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รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
         เขียนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

                                                        วันที่.....20....เดือน....กันยายน........พ.ศ.....2562....... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
              ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สบืสิงห์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์วิเศษสัตย์          

                                  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์  
                                  นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
                                
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :   
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์          
                                      นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์  
                                นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

    4.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

    4.2 เพ่ือสนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานรับรอง 
    4.3 เพ่ือสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความ

ได้เปรียบทางการตลาด 
              4.4 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
             1) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
             2) จ านวนผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ  
ไม่น้อยกว่า 30 รายการ 
             3) จ านวนผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
ไม่น้อยกว่า 10 รายการ 
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           5.2  เชิงคุณภาพ  
             1) ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการยอมรับ 
             2) กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาและยกระดับผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้
ด้วยตนเอง 
             3) หลังการอบรมกลุ่มเป้าหมายสามารถจ าหน่ายสินค้าและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
               กิจกรรมที ่1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้า  แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
             กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเพื่อการแข่งขัน 
             กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้าง 
ความได้เปรียบทางการตลาด 
            กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 
            กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่ชุมชน 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 

  ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
   
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 

อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอโพนทราย อ าเภอพนมไพร อ าเภอสุวรรณภูมิ และอ าเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

  
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
          งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 5.1.1.1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 จ านวนเงิน 4,651,530  บาท  (สี่ล้านหกแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) 
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10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่1.1 ศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ 
หมวดค่าใช้สอย  

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 162 บาท X 3 วัน 486 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 144 บาท X 3 วัน X 8 คน 3,456 
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จาก มรภ.ร้อยเอ็ด - อ าเภอพนมไพร - อ าเภอหนองฮี 

รวมระยะทาง 90 กม.X 2 เที่ยว X 4 บาท 
720 

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จาก มรภ.ร้อยเอ็ด - อ าเภอสุวรรณภูมิ – อ าเภอ  
โพนทราย รวมระยะทาง 111 กม.X 2 เที่ยว X 4 บาท 

888 

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จาก มรภ.ร้อยเอ็ด - อ าเภอเกษตรวิสัย – อ าเภอ
ปทุมรัตน์ รวมระยะทาง 132 กม.X 2 เที่ยว X 4 บาท 

1,056 

 รวม 6,606 
กิจกรรมที่1.2 การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
หมวดค่าตอบแทน  

1 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเหมาจ่าย จ านวน 100 คน X 200 บาท X 
12 วัน ( จ านวน 6 อ าเภอๆ ละ 2 วัน) 

223,200 

หมวดค่าใช้สอย  
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ วันละ 162 บาท X 12 วัน  

( จ านวน 6 อ าเภอๆ ละ 2 วัน) 1,944 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ วันละ 144 บาท X 10 คน X 12 วัน 6,624 
4 ค่าเดินทางในการไปราชการ จ านวน 12 วัน X 1,000 บาท 8,624 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน X 35 บาท X 2มื้อ X 12 วัน 84,000 
6 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน X 100 บาท X 12 วัน 120,000 
7 ค่าจ้างเหมาจัดเครื่องเสียงและสถานที่ด าเนินโครงการ จ านวน 6 ครั้งๆละ 3,000 บาท 18,000 
8 ค่าป้ายไวนิล จ านวน 6 ป้าย X 800 บาท 2,700 

หมวดวัสดุ  
9 ค่าวัสดุส านักงาน  23,370 

ค่าเดินทางไปราชการ 
10 ค่าเดินทางไปราชการ จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างคุณค่าให้กับ Values 

ให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพ่ิมค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้าว
โดยชุมชน พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ( G-Rice Thung Kula) 5 จังหวัด  

2,030 
 
 

11 ค่าเดินทางไปราชการ จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร
ยุคใหม่และสร้างคุณค่ากับข้าวหอมมะลิในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยนวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือการจัดการข้าว โดยชุมชน ( G-Rice Thung Kula)  

2,030 
 
 

 รวมกิจกรรมที่ 1 499,128 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเพื่อการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
หมวดค่าตอบแทน  

1 ค่าตอบแทนท าการนอกเวลาราชการ จ านวน 5 วันX 200 บาท X 10 คน 16,000 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 คน X 2 วัน 14,400 
3 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมเหมาจ่าย จ านวน 400 คน X 350 บาท X 2 วัน 273,700 

หมวดค่าใช้สอย  
4 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 ห้อง X 650 บาท X 1 วัน 45,500 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน X 40 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน 64,000 
6 ค่าอาหารกลางวัน 400 คน X 150 บาท  X 2 วัน 120,000 
7 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 400 ชุด X 70 บาท 28,000 
8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน จ านวน 2 วันๆละ 15,000 บาท 960 

หมวดวัสดุ  
9 ค่าวัสดุโครงการ 34,064 
 รวม 580,624 

กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
หมวดค่าตอบแทน  

1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 คน 3,600 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 คน X 2 ครั้ง 7,200 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 คน X 2 ครั้ง 7,200 
4 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย จ านวน 86 คน X 200 บาท X 2 วัน X 2 ครั้ง 64,000 

หมวดค่าใช้สอย  
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 86 คน X 35 บาท X 5 มื้อ ) X 2 ครั้ง 24,080 
6 ค่าอาหารกลางวัน  ( 86 คน X 150 บาท X 3 มื้อ ) X 2 ครั้ง 77,400 
7 ค่าอาหารเย็น  ( 86คน X 180 บาท X 2 มื้อ ) X 2 ครั้ง 61,920 
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน จ านวน 270 บาท X 3วัน  240 บาท X 3 คน X 3วัน X 2 ครั้ง 5,940 
9 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 86คนๆละ 500 บาท จ านวน 2 คืน X 2 ครั้ง 135,000 
10 ค่าป้ายศึกษาดูงาน X 2 ครั้ง 300 
11 ค่าสถานที่ จ านวน 3 วัน  X 2,500 บาท  X 2 ครั้ง 15,000 
12 ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 3 คันๆละ 15,000 บาท จ านวน 3 วัน X 

2 ครั้ง 
144,000 

 
หมวดวัสดุ  
13 ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน 9,000 

 รวม 554,640 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 2.3 ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ลาน R-Square โรบินสัน 
จังหวัดสุรินทร์ 
หมวดค่าใช้สอย 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน 270 บาท  X 3 วัน 810 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน 240 บาท  X 3 วัน X 7 คน 4,320 
3 ค่าท่ีพัก จ านวน 5 ห้อง  X 1200 บาท  X 2 คืน 11,000 
4 ค่าพาหนะเดินทางจากร้อยเอ็ด-สุรินทร์ ระยะทาง 170 กม. X  4 บาท  X  2  X  2 คัน 2,720 
 รวม 18,850 
 รวมกิจกรรมที่ 2 1,154,114 

