธีราวุฒิ มีชานาญ เภสัช
กรชานาญการ และการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการตลาด การแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์แป้ง ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บ และผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิ เพื่อการจาหน่าย โดยนางสุมนฑา เหล่าชัย
ทาให้เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนสามารถยกระดับและพัฒนาการ
แปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรให้ เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ
ปลอ ดภั ยต่ อผู้ บริ โ ภ ค จ าก กา ร จั ดกิ จ กร รม ใน ครั้ งนี้ มี
กลุ่ มเป้าหมายเข้าร่ว มโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมี
ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
86.60

ภาพประกอบ

คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ณ ห้องโพนทอง และห้องเกษตรวิสัย โรงแรมวัน
โอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562
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ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
8. ระหว่างวันที่ 18- การศึกษาดูงานด้านการแปรรูป
20 มิถุนายน พ.ศ. สินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ
2562
การตลาด
ระหว่างวันที่ 2527 มิถุนายน พ.ศ.
2562

ผลการจัดกิจกรรม
ภาพประกอบ
คณะผู้ดาเนินโครงการจัดการศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด รุ่นที่ 1 ระหว่างระหว่าง
วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าว
ฮาง ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขสาราญ ตาบลฝั่งแดง
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู โดย นางทิพย์น้อย ทานไท
สงค์ ถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปข้าวฮางในขั้นตอนของการทา การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮาง
ความสะอาดข้าว ขั้นตอนการแช่ ขั้นตอนการนึ่ง ขั้นตอนการตาก บ้านสุขสาราญ ตาบลฝั่งแดง อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู และศูนย์การเรียนรู้
ขั้ น ตอนการสี ข้ า ว และการบรรจุ ถุ ง เพื่ อ จ าหน่ า ย ให้ กั บ กลุ่ ม
เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุด ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
จับ จังหวัดอุดรธานี ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าว โดย พ่อ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ
ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ชัชวาล ท้าวมะลิ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและ
เกษตรกรสามารถนาเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ใน
การยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผล
ให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.50 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.60

14
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ผลการจัดกิจกรรม
9. ระหว่างวันที่ 18- การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการ
19 กรกฎาคม ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และการออกแบบ
พ.ศ. 2562
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ยกระดับ สิ น ค้ า ณ ห้ อ งประดั บ เพชร และห้ อ ง
เพื่อยกระดับสินค้า
ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับ
เกษตรกรทั้ง 12 กลุ่ม ในหัวข้อ การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิค
การกาหนดราคาเพื่อการแข่งขันทางการตลาด การวิเคราะห์
ต้นทุนและเทคนิคการกาหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยอาจารย์ลลิตา พิมทา อาจารย์ คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการตลาด การเลือกช่องทางในการจัด
จาหน่ายและการกระจายสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดยอาจารย์อินทร์ อินอุ่ นโชติ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทาให้เกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและ
เทคนิ ค การก าหนดราคาสิ น ค้ า การเลื อ กช่ อ งทางในการจั ด
จาหน่ ายและการกระจายสิ น ค้า ได้ การจัดกิ จกรรมในครั้งนี้ มี
กลุ่ มเป้ าหมายเข้าร่ว มโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมี
ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
84.70

ภาพประกอบ

คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ยกระดับสินค้า ณ ห้องประดับเพชร และห้อง
ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัด
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ.
2562
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ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
10. ระหว่างวันที่ 23- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต
24 กรกฎาคม และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พ.ศ. 2562
เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน