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการตลาด 
กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
หมวดค่าตอบแทน  
1 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเหมาจ่าย จ านวน 50 คน X 200 บาท X 

12 วัน 
115,000 

หมวดค่าใช้สอย  
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 3 วัน 42,000 
3 ค่าอาหารกลางวัน 50คน X 100 บาท  X 3 วัน 60,000 
4 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง จ านวน 12 แห่ง X 2,000บาท 24,000 
5 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 600 ชุด X 25 บาท 3,600 
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน จ านวน 12วันๆละ 0,000 บาท 14,295 

หมวดวัสดุ  
7 ค่าวัสดุส านักงาน 9,898 
 รวม 268,793 

กิจกรรมที่ 3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
หมวดค่าตอบแทน  
1 ค่าตอบแทนวิทยากร วันที่ 1 จ านวน 6 ชั่วโมง X 600 บาท X  จ านวน 2 คน 7,200 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร วันที่ 2  จ านวน 6 ชั่วโมง X 600 บาท X  จ านวน 2 คน 7,200 
3 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมเหมาจ่าย จ านวน 400 คน X 350 บาท X 2 วัน 268,800 

หมวดค่าใช้สอย  
4 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 ห้อง X 600 บาท X 1 วัน 61,900 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน X 30 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน 48,000 
6 ค่าอาหารกลางวัน 400 คน X 190 บาท  X 2 วัน 152,000 
7 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 400 ชุด X 70 บาท 18,800 
8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน จ านวน 2 วันๆละ 2,000 บาท 1,120 
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร  500 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 หมวดวัสดุ  

10 ค่าวัสดุโครงการ 22,150 
 รวม 587,670 

กิจกรรมที่ 3.3 ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด 
หมวดค่าตอบแทน 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 คน 7,200 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 คน X 2 ครั้ง 14,400 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 คน X 2 ครั้ง 3,600 
4 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย จ านวน 86 คน X 200 บาท X 2 วัน X 2 ครั้ง 66,400 

หมวดค่าใช้สอย  
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 86 คน X 35 บาท X 5 มื้อ ) X 2 ครั้ง 24,080 
6 ค่าอาหารกลางวัน  ( 86 คน X 150 บาท X 3 มื้อ ) X 2 ครั้ง 77,400 
7 ค่าอาหารเย็น  ( 86คน X 180 บาท X 2 มื้อ ) X 2 ครั้ง 58,480 
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน จ านวน 270 บาท X 3วัน  240 บาท X 3 คน X 3วัน X 2 ครั้ง 5,940 
9 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 86คนๆละ 500 บาท จ านวน 2 คืน X 2 ครั้ง 168,870 
10 ค่าป้ายศึกษาดูงาน X 2 ครั้ง 600 
11 ค่าสถานที่ จ านวน 3 วัน  X 2,500 บาท  X 2 ครั้ง 10,000 
12 ค่าจ้างท าของที่ระลึก จ านวน 2 แห่ง X 1,500 บาท X 2 ครั้ง 6,000 
13 ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 3 คันๆละ 12,000 บาท จ านวน 3 วัน X 

2 ครั้ง 
144,000 

 
หมวดวัสดุ  
14 ค่าวัสดุส านักงาน  4,892 
 รวม 591,862 
 รวมกิจกรรมที่ 3 1,448,325 

กิจกรรมที่ 4  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
กิจกรรมที่ 4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาช่องทางการจ าหน่ายและ 
การจ าหน่ายสินค้าและการออกร้านแสดงสินค้า 
หมวดค่าตอบแทน  
1 ค่าตอบแทนท าการนอกเวลาราชการคณะท างาน จ านวน 7 คนX 200 บาท X 10 คน 11,200  
2 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมเหมาจ่าย จ านวน 400 คน X350 บาท X 2 วัน  273,700 

หมวดค่าใช้สอย  
3 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 ห้อง X 750 บาท X 1 วัน 69,400 
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน 56,000 
5 ค่าอาหารกลางวัน 400 คน X 150 บาท  X 2 วัน 120,000 
6 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 400 ชุด X 70 บาท 16,000 

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน จ านวน 2 วันๆละ 2,000 บาท 952 

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร 2 คนๆละ 600 บาท 952 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมวดค่าใช้สอย 
9 ค่าจ้างท าของที่ระลึกให้กับวิทยากร จ านวน 2 ชิ้นๆละ 1,500 บาท 3,000 

10 ค่าจ้างท ากระเป๋าให้กับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 400 ใบ X 300 บาท 120,000 

หมวดวัสดุ 
11 ค่าวัสดุส านักงาน 10,962 
 รวม 682,166 

4.2 กิจกรรม การตรวจวิเคราะห์คุณภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน 
หมวดค่าใช้สอย 
1 ค่าตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในเมล็ดข้าวสาร จ านวน 12 ตัวอย่าง X 3,000 บาท 34,668 

2 ค่าตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในเมล็ดข้าวเปลือก จ านวน 36 ตัวอย่าง X 500 บาท 14,400 

3 ค่าตรวจวิเคราะห์ Nutrition Thai จ านวน 2 ตัวอย่าง X 13,375 บาท 26,750 

 รวม 75,818 
 รวมกิจกรรมที่ 4 757,984 

กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
กิจกรรมที่ 5.1 การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมวดค่าตอบแทน  
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคณะท างาน จ านวน 7 คน X 200 บาท X 

10 วัน 
12,200 

2 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย จ านวน 400 คน X 350 บาท  X 2 วัน  274,400 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน X 600 บาท x 3 ชั่วโมง  จ านวน 1 คน X 1,200 บาท 5,400 

4 ค่าสนับสนุนในการจัดนิทรรศการการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์  จ านวน 6 อ าเภอ X 
3,000 บาท 

18,000 

หมวดค่าใช้สอย  
5 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 ห้อง X 750 บาท X 1 วัน  70,040 
6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน 70,000 
7 ค่าอาหารกลางวัน 500 คน X 150 บาท  X 2 วัน 150,000 
8 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมเสวนาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย จ านวน 6 แห่ง 6,052 
9 ค่าจ้างท าโปสเตอร์แสดงผลงาน 7 หน่วยงาน  35,000 
10 ค่าจัดท าคู่มือการยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จ านวน 500 เล่ม X 80 บาท 39,996 

11 ค่าจัดท าสรุปรายรายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 200 เล่ม X 300 บาท 50,540 

12 ค่าจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 500 ใบ X 90 บาท 45,000 

 ค่าเดินทางไปราชการ  
13 ค่าเดินทางไปราชการ จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการ  15,360 

 รวม 791,988 
 รวมเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านหกแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)   4,651,539 
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11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
      ผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
                 
วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินการวงจร  
PDCA 

กิจกรรม /การด าเนินการ ระยะเวลา 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ 
1.3 จัดเตรียมโครงการ 
1.4 เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 

ธันวาคม  2561 

2. ขั้นด าเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

  มกราคม 2562 - 
สิงหาคม 2562 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

กันยายน 2562 

4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป กันยายน 2562 
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ผลการด าเนินงาน  
ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 

1 วันที่ 24-25 
ธันวาคม 2561 
และ วันที่ 8-10 
มกราคม 2562 

การศึกษาข้อมูลการผลิตและการ
แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ 

คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับ
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรอ าเภอทั้ง 6 อ าเภอ ประกอบด้วย 
อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอโพนทราย อ าเภอ 
พนมไพร อ าเภอสุวรรณภูมิ และอ าเภอหนองฮี  ร่วมเป็นที่
ปรึกษา 
1. ไดค้ณะกรรมการด าเนินโครงการ ดังค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ 0068 /2561 
2. ไดก้ลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในทุกกิจกรรม โดยเกษตร
อ าเภอแต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนดเอง ท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรง
ตามความต้องการของท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการด าเนินงานภายใต้โครงการใน 
ทุกกิจกรรม 
4. ไดข้้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
 

 

คณะด าเนินงานได้ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการ
จัดกิจกรรมและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่
ละอ าเภอ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นผู้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอละ 2 กลุ่มรวม
ทั้งหมด 12 กลุ่ม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561

คณะด าเนินงานได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ประธาน
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิก
กลุ่มใน 2 ประเด็น คือ 1. สภาพปัจจุบันของ
ผลผลิต 2. สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์  
วันที่ 8-10 มกราคม 2562 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
2. วันที่ 16-31 

มกราคม 2562 
กิจกรรมการประชุมระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการ
ผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และปัญหาและอุปสรรคด้าน
การผลิตและการแปรรูปข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ 

คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบท ปัญหาและ
อุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2562 ณ 1.วิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
อาชีพบ้านเหม้า 2.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสองชั้น 3.กลุ่มผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านดอนขาม  4.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ อ าเภอโพนทราย 
5.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านขมิ้น 6.กลุ่มผลิตขา้วอินทรีย์บ้านดอน
แดง 7.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองทัพไทย 8.วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ อ าเภอพนมไพร 9.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลง
ใหญ่ ต าบลดงครั่งน้อย 10.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
ต าบลดงครั่งใหญ่ 11.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนโพธิ์ 12.กลุ่มนา
แปลงหนองค-ูโคกเพ็ก ท าให้ 
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทปัจจุบันด้านการผลิตและแปรรูป
ข้าวหอมมะลิ 
2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรอง 
3. เกษตรกรสามารถวิเคราะห์สภาพบริบทปัญหาและอุปสรรค
ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้สามารถก าหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนา
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 

 

 
คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต

และการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์   
วันที่ 16-31 มกราคม 2562 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
3. วันที่ 3-4 เมษายน 

พ.ศ. 2562   
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา     

คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตาม
มาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ณ ห้องประดับฟ้า 
และห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้กับเกษตรกรทั้ง 12 กลุ่ม ในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอินทรีย์การผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรอง โดย นางสุกัลยา รัตนศรีวงษ์ จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด และการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอินทรีย์สากล โดยวิทยากร 
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ร้อยเอ็ด จ ากัด เกษตรกรได้รับความรู้และเทคนิควิธีที่ในการ
ยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตาม
มาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และซักถามประเด็นสงสัยกับวิทยากร ในการยกระดับและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด
ท าให้เกษตรกรสามารถน าเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไป
ใช้ในการยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 
 

คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรอง

และสร้างเครือข่ายการพัฒนา ณ ห้องประดับฟ้า 
และห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น 
จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2562       
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
4. วันที่ 8-10, 23-25 

เมษายน พ.ศ. 
2562 

การศึกษาดูงานด้านการผลิตและ
การตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

คณะผู้ด าเนินโครงการจัดศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาด
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 
2562  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562  
โดยวันแรกเข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ต าบลดู่ อ าเภอราศีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยนายบุญมี  สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตและ
การตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สาธิตการทดสอบคุณภาพปุ๋ย 
และพาเยี่ยมชมโรงสีข้าว และเกษตรกรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วันที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ โดยนางร าพึง อินทร์ส าราญ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ลงพ้ืนที่ เยี่ยมชมบ่อกัก
เก็บน้ าโดยใช้ระบบโซลาเซลล์ และวันที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ 
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรค แมลงใน
ข้าว การก าจัดศัตรูข้าวด้วยสมุนไพร และกระบวนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ เยี่ยมชมโรงเรียนชาวนาและเรียนรู้ฐานต่างๆ ท าให้
เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และสามารถน าเอาองค์ความรู้และ
เทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความ
ปลอดภั ยต่ อผู้ บ ริ โ ภค  จ ากกา รจั ดกิ จ กร รม ในครั้ ง นี้ มี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.00 และมี

 

 

การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จ.ศรีสะเกษ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
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 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร จ.สุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้
การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา จ.สุรินทร์ 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
85.60   

5. วันที่ 27-28 
เมษายน 2562 

การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ด าเนินโครงการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตก (MOU)  
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการเสวนา  
ในหัวข้อ การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร” กับตัวแทนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ ลาน  
R-SQUARE โรบินสันสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยนิทรรศการได้
จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิ ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ต าบลสระคู  อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเชื่อมประสานช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ให้กับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

 

 
คณะผู้ด าเนินงานเข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ลาน R-SQUARE 

โรบินสันสุรินทร์ ต าบลสลักได อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

วันที่ 27 – 28 เมษายน พ.ศ. 2562 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
6. ระหว่างวันที่ 27 