ผลการจัดกิจกรรม
ภาพประกอบ
คณะผู้ ด าเนิ น โครงการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิ อิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ยกระดั บ สู่ ม าตรฐาน เพื่ อ ยกระดั บ และ
พั ฒ นาการแปรรู ป สิ น ค้ า จากข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ แ ละสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป
ที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ส่ ง ผลให้ เ กษตรกร/กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนสามารถจาหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่
มั่ น คง ระหว่ า งวั น ที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยส่ ง ส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่ม
ตัว อย่ า งเมล็ ด พัน ธุ์ ข้า วหอมมะลิ ข องกลุ่ มเกษตรกร และกลุ่ ม เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานวน 36
วิส าหกิจชุมชนจานวน 36 ตัว อย่าง ทดสอบคุณภาพทางด้าน ตัวอย่าง ทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ ณ
กายภาพ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และ ส่งตัวอย่างข้าวสาร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และ ส่งตัวอย่าง
จานวน 12 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ Mercury ข้าวสาร จานวน 12 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์
(ปรอท) Lead (ตะกั่ว) Tin (ดีบุก) Zinc (สังกะสี) และ Copper ตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
(ทองแดง) ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ และชาใบข้าวหอมมะลิ ฉลากโภชนาการ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ฉลากโภชนาการ THAI ได้แก่ Energy (ประเทศไทย) จากัด (สาขาขอนแก่น) ระหว่าง
from Fat, Saturated Fat, Cholesterol, Dietary Fiber,
วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
Sugars Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Sodium (Na)
, Calcium (Ca) ,Iron (Fe) ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด (สาขาขอนแก่น) ทาให้เกษตรกรได้ทราบ
คุ ณ ภาพของเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วเปลื อ ก คุ ณ ภาพข้ า วสาร และ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองและกลุ่ม และสามารถนาผลตรวจวิเคราะห์
ไปใช้ประโยชน์ได้
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ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
11. ระหว่างวันที่ 22- การประชุมเชิงวิชาการและการ
23 สิงหาคม
แสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2562
ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการจัดกิจกรรม
คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงวิชาการและการ
แสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด
และกิจกรรมการเสวนา ในหั วข้อ การยกระดับผลิ ตภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิ ทุ่งกุล าร้องไห้ สู่มาตรฐานและการตลาดอย่างยั่งยืน ”
และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด นอกจากนี้ ภ ายในงานยั ง มี ก ารบรรยายพิ เ ศษจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายถวิล คงศรีรอด ประธานสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์ร้อยเอ็ด จากัด นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิศาสตร์
สารสนเทศชานาญการพิเศษ (GISTDA) และการสาธิตการแปร
รูปผลิ ตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ การทาวาฟเฟิล และเส้ นก๋ว ยจั๊บ
โดยนางสุมนฑา เหล่าชัย จากเครือข่ายวิสาหกิจการผลิตและ
แปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจร (กลุ่มอารยะฟาร์ม) การทาแครก
เกอร์และป๊อบไรซ์ โดย โดย นายสว่าง สุขแสง จากวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรยั่งยืน ตาบลหนองแคน อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และการจัดนิทรรศการให้ความรู้และจัดจาหน่ ายสินค้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วหอมมะลิ ทุ่ ง กุ ล าของกลุ่ ม เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 อาเภอที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทาให้เกษตรกร
ได้รับทั้งองค์ความรู้ และมี ช่องทางในการจัดจาหน่ายและการ
กระจายสินค้ารวมทั้งสามารถจัดจาหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมี
รายได้ที่มั่นคง

ภาพประกอบ

คณะผู้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุม
เชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด และ
กิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
และการตลาดอย่างยั่งยืน” และร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชร
รัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
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19. การประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้า
แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
การประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่า
ทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา สามารถวิเคราะห์ผล
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เข้าร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่า
ทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้ าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ได้รับแบบสอบถาม
คืน จานวน 272 แบบ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

113
159

41.54
58.46

2. อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

20
24
107
121

7.35
8.82
39.34
44.49

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

134
117

49.26
43.01

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี

14
7

5.15
2.57

1. เพศ

3.ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

46
32
55
57
48
34

16.91
11.76
20.22
20.96
17.65
12.50

4.ผู้เข้าร่วม
กลุ่มเกษตรกรอาเภอสุวรรณภูมิ
กลุ่มเกษตรกรอาเภอหนองฮี
กลุ่มเกษตรกรอาเภอโพนทราย
กลุ่มเกษตรกรอาเภอเกษตรวิสัย
กลุ่มเกษตรกรอาเภอปทุมรัตต์
กลุ่มเกษตรกรอาเภอพนมไพร

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ
58.46 มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 44.49 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จานวน
117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.01 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็น กลุ่มเกษตรกรอาเภอเกษตรวิสัย จานวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.96
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและ
สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ปรากฏผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้า
ร่วมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจในการจัด โครงการ ความพึงพอใจในวิทยากร ความพึงพอใจใน
บริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยนาเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจใน
ภาพรวม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจรายด้าน โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) นามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 คะแนน
พึงพอใจในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 คะแนน
พึงพอใจในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 คะแนน
พึงพอใจในระดับน้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 คะแนน
พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 คะแนน
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา โดยนาเสนอเป็นภาพรวมดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับ
และพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา
โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ร้อยละ

1. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ

4.27

0.47

พอใจมาก

85.40

2. ความพึงพอใจในวิทยากร

4.41

0.42

พอใจมาก

88.20

3. ความพึงพอใจในบริการ

4.29

0.86

พอใจมาก

85.80

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

4.32

0.49

พอใจมาก

86.40

รวมเฉลี่ย

4.32

0.60

พอใจมาก

86.40

ความพึงพอใจรายด้าน

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ
มาก คิดเป็ นร้ อยละ 86.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากร รองลงมาคือ
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มโครงการ ความพึ ง พอใจในบริ ก าร ความพึ ง พอใจในการจั ด โครงการ
ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจรายด้าน
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ระดับ ความพึง พอใจผู ้ เ ข้า ร่ว ม โครงการยกระดับและพัฒ นามูล ค่าทาง
เศรษฐกิจ ของผลผลิ ต และสิ น ค้าแปรรู ป จากข้าวหอมมะลิ อินทรี ย์ กิจกรรม:การอบรมเชิง ปฏิบัติก ารการ
ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา นาเสนอเป็น ราย
ด้านปรากฏผลดังตาราง 3-6
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ตาราง 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมด้านการจัด
โครงการยกระดับ และพัฒ นามูล ค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิ ตและสิ นค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ อินทรีย์
กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา ด้านความพึงพอใจในการจัดโครงการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ
2. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม

124

146

(45.59) (53.68)
94

133

2

S.D.

ระดับ

-

-

4.45

0.51

พอใจมาก

4

-

4.17

0.73

พอใจมาก

(0.74)
41

(34.56) (48.90) (15.07)

(1.47)

3.เนื้อหาสาระในการจัด
124
119
29
โครงการตรงกับความต้องการ (45.59) (43.75) (10.66)

-

-

4.35

0.66

พอใจมาก

4. ท่านได้รับความสะดวกใน
จุดรับลงทะเบียน

128
99
45
(47.06) (36.40) (16.54)

-

-

4.31

0.74

พอใจมาก

5. มีการประชาสัมพันธ์
โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง

102
94
74
(37.50) (34.56) (27.21)

2
(0.74)

-

4.09

0.82

พอใจมาก

115
118
38
1
(42.06) (43.46) (14.04) (0.44)

-

4.27

0.47

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

จากตาราง 3 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดโครงการ
อยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ รองลงมาคือเนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ และท่าน
ได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง
รองลงมา คือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม เป็นต้น
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ตาราง 4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม โครงการ
ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนา ด้านความพึงพอใจในวิทยากร
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. วิทยากรมีเทคนิคการ
นาเสนอเหมาะสม

118

130

(43.38) (47.79)
144

ระดับ

-

-

4.35

0.64

พอใจมาก

8

2

-

4.39

0.58

พอใจมาก

(8.82)

2. วิทยากรนาเสนอเนื้อหา
สาระครบถ้วนและน่าสนใจ

(43.38) (52.94)

(2.94)

(0.74)

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี

151
101
(55.51) (37.13)

18
(6.62)

2
(0.74)

-

4.47

0.65

พอใจมาก

4. วิทยากรสามารถตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน

128
133
(47.06) (48.90)

11
(4.04)

-

-

4.43

0.57

พอใจมาก

1
(0.37)

-

4.41

0.42

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

118

24

S.D.