พฤษภาคม 2562 
ถึงวันที่ 7 

มิถุนายน 2562 

การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
จัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ 

คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขต
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 ณ 1.วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า 2.
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสองชั้น 3.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอน
ขาม  4.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ อ าเภอโพนทราย 5.กลุ่มผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านขม้ิน 6.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอนแดง 7.กลุ่มนา
แปลงใหญ่บ้านหนองทัพไทย 8.วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
อ าเภอพนมไพร 9.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต าบลดง
ครั่งน้อย 10.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต าบลดงครั่งใหญ่ 
11.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนโพธิ์ 12.กลุ่มนาแปลงหนองคู-โคก
เพ็ก ท าให้ 1. ได้ข้อมูลด้านการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ส่งผลให้สามารถก าหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนา
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 

 
คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท า
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวหอม
มะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพ้ืนที่ทุ่ง

กุลาร้องไห้ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

 



6 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
7. ระหว่างวันที่ 12-

13 มิถุนายน 
2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ
การพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ ณ ห้องโพนทอง และห้องเกษตรวิสัย โรงแรม
วันโอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับเกษตรกรทั้ง 12 
กลุ่ม ในหัวข้อความหมายของเครื่องหมาย อย. และความส าคัญ 
ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย อย.การเตรียมเอกสารเพ่ือขอจัดตั้ง
โรงงานหรือจัดตั้งการผลิต  โดยเภสัชกรธีราวุฒิ  มีช านาญ เภสัช
กรช านาญการ และการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการตลาด การแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์แป้ง ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บ และผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิเพ่ือการจ าหน่าย โดยนางสุมนฑา  เหล่าชัย  
ท าให้เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนสามารถยกระดับและพัฒนาการ
แปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ 
ปลอดภั ยต่ อผู้ บ ริ โ ภค  จ ากกา รจั ดกิ จ กร รม ในครั้ ง นี้ มี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
86.60  
 
 
 
 

 
คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ณ ห้องโพนทอง และห้องเกษตรวิสัย โรงแรมวัน

โอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
8. ระหว่างวันที่ 18-

20 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 

ระหว่างวันที่ 25-
27 มิถุนายน พ.ศ. 

2562 

การศึกษาดูงานด้านการแปรรูป
สินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ
การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ด าเนินโครงการจัดการศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด รุ่นที่ 1 ระหว่างระหว่าง
วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2562   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าว
ฮาง ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย นางทิพย์น้อย ทานไท
สงค์ ถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปข้าวฮางในขั้นตอนของการท า
ความสะอาดข้าว ขั้นตอนการแช่ ขั้นตอนการนึ่ง ขั้นตอนการตาก 
ขั้นตอนการสีข้าว และการบรรจุถุงเพ่ือจ าหน่าย ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอ 
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าว โดย
นายชัชวาล ท้าวมะลิ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
และเกษตรกรสามารถน าเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไป
ใช้ในการยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.50 และมีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.60   

การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮาง
บ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู และศูนย์การเรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ

ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
9. ระหว่างวันที่ 18-

19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือยกระดับสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้า ณ ห้องประดับเพชร และห้อง
ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับ
เกษตรกรทั้ง 12 กลุ่ม ในหัวข้อการวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิค
การก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด การวิเคราะห์
ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  โดยอาจารย์ลลิตา  พิมทา อาจารย์ คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการตลาด การเลือกช่องทางในการจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
โดยอาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าให้เกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและ
เทคนิคการก าหนดราคาสินค้า การเลือกช่องทางในการจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินค้าได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
84.70  
 
 

 
คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ยกระดับสินค้า ณ ห้องประดับเพชร และห้อง
ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัด
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
10. ระหว่างวันที่ 23-

24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562          

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เพ่ือยกระดับสู่มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ด า เนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิ อินทรีย์ เ พ่ือยกระดับสู่ มาตรฐาน เ พ่ือยกระดับและ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกร/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสามารถจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมขึ้นและมีรายได้ที่
มั่นคง ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โดยส่ง
ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจ านวน 36 ตัวอย่าง ทดสอบคุณภาพทางด้าน
กายภาพ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และ ส่งตัวอย่างข้าวสาร 
จ านวน 12 ตัวอย่าง  ตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ Mercury 
(ปรอท) Lead (ตะกั่ว) Tin (ดีบุก) Zinc (สังกะสี) และ Copper 
(ทองแดง) ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ และชาใบข้าวหอมมะลิ 
ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ฉลากโภชนาการ THAI  ได้แก่ Energy 
from Fat,  Saturated Fat, Cholesterol, Dietary Fiber, 
Sugars Vitamin A, Vitamin B1,  Vitamin B2, Sodium 
(Na) , Calcium (Ca) ,Iron (Fe) ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาขอนแก่น) ท าให้เกษตรกรได้ทราบ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก คุณภาพข้าวสาร และ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองและกลุ่ม และสามารถน าผลตรวจวิเคราะห์
ไปใช้ประโยชน์ได ้

 
ส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่ม

เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 36 
ตัวอย่าง ทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ ณ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และ ส่งตัวอย่าง
ข้าวสาร จ านวน 12 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ 

ตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
ฉลากโภชนาการ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาขอนแก่น) ระหว่าง

วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ภาพประกอบ 
11. ระหว่างวันที่ 22-

23 สิงหาคม 
2562 

การประชุมเชิงวิชาการและการ
แสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงวิชาการและการ
แสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
และกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานและการตลาดอย่างยั่งยืน” 
และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้  ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 
นายถวิล  คงศรีรอด ประธานสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด 
จ ากัด นายธนากร  สงวนตระกูล นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ช านาญการพิเศษ (GISTDA) และการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าว ได้แก่ การท าวาฟเฟิล และเส้นก๋วยจั๊บ โดยนางสุมนฑา  
เหล่าชัย จากเครือข่ายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์
ครบวงจร (กลุ่มอารยะฟาร์ม) การท าแครกเกอร์และป๊อบไรซ์ 
โดย นายสว่าง  สุขแสง จากวิสาหกิจชุมชนเกษตร ท าให้
เกษตรกรได้รับทั้งองค์ความรู้และมีช่องทางในการจัดจ าหน่าย
และการกระจายสินค้ารวมทั้งสามารถจัดจ าหน่ายสินค้าได้
เ พ่ิมขึ้ นและมี รายได้ที่ มั่ นคง  การจัดกิจกรรมในครั้ งนี้ มี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.20 ผู้เข้าร่วมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
87.40 