129
127
15
(47.34) (46.69) (5.60)

จากตาราง 4 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความพึง
พอใจในวิทยากรอยู่ ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้ เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ วิทยากร
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ วิทยากรมีเทคนิคการนาเสนอเหมาะสม รองลงมา
คือ วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ

22
ตาราง 5 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม โครงการ
ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์กิจกรรม:การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนา ด้านความพึงพอใจในบริการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ความเหมาะสมของอาคาร/ 202
63
สถานที่
(74.26) (23.16)

7

3. การบริการอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสมเพียงพอ

78
129
49
(28.68) (47.43) (18.01)

4. เจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวกได้เป็นอย่างดี

102
143
(37.50) (52.57)

รวมเฉลี่ย

27
(9.93)

ระดับ

-

-

4.72

0.51 พอใจมากที
สุด

3

-

4.17

0.72

พอใจมาก

16
(5.88)

-

3.99

0.84

พอใจมาก

-

-

4.28

0.63

พอใจมาก

-

4.29

0.51

พอใจมาก

(2.57)

2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อ 95
131
43
การเรียนรู้ และ
(34.93) (48.16) (15.81)
โสตทัศนูปกรณ์

S.D.

(1.10)

119
117
32
4
(43.84) (42.84) (11.58) (1.74)

จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริการอยู่
ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ ความเหมาะสมของอาคาร/
สถานที่ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสมเพียงพอ รองลงมาคือ ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์
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ตาราง 6 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมด้านบริการ
วิชาการ โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง 94
134
39
ความคิดเห็น
(34.56) (49.26) (14.34)

5

S.D.

ระดับ

-

4.17

0.73

พอใจมาก

(1.84)

2. ท่านได้รับความรู้หรือ
117
126
29
ประโยชน์จากกระบวนการ (43.01) (46.32) (10.66)
จัดโครงการทุกขั้นตอน

-

-

4.32

0.66

พอใจมาก

3. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ไป 121
136
(44.49) (50.00)
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

15
(5.51)

-

-

4.39

0.59

พอใจมาก

4. ท่านมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมในการเข้าร่วม
โครงการ

2
(0.74)

7
(2.57)

-

4.40

0.64

พอใจมาก

114
134
21
(41.91) (49.18) (7.81)

3
(1.10)

-

4.32

0.49

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

124
139
(45.59) (51.10)

จากตาราง 6 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้ เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุด
คือ ท่ า นมี ความพึ งพอใจโดยภาพรวมในการเข้า ร่ ว มโครงการ รองลงมาคือ ท่า นคาดว่ าจะนาความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รองลงมา
คือท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน

24
ตาราง 7 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. อยากให้วิทยากรลงพื้นที่ติดตามผลและให้ความรู้แก่ประชาชน
2.อยากให้หน่วยงานออกสารวจน้าและขุดสระน้าขนาดใหญ่ทาการเกษตรขาดน้าไม่มีน้าทาการเกษตรไม่ได้
3.ในการจัดอบรมให้ความรู้ดีมากและขอให้จัดอบรมให้แต่ละอาเภอด้วย
จากตาราง 7 พบว่า ผู้เข้าร่วม ได้เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิต
และสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา จานวน 3 ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้วิทยากรลงพื้นที่
ติดตามผลและให้ความรู้แก่ประชาชน อยากให้หน่วยงานออกสารวจน้าและขุดสระน้าขนาดใหญ่ทาการเกษตร
ขาดน้าไม่มีน้าทาการเกษตรไม่ได้ ในการจัดอบรมให้ความรู้ดีมากและขอให้จัดอบรมให้แต่ละอาเภอด้วย

ผลการวิเ คราะห์ข้อมูล โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้า วหอมมะลิทุ่งกุล าร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสิ นค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องโพนทอง โรงแรมวันโอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด
การประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิ ทุ่ง กุล าร้ อ งไห้ สู่ มาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ กิ จ กรรม : การอบรมเชิง ปฏิ บัติ การการยกระดั บการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สามารถวิเคราะห์ผลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เข้าร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิ ทุ่ง กุล าร้ อ งไห้ สู่ มาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ กิ จ กรรม : การอบรมเชิง ปฏิ บัติ การการยกระดั บการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 304 แบบ ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 8