 
คณะผู้ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุม
เชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด และ
กิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
และการตลาดอย่างยั่งยืน” และร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้  ณ ห้องประดับเดือน โรงแรม 
เพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 



0 
 

12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
     12.1 รายงานผลการประเมิน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐาน
รับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา 
           ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม
เพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โดย 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 113 41.54 
หญิง 159 58.46 
รวม 272 100.00 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนความถี/่ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

21-30 ปี 20 7.35 
31-40 ปี 24 8.82 
41-50 ปี 107 39.34 

มากกว่า 50 ป ี 121 44.49 
รวม 272 100.00 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 134 49.26 
มัธยมศึกษา 117 43.01 

อนุปริญญา/ปวส. 14 5.15 
ปริญญาตรี 7 2.57 

รวม 272 100.00 
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ตารางท่ี 4 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอสุวรรณภูมิ 46 16.91 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอหนองฮี 32 11.76 

กลุ่มเกษตรกรอ าเภอโพนทราย 55 20.22 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเกษตรวิสัย 57 20.96 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอปทุมรัตต์ 48 17.65 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอพนมไพร 34 12.50 

รวม 272 100.00 

จากตาราง 1-3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีจ านวน 272 คน โดย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  159 คน คิดเป็นร้อยละ 58.46  มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน  121  คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.49  มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.01  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเกษตรวิสัย จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.96 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐาน
รับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ในภาพรวม 
 

 
จากตารางที่ 5 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (   = 4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น 
และ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านวิทยากร (   = 4.41) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ ( = 4.32) ด้านบริการ (   = 4.29) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดโครงการ (   =4.27)  
 
 

X

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.32 0.43 มาก 86.40 
2. ด้านวิทยากร 4.45 0.53 มาก 89.00 
3. ด้านบริการ 4.36 0.52 มาก 87.20 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.22 0.57 มาก 84.40 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.51 มาก 86.60 

X

X

X

X

X
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.45 0.65 มาก 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.06 0.73 มาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.32 0.68 มาก 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.38 0.76 มาก 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.38 0.69 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.43 มาก 

 
จากตารางที่ 6 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ (   = 4.45)   
รองลงมาคือ เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ (   = 4.35)  ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับ
ลงทะเบียน (   = 4.31)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (   = 4.17)  และล าดับสุดท้ายคือ มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง (   = 4.09)   
 
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านวิทยากร 
 

 
 

X

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม 4.54 0.70 มาก 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.28 0.77 มาก 

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.53 0.67 มาก 

4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.44 0.62 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.53 มาก 

X

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 7 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา  ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก  
(   = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี (   = 4.47) รองลงมาคือ วิทยากรสามารถ
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน (    = 4.43) วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ (  = 4.39) และ
ล าดับสุดท้ายคือ วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม (   = 4.35)  

 
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านบริการ 
  

 
จากตารางที่ 8 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.29) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น และระดับมาก 3 ประเด็น โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ (   = 4.72) รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี (   = 4.28) ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และ
โสตทัศนูปกรณ์ (   = 4.17) และล าดับสุดท้ายคือ และเครื่องดื่มการบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมี
ความเหมาะสมเพียงพอ (    = 3.99)  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.72 0.51 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.17 0.72 มาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 3.99 0.84 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.28 0.51 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.51 มาก 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
จากตารางที่ 9 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับมาก (   = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 
(    = 4.40)  รองลงมาคือ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (    = 4.39)  ท่านได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน (   = 4.32) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วม
ในการแสดงแสดงความคิดเห็น (   = 4.17)  
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. อยากให้วิทยากรลงพ้ืนที่ติดตามผลและให้ความรู้แก่ประชาชน 
2. อยากให้หน่วยงานออกส ารวจน้ าและขุดสระน้ าขนาดใหญ่ท าการเกษตรขาดน้ าไม่มีน้ าท าการเกษตรไม่ได้ 
3. ในการจัดอบรมให้ความรู้ดีมากและขอให้จัดอบรมให้แต่ละอ าเภอด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ     

พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 4.17 0.73 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.32 0.66 มาก 
3. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.39 0.59 มาก 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.40 0.64 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.49 มาก 

X

X

X X

X

X



5 
 

12.2 รายงานผลการประเมิน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 
           ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการ 
แปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องโพนทอง โรงแรมวันโอวัน 
แกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โดย 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 10 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 105 34.54 
หญิง 199 65.46 
รวม 304 100.00 

 
 

ตารางท่ี 11 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 3 0.99 
21-30 ปี 4 1.32 
31-40 ปี 31 10.20 
41-50 ปี 108 35.53 

มากกว่า 50 ป ี 158 51.97 
รวม 304 100.00 

 
 

ตารางท่ี 12 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 171 56.25 
มัธยมศึกษา 123 40.46 

อนุปริญญา/ปวส. 6 1.97 
ปริญญาตรี 4 1.32 

รวม 304 100.00 
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ตารางท่ี 13 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอสุวรรณภูมิ 59 19.41 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอหนองฮี 50 16.45 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอโพนทราย 51 16.78 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเกษตรวิสัย 46 15.13 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอปทุมรัตต์ 60 19.74 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอพนมไพร 38 12.50 

รวม 304 100.00 

จากตาราง 10-13 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  มีจ านวน 304 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน  199 คน คิดเป็นร้อยละ 65.46  มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน  158  คน คิดเป็นร้อยละ 51.97  มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรอ าเภอ
ปทุมรัตต ์จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74 

ตารางที่ 14 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย ์(การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ในภาพรวม 
 

 
จากตารางที่ 14 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (   = 4.33) คิดเป็นร้อยละ 86.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุก
ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านวิทยากร (   = 4.45) ด้านบริการ (   = 4.36) ด้าน
การจัดโครงการ (   =4.32) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.22)  
 
 

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.32 0.43 มาก 86.40 
2. ด้านวิทยากร 4.45 0.53 มาก 89.00 
3. ด้านบริการ 4.36 0.52 มาก 87.20 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.22 0.57 มาก 84.40 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.51 มาก 86.60 

X

X

X

X

X

X
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
(การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.45 0.51 มาก 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.06 0.73 มาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.32 0.68 มาก 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.38 0.76 มาก 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.38 0.69 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.43 มาก 