25
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

105
199

34.54
65.46

น้อยกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

3
4
31
108
158

0.99
1.32
10.20
35.53
51.97

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

171
123

56.25
40.46

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี

6
4

1.97
1.32

กลุ่มเกษตรกรอาเภอสุวรรณภูมิ
กลุ่มเกษตรกรอาเภอหนองฮี
กลุ่มเกษตรกรอาเภอโพนทราย
กลุ่มเกษตรกรอาเภอเกษตรวิสัย
กลุ่มเกษตรกรอาเภอปทุมรัตต์
กลุ่มเกษตรกรอาเภอพนมไพร

59
50
51
46
60
38

19.41
16.45
16.78
15.13
19.74
12.50

1. เพศ

2. อายุ

3.ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
4.ผู้เข้าร่วม

จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ
65.46 มีอายุ มากกว่า 50 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 มี ระดับการศึกษาประถมศึกษา
จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรอาเภอปทุมรัตต์ จานวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.74
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูป
สินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ เข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความพึง
พอใจในการจัดโครงการ ความพึงพอใจในวิทยากร ความพึงพอใจในบริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ โดยนาเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจรายด้าน โดย
ใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) นามาหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมาก
พึงพอใจในระดับปานกลาง
พึงพอใจในระดับน้อย
พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

4.51 – 5.00 คะแนน
3.51 – 4.50 คะแนน
2.51 – 3.50 คะแนน
1.51 – 2.50 คะแนน
1.00 – 1.50 คะแนน

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดยนาเสนอเป็นภาพรวมดังตารางที่ 2
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับ
และพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการยกระดับ การผลิ ตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒ นา
ด้านการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ความพึงพอใจด้านการแปรรูป
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ร้อยละ

1. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ

4.32

0.43

พอใจมาก

86.40

2. ความพึงพอใจในวิทยากร

4.45

0.53

พอใจมาก

89.00

3. ความพึงพอใจในบริการ

4.36

0.52

พอใจมาก

87.20

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

4.22

0.57

พอใจมาก

84.40

รวมเฉลี่ย

4.33

0.51

พอใจมาก

86.60
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จากตาราง 9 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้าน
การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากร รองลงมาคือ ความพึงพอใจในบริการ ความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจรายด้าน
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ระดับ ความพึง พอใจผู ้ เ ข้า ร่ว ม โครงการยกระดับและพัฒ นามูล ค่าทาง
เศรษฐกิจ ของผลผลิ ตและสิน ค้าแปรรูป จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ นาเสนอเป็นรายด้านปรากฏผลดังตาราง 1014
ตาราง 10 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมด้านการ
จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้านความพึงพอใจในการจัด
โครงการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ

-

4.45

0.65

พอใจมาก

-

-

4.06

0.73

พอใจมาก

3.เนื้อหาสาระในการจัด
133
134
37
โครงการตรงกับความต้องการ (43.75) (44.08) (12.17)

-

-

4.32

0.68

พอใจมาก

4. ท่านได้รับความสะดวกใน
จุดรับลงทะเบียน

168
85
51
(55.26) (27.96) (16.78)

-

-

4.38

0.76

พอใจมาก

5. มีการประชาสัมพันธ์
โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง

153
116
34
(50.33) (38.16) (11.18)

1
(0.33)

-

4.38

0.69

พอใจมาก

141
118
44
1
(46.52) (38.95) (14.47) (0.06)

-

4.32

0.43

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

116

(53.29) (38.16)
91

141

26

ระดับ

-

2. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม

162

S.D.