 
จากตารางที่ 15 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์)  ด้านการจัดโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้  หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  
(   = 4.45)  รองลงมาคือ ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียนและมีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้า
อย่างทั่วถึง (   = 4.38) เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ (   = 4.32) และล าดับสุดท้ายคือ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (   = 4.06)   
 
ตารางที่ 16 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
(การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ด้านวิทยากร 
 

 
 

X

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม 4.54 0.70 มากที่สุด 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.28 0.77 มาก 

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.53 0.67 มากท่ีสุด 
4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.44 0.62 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.53 มาก 

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 16 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ด้านวิทยากร อยู่ในระดับ
มาก (   = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น และมีความพึง
พอใจในระดับมาก 2 ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอ
เหมาะสม (   = 4.54) รองลงมาคือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี (   = 4.53) วิทยากรสามารถ
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน (    = 4.44) และล าดับสุดท้ายคือ วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและ
น่าสนใจ (  = 4.28)  

 
ตารางที่ 17 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
(การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ด้านบริการ 
  

 
จากตารางที่ 17 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ (   = 4.43) รองลงมาคือ การบริการอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี (   = 4.37) 
และล าดับสุดท้ายคือ ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ (   = 4.28)  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.43 0.84 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.28 0.61 มาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.37 0.69 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.37 0.82 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.36 0.52 มาก 

X

XX

X

X

X

X

X

X

X
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ตารางที่ 18 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
(การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
จากตารางที่ 18 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (   = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุก
ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 
(    = 4.34)  รองลงมาคือ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (    = 4.23) ท่านมีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.18) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์
จากกระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน (   = 4.12)  
 
ตารางที่ 19 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย ์(การขอเครื่องหมาย อย.) ในภาพรวม 
 

 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ     

พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 4.34 0.80 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.12 0.81 มาก 
3. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.23 0.73 มาก 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.18 0.84 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.22 0.57 มาก 

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.46 0.46 มาก 89.20 
2. ด้านวิทยากร 4.50 0.49 มาก 90.00 
3. ด้านบริการ 4.44 0.46 มาก 88.80 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.50 0.52 มาก 90.00 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.49 มาก 89.60 

X

X

X

X X

X

X
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จากตารางที่ 19 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การขอเครื่องหมาย อย.) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(   = 4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น และ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านวิทยากรและด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
( = 4.50) ด้านการจัดโครงการ (   =4.46) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านบริการ (   = 4.44) 
 
ตารางที่ 20 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
(การขอเครื่องหมาย อย.) ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.56 0.78 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.26 0.70 มาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.45 0.65 มาก 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.51 0.55 มากที่สุด 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.50 0.62 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.46 0.46 มาก 

 
จากตารางที่ 20 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การขอเครื่องหมาย อย.) ด้านการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ประเด็นและระดับมาก  
3 ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการ (   = 4.56)   รองลงมาคือ ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน (   = 4.51) มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง (   = 4.50)  เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ  
(   = 4.45)  และล าดับสุดท้ายคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (   = 4.26)   
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ตารางที่ 21 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
(การขอเครื่องหมาย อย.) ด้านวิทยากร 
 

 
จากตารางที่ 21 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การขอเครื่องหมาย อย.) ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก  
(   = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ประเด็นและระดับมาก  
1 ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 
(    = 4.55) รองลงมาคือ วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสมและวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็น
อย่างดี (   = 4.54) และล าดับสุดท้ายคือ วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน (   = 4.39)  

 
ตารางที่ 22 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
(การขอเครื่องหมาย อย.) ด้านบริการ 
  

 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม 4.54 0.62 มากที่สุด 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.55 0.59 มากที่สุด 
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.54 0.54 มากท่ีสุด 
4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.39 0.64 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.49 มาก 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.58 0.64 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.45 0.55 มาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.29 0.84 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.42 0.71 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.46 มาก 

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 22 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การขอเครื่องหมาย อย.) ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น และระดับมาก 3 
ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้  ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่  
(   = 4.58) รองลงมาคือ ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ (   = 4.45) เจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี (   = 4.42) และล าดับสุดท้ายคือ การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
มีความเหมาะสมเพียงพอ (   = 4.29)  
 
ตารางที่ 23 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
(การขอเครื่องหมาย อย.) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
จากตารางที่ 23 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การขอเครื่องหมาย อย.) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (  = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
2 ประเด็น และระดับมาก 2 ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ท่านมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.63)  รองลงมาคือ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้(    = 4.51)  ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น (   = 4.47) และล าดับสุดท้ายคือ ท่าน
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน (   = 4.38) 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ขอให้มีการจัดกิจกรรมที่มีความรู้เรื่องการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
2. อยากให้วิทยากรสาทิตให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ท าอาหารหรือท าขนมอะไรได้บ้างดูด้วยวิธีอัดวีดีโอหรือวีดีทัศน์ 
3. ครั้งต่อไปขอเสนอวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
4. อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นพ่ีเลี้ยงและดูแลติดตามกลุ่มของเราตลอดไปเฝ้าดูความส าเร็จของ
กลุ่มเรา อยากให้มีการอบรมอีก 
5. เนื้อหาบางส่วนรู้สึกว่าจะไกลตัวเป็นวิชาการเกินไปปฏิบัติยาก 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ     

พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 4.47 0.62 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.38 0.72 มาก 
3. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.51 0.61 มากที่สุด 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.63 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.52 มาก 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6. อยากให้มีการจัดโครงการอบรมเป็นระยะตามความเหมาะสม 
7. ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3 ปี 
 
     12.3 รายงานผลการประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด 
             ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และการตลาด ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ 
ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู และศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โดย 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 24 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 18 20.45 
หญิง 70 79.55 
รวม 88 100.00 

 

ตารางท่ี 25 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 1 1.14 
21-30 ปี 1 1.14 
31-40 ปี 7 7.95 
41-50 ปี 38 43.18 

มากกว่า 50 ป ี 41 46.59 
รวม 88 100.00 

 

ตารางท่ี 26 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 47 53.41 
มัธยมศึกษา 39 44.32 

อนุปริญญา/ปวส. 1 1.14 
ปริญญาตรี 1 1.14 

รวม 88 100.00 
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ตารางท่ี 27 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอสุวรรณภูมิ 13 14.77 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเกษตรวิสัย 20 22.73 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอปทุมรัตต์ 28 31.82 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอพนมไพร 27 30.68 

รวม 88 100.00 

จากตาราง 24-27 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูป
สินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด มีจ านวน 88 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  70 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.55  มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน  41  คน คิดเป็นร้อยละ 46.59  มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา  จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 53.41  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรอ าเภอปทุมรัตต์ 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 30.68 