(8.55)
72

(29.93) (46.38) (23.68)
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จากตาราง 10 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่าผู้ เข้าร่ว มพึงพอใจสู งสุดคือ หัว ข้อบรรยายสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
รองลงมาคือ และท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียนและ มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่าง
ทั่วถึง
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
รองลงมา คือเนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ เป็นต้น
ตาราง 11 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม โครงการ
ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม : การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้านความพึงพอใจใน
วิทยากร
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. วิทยากรมีเทคนิคการ
นาเสนอเหมาะสม

197

77

(64.80) (25.33)
110

3

(8.88)

(0.99)

50

3

ระดับ

-

4.54

0.70

พอใจมาก
ที่สุด

-

4.28

0.77

พอใจมาก

2. วิทยากรนาเสนอเนื้อหา
สาระครบถ้วนและน่าสนใจ

(46.38) (36.18) (16.45)

(0.99)

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี

189
91
(62.17) (29.93)

21
(6.91)

3
(0.99)

-

4.53

0.67

พอใจมาก
ที่สุด

4. วิทยากรสามารถตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน

154
130
(50.66) (42.76)

20
(6.58)

-

-

4.44

0.62

พอใจมาก

2
(0.74)

-

4.45

0.53

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

141

27

S.D.

170
102
30
(56.00) (33.56) (9.70)

จากตาราง 11 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิ ตและสิน ค้าแปรรู ปจากข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในวิทยากรอยู่ใน
ระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ วิทยากรมีเทคนิคการนาเสนอ
เหมาะสม รองลงมาคือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
รองลงมาคือ วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน

29
ตาราง 12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม โครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้านความพึงพอใจในบริการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ความเหมาะสมของอาคาร/ 190
63
42
สถานที่
(62.50) (20.72) (13.82)
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อ 109
173
การเรียนรู้ และ
(35.86) (56.91)
โสตทัศนูปกรณ์

9

S.D.

ระดับ

-

4.43

0.84

พอใจมาก

-

4.28

0.61

พอใจมาก

(2.96)

20

2

(6.58)

(0.66)

3. การบริการอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสมเพียงพอ

147
124
31
(48.36) (40.79) (10.20)

2
(0.66)

-

4.37

0.69

พอใจมาก

4. เจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวกได้เป็นอย่างดี

166
95
37
(54.61) (31.25) (12.17)

2
(0.66)

4
(1.32)

4.37

0.82

พอใจมาก

153
114
32
4
(50.30) (37.45) (10.69) (1.23)

1
(0.33)

4.36

0.52

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

จากตาราง 12 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิ ตและสิน ค้าแปรรู ปจากข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริการอยู่ในระดับพอใจมาก
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ รองลงมาคือ
การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ และเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกได้เป็น
อย่างดี
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจต่าที่สุ ด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และ
โสตทัศนูปกรณ์
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ตาราง 13 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมด้าน
บริการวิชาการ โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ด้านความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง 160
89
53
ความคิดเห็น
(52.63) (29.28) (17.43)

S.D.

ระดับ

4.34

0.80

พอใจมาก

4.12

0.81

พอใจมาก

1

1

(0.33)

(0.33)

8

1

(2.63)

(0.33)

3. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ไป 122
130
51
(40.13) (42.76) (16.78)
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

1
(0.33)

-

4.23

0.73

พอใจมาก

4. ท่านมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมในการเข้าร่วม
โครงการ

8
(2.63)

1
(0.33)

4.18

0.84

พอใจมาก

130
116
53
4
(42.76) (38.24) (17.28) (1.48)

1
(0.24)

4.22

0.57

พอใจมาก

2. ท่านได้รับความรู้หรือ
109
134
52
ประโยชน์จากกระบวนการ (35.86) (44.08) (17.11)
จัดโครงการทุกขั้นตอน

รวมเฉลี่ย

129
112
54
(42.43) (36.84) (17.76)

จากตาราง 13 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ ในระดับ
พอใจมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
รองลงมาคือ ท่านคาดว่าจะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ รองลงมาคือท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ

31
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาด้านการขอเครื่องหมาย อย. โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ร้อยละ

1. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ

4.46

0.46

พอใจมาก

89.20

2. ความพึงพอใจในวิทยากร

4.50

0.49

พอใจมาก

90.00

3. ความพึงพอใจในบริการ

4.44

0.46

พอใจมาก

88.80

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

4.50

0.52

พอใจมาก

90.00

รวมเฉลี่ย

4.48

0.49

พอใจมาก

89.60

ความพึงพอใจด้านการขอเครื่องหมาย อย.