ตารางที่ 28 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด 
ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในภาพรวม 
 

 
จากตารางที่ 28 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูป
สินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านวิทยากร  
(   = 4.28) รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.24)  ด้านบริการ (   = 4.22) 
และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดโครงการ (   = 4.17)  
 
 
 
 

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.17 0.43 มาก 83.40 
2. ด้านวิทยากร 4.28 0.56 มาก 85.60 
3. ด้านบริการ 4.22 0.54 มาก 87.40 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.24 0.55 มาก 84.80 

เฉลี่ยรวม 4.23 0.44 มาก 84.60 

X

X

X

X

X X
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ตารางที่ 29 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.15 0.49 มาก 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.12 0.74 มาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.24 0.64 มาก 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.26 0.58 มาก 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.08 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.17 0.43 มาก 

 
จากตารางที่ 29 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก (   = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ท่านได้รับความสะดวกในจุด
รับลงทะเบียน (   = 4.26) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ (  = 4.24) หัวข้อ
บรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ (   = 4.15)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม (   = 4.12)  และล าดับสุดท้ายคือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง (   = 4.08)   
 
ตารางที่ 30 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด  ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิทยากร 
 

 

X

X

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม 4.25 0.68 มาก 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.31 0.67 มาก 

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.28 0.76 มาก 

4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.27 0.67 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.56 มาก 

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 30 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก (   = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับ
มากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและ
น่าสนใจ (   = 4.31) รองลงมาคือวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี (   = 4.28)  วิทยากรสามารถ
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน (   = 4.27)  และล าดับสุดท้ายคือ วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม  
(   = 4.25)  

 
ตารางที่ 31 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านบริการ 
  

 
จากตารางที่ 31 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับ
มากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็น
อย่างดี (   = 4.27) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ (   = 4.24) การบริการอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ (   = 4.22) ล าดับสุดท้ายคือ ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และ
โสตทัศนูปกรณ ์(   = 4.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.24 0.68 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.15 0.63 มาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.22 0.72 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.27 0.66 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.22 0.54 มาก 

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตารางที่ 32 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 

 
จากตารางที่ 32 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และการตลาด ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขส าราญ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (   = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่ามคีวามพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ท่านมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.39)  รองลงมาคือ ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน (    = 4.36) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความ
คิดเห็น ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (   = 4.10)   
 
ตารางที่ 33 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด 
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
ในภาพรวม 
 

 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ     

พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 4.10 0.66 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.36 0.66 มาก 
3. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.10 0.68 มาก 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.39 0.72 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.24 0.55 มาก 

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.15 0.59 มาก 83.00 
2. ด้านวิทยากร 4.26 0.54 มาก 85.20 
3. ด้านบริการ 4.22 0.54 มาก 84.40 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.18 0.60 มาก 83.60 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.49 มาก 84.00 

X

X

X

X

X

X



18 
 

จากตารางที่ 33 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูป
สินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.00  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านวิทยากร (   = 4.26)  ด้านบริการ (   = 4.22) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ความพึงพอใจในสถานที่ศึกษาดูงาน (   = 4.18) และล าดับสุดท้ายคือ และ ด้านการจัดโครงการ (   =4.15)  
 
ตารางที่ 34 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.31 0.61 มาก 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.10 0.71 มาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.09 0.67 มาก 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.15 0.74 มาก 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.13 0.69 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.15 0.59 มาก 

 
จากตารางที่ 34 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความ
พึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ หัวข้อบรรยาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ (  = 4.31) รองลงมาคือ ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับ
ลงทะเบียน ( = 4.15)  มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง (   = 4.13) ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม ( = 4.10) และล าดับสุดท้ายคือ เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 
(   = 4.09)   
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ตารางที่ 35 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด  ณ ศูนย์การเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านวิทยากร 
 

 
จากตารางที่ 35 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก (   = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม  
(   = 4.35) รองลงมาคือ วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ (   = 4.33) วิทยากรสามารถตอบ
ข้อซักถามได้อย่างชัดเจน (   = 4.22) และล าดับสุดท้ายคือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 
(   = 4.16)   

 
ตารางที่ 36 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านบริการ 
  

 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม 4.35 0.55 มาก 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.33 0.66 มาก 

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.16 0.74 มาก 

4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.22 0.61 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.26 0.54 มาก 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.47 0.61 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.17 0.68 มาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.09 0.69 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.33 0.62 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.22 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 36 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก (   = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ความเหมาะสมของอาคาร/
สถานที่ (  = 4.47) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี (   = 4.33) ความพร้อมของ
อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ (  = 4.17) และล าดับสุดท้ายคือ การบริการอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ (   = 4.09)  
 
ตารางที่ 37 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
จากตารางที่ 37 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (   = 4.18) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามคีวามพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ท่านมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.28) รองลงมาคือ ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน (   = 4.24)  ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น (   = 4.18) และ
ล าดับสุดท้ายคือ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (   = 4.02)   
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
     1. เป็นโครงการที่ดีมากกับเกษตรกรทั่วไป กรณีสารเคมีปุ๋ยเคมีที่มีผลบวกให้ชาวบ้านได้รับความรู้ฟรี กรณี
ปุ๋ยอินทรีย์ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับคือจ าหน่ายและบริโภคในครัวเรือน 
     2. ได้ความรู้กลับบ้านจะน าไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ     

พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 4.18 0.65 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.24 0.64 มาก 
3. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.02 0.83 มาก 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.28 0.66 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.18 0.60 มาก 
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12.4 รายงานผลการประเมิน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์กิจกรรม : กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ยกระดับสินค้า 
           ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้า วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์
การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โดย 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 38 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 85 26.56 
หญิง 235 73.44 
รวม 320 100.00 

 
 

ตารางท่ี 39 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 4 1.25 
21-30 ปี 6 1.88 
31-40 ปี 40 12.50 
41-50 ปี 130 40.63 

มากกว่า 50 ป ี 140 43.75 
รวม 320 100.00 

 
 

ตารางท่ี 40 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 177 55.31 
มัธยมศึกษา 114 35.63 

อนุปริญญา/ปวส. 17 5.31 
ปริญญาตรี 10 3.13 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.63 
รวม 320 100.00 
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ตารางท่ี 41 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอสุวรรณภูมิ 60 18.75 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอหนองฮี 37 11.56 