จากตาราง 14 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านการขอเครื่องหมาย อย. มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 89.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจใน
วิทยากร และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการจัดโครงการ และ
ความพึงพอใจในบริการ ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจรายด้าน
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ระดับ ความพึง พอใจผู ้ เ ข้า ร่ว ม โครงการยกระดับและพัฒ นามูล ค่าทาง
เศรษฐกิจ ของผลผลิ ตและสิน ค้าแปรรูป จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ นาเสนอเป็นรายด้านปรากฏผลดัง ตาราง 15 18

32
ตาราง 15 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมด้านการ
จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้านความพึงพอใจในการจัด
โครงการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ
2. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม

200

91

(65.79) (29.93)
123

139

S.D.

ระดับ

4.56

0.78

พอใจมาก
ที่สุด

4

1

8

(1.32)

(0.33)

(2.63)

41

1

-

4.26

0.70

พอใจมาก

(40.46) (45.72) (13.49)

(0.33)

3.เนื้อหาสาระในการจัด
161
121
โครงการตรงกับความต้องการ (52.96) (39.80)

20
(6.58)

2
(0.66)

-

4.45

0.65

พอใจมาก

4. ท่านได้รับความสะดวกใน
จุดรับลงทะเบียน

160
140
(52.63) (46.05)

2
(0.66)

2
(0.66)

-

4.51

0.55

พอใจมาก
ที่สุด

5. มีการประชาสัมพันธ์
โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง

166
128
(54.61) (42.11)

5
(1.64)

5
(1.64)

-

4.50

0.62

พอใจมาก

162
124
14
(53.29) (40.73) (4.72)

2
(0.73)

2
(0.53)

4.46

0.46

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

จากตาราง 15 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่าผู้ เข้าร่ว มพึงพอใจสู งสุดคือ หัว ข้อบรรยายสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
รองลงมาคือ และท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียนและ มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่าง
ทั่วถึง
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
รองลงมา คือเนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ เป็นต้น

33
ตาราง 16 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม โครงการ
ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม : การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้านความพึงพอใจใน
วิทยากร
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. วิทยากรมีเทคนิคการ
นาเสนอเหมาะสม

183

102

(60.20) (33.55)
110

1

(5.92)

(0.33)

12

1

ระดับ

-

4.54

0.62

พอใจมาก
ที่สุด

-

4.55

0.59

พอใจมาก
ที่สุด

2. วิทยากรนาเสนอเนื้อหา
สาระครบถ้วนและน่าสนใจ

(59.54) (36.18)

(3.95)

(0.33)

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี

168
132
(55.26) (43.42)

3
(0.99)

1
(0.33)

-

4.54

0.54

พอใจมาก
ที่สุด

4. วิทยากรสามารถตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน

144
138
(47.37) (45.39)

20
(6.58)

2
(0.66)

-

4.39

0.64

พอใจมาก

169
121
13
1
(55.59) (39.63) (4.36) (0.42)

-

4.50

0.49

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

181

18

S.D.

จากตาราง 16 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิ ตและสิน ค้าแปรรู ปจากข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในวิทยากรอยู่ใน
ระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้ เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนและน่าสนใจ รองลงมาคือ วิทยากรมีเทคนิคการนาเสนอเหมาะสม และวิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน

34
ตาราง 17 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม โครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้านความพึงพอใจในบริการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ความเหมาะสมของอาคาร/ 200
81
สถานที่
(65.79) (26.64)
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อ 145
151
การเรียนรู้ และ
(47.70) (49.67)
โสตทัศนูปกรณ์

22

1

(7.24)

(0.33)

8

S.D.

ระดับ

-

4.58

0.64

พอใจมาก
ที่สุด

-

-

4.45

0.55

พอใจมาก

(2.63)

3. การบริการอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสมเพียงพอ

144
126
(47.37) (41.45)

13
(4.28)

21
(6.91)

-

4.29

0.84

พอใจมาก

4. เจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวกได้เป็นอย่างดี

166
101
36
(54.61) (33.22) (11.84)

1
(0.33)

-

4.42

0.71

พอใจมาก

164
114
20
6
(53.86) (37.74) (6.50) (1.90)

-

4.44

0.46

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย

จากตาราง 17 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิ ตและสิน ค้าแปรรู ปจากข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริการอยู่ในระดับพอใจมาก
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้ เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ รองลงมาคือ
ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสมเพียงพอ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี

35
ตาราง 18 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมด้าน
บริการวิชาการ โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ด้านความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการขันตอนการ
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
ให้บริการ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง 163
120
ความคิดเห็น
(53.62) (39.47)

ระดับ

-

-

4.47

0.62

พอใจมาก

28

5

-

4.38

0.72

พอใจมาก

(9.21)

(1.64)

3. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ไป 175
110
(57.57) (36.18)
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

19
(6.25)

-

-

4.51

0.61

พอใจมาก
ที่สุด

4. ท่านมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมในการเข้าร่วม
โครงการ

11
(3.62)

-

-

4.63

0.55

พอใจมาก
ที่สุด

1
(0.41)

-

4.50

0.52

พอใจมาก

2. ท่านได้รับความรู้หรือ
155
116
ประโยชน์จากกระบวนการ (50.99) (38.16)
จัดโครงการทุกขั้นตอน

รวมเฉลี่ย

202
91
(66.45) (29.93)

21

S.D.

(6.91)

174
109
20
(57.16) (35.93) (6.50)

จากตาราง 18 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ ในระดับ
พอใจมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการ
เข้าร่วมโครงการ รองลงมาคือ ท่านคาดว่าจะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัด
โครงการทุกขั้นตอน รองลงมาคือท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

36
ตาราง 19 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการ
แปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ขอให้มีการจัดกิจกรรมที่มีความรู้เรื่องการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
2.อยากให้วิทยากรสาทิตให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ทาอาหารหรือทาขนมอะไรได้บ้างดูด้วยวิธีอัดวีดีโอหรือวีดีทัศน์
3.ครั้งต่อไปขอเสนอวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4.อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นพี่เลี้ยงและดูแลติดตามกลุ่มของเราตลอดไปเฝ้าดูความสาเร็จของ
กลุ่มเรา อยากให้มีการอบรมอีก
5.เนื้อหาบางส่วนรู้สึกว่าจะไกลตัวเป็นวิชาการเกินไปปฏิบัติยาก
6.อยากให้มีการจัดโครงการอบรมเป็นระยะตามความเหมาะสม
7.ควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 3 ปี
8.อยากให้มหาวิทยาลัยออกให้ความรู้ตามชุมชน
จากตาราง 19 พบว่า ผู้เข้าร่วม ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของผลผลิ ตและสิ นค้าแปรรู ปจากข้าวหอมมะลิ อิ นทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิ บัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จานวน 8 ข้อเสนอแนะ คือ ขอให้มีการจัดกิจกรรมที่มีความรู้
เรื่องการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อยากให้วิทยากรสาทิตให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ทาอาหารหรือทาขนมอะไรได้บ้างดูด้วยวิธี
อัดวีดีโอหรือวีดีทัศน์ ครั้งต่อไปขอเสนอวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด
เป็นพี่เลี้ยงและดูแลติดตามกลุ่มของเราตลอดไปเฝ้าดูความสาเร็จของกลุ่มเรา อยากให้มีการอบรมอีก เนื้อหา
บางส่วนรู้สึกว่าจะไกลตัวเป็นวิชาการเกินไปปฏิบัติยาก อยากให้มีการจัดโครงการอบรมเป็นระยะตามความ
เหมาะสม ควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 3 ปี อยากให้มหาวิทยาลัยออกให้ความรู้ตามชุมชน
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ภาคผนวก ก.
แบบประเมินความพึงพอใจ
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ภาคผนวก ข.
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
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ภาคผนวก ค.
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
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ภาพประกอบกิจกรรมดาเนินงานโครงการ