กลุ่มเกษตรกรอ าเภอโพนทราย 58 18.13 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเกษตรวิสัย 48 15.00 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอปทุมรัตต์ 48 15.00 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอพนมไพร 69 21.56 

รวม 320 100.00 

จากตาราง 38-41 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้า มีจ านวน 320 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน  235 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56  มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน  140  คน คิดเป็นร้อยละ 43.75  มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 55.31  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรอ าเภอ
พนมไพร จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 21.56 

ตารางที่ 42 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ยกระดับสินค้า (การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด) ในภาพรวม 
 

 
จากตารางที่ 42 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคา
เพ่ือการแข่งขันทางการตลาด) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.29) คิดเป็นร้อยละ 86.80 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบริการ 
(   = 4.34) ด้านวิทยากร (   = 4.32) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดโครงการและด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ (   = 4.25)  

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.25 0.51 มาก 85.00 
2. ด้านวิทยากร 4.32 0.55 มาก 86.40 
3. ด้านบริการ 4.34 0.55 มาก 86.80 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.25 0.55 มาก 85.00 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.45 มาก 86.80 

X

X

X

X X
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ตารางที่ 43 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
(การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด) ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.32 0.67 มาก 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.45 0.62 มาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.24 0.70 มาก 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.33 0.67 มาก 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.19 0.73 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.51 มาก 

 
จากตารางที่ 43 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการ
แข่งขันทางการตลาด) ด้านการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก (   = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความ
พึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม (   = 4.45) รองลงมาคือ ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน (   = 4.33) 
หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ (   = 4.32) เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับ
ความต้องการ (   = 4.24)  และล าดับสุดท้ายคือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง (   = 4.19)   
 
ตารางที่ 44 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
(การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด) ด้านวิทยากร 
 

 
 

X

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม 4.34 0.63 มาก 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.32 0.66 มาก 

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.33 0.66 มาก 
4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.28 0.69 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.55 มาก 

X

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 44 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการ
แข่งขันทางการตลาด) ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก (   = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม  
(   = 4.34) รองลงมาคือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี (   = 4.33) วิทยากรน าเสนอเนื้อหา
สาระครบถ้วนและน่าสนใจ (   = 4.32) และล าดับสุดท้ายคือ วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน  
(   = 4.28)  

 
ตารางที่ 45 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
(การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด) ด้านบริการ 
  

 
จากตารางที่ 45 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการ
แข่งขันทางการตลาด) ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก (   = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ความเหมาะสมของอาคาร/
สถานที่ (   = 4.40) รองลงมาคือ การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ  
(   = 4.33) เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี (   = 4.32) และล าดับสุดท้ายคือ ความพร้อมของ
อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ (   = 4.30)  
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.40 0.69 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.30 0.65 มาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.33 0.71 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.32 0.69 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.55 มาก 

X

XX

X

X

X

X

XX

X

X
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ตารางที่ 46 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
(การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการ 
 

 
จากตารางที่ 46 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการ
แข่งขันทางการตลาด) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (   = 4.25) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามคีวามพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ท่านมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.40) รองลงมาคือ ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน (   = 4.26) ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น (    = 4.19)  
และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้(    = 4.14)  
 
ตารางที่ 47 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ (การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการตลาด) ในภาพรวม 
 

 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ     

พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 4.19 0.70 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.26 0.69 มาก 
3. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.14 0.75 มาก 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.40 0.66 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.55 มาก 

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.12 0.48 มาก 89.40 
2. ด้านวิทยากร 4.18 0.53 มาก 83.60 
3. ด้านบริการ 4.20 0.54 มาก 84.00 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.21 0.49 มาก 84.20 

เฉลี่ยรวม 4.18 0.41 มาก 83.60 

X

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 47 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.18) คิดเป็นร้อยละ 
83.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น และ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (  = 4.21) รองลงมาคือ ด้านบริการ  
(   = 4.20) ด้านวิทยากร (   =4.18) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดโครงการ (   =4.12)  
 
ตารางที่ 48 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์   
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด )  
ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.20 0.56 มาก 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.07 0.60 มาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.11 0.64 มาก 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.13 0.68 มาก 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.09 0.65 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.12 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 48 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด) ด้านการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.12) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ
ดังนี้ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ (   = 4.20) รองลงมาคือ ท่านได้รับความ
สะดวกในจุดรับลงทะเบียน (   = 4.13) เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ (   = 4.11) มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง (   = 4.09)  และล าดับสุดท้ายคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม (   = 4.07)   
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ตารางที่ 49 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์   
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด )  
ด้านวิทยากร 
 

 
จากตารางที่ 49 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด) ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก (   = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรมี
เทคนิคการน าเสนอเหมาะสม (    = 4.23) รองลงมาคือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี  
(   = 4.17) และล าดับสุดท้ายคือ วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ และวิทยากรสามารถตอบ
ข้อซักถามได้อย่างชัดเจน (   = 4.15)  

 
ตารางที่ 50 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์   
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ) 
ด้านบริการ 
  

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม 4.23 0.62 มาก 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.15 0.64 มาก 
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.17 0.62 มาก 
4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.15 0.65 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.18 0.53 มาก 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.23 0.67 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.19 0.62 มาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.20 0.69 มาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.18 0.65 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 50 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด) ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก (   = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ความ
เหมาะสมของอาคาร/สถานที่ (   = 4.23) รองลงมาคือ การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสมเพียงพอ (   = 4.20) ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ (   = 4.19) และล าดับ
สุดท้ายคือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างด ี(   = 4.18)  
 
ตารางที่ 51 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์   
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด )  
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
จากตารางที่ 51 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 
(   = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.28)  รองลงมาคือ ท่าน
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน (    = 4.22) ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
แสดงความคิดเห็น (   = 4.21) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
(   = 4.15) 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ     

พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 4.21 0.61 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.22 0.57 มาก 
3. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.15 0.65 มาก 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.28 0.62 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.21 0.49 มาก 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
    1. ขอให้มีการจัดกิจกรรมที่มีความรู้เรื่องการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
    2. อยากให้วิทยากรสาทิตให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ท าอาหารหรือท าขนมอะไรได้บ้างดูด้วยวิธีอัดวีดีโอหรือวีดีทัศน์ 
    3. ครั้งต่อไปขอเสนอวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    4. อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นพี่เลี้ยงและดูแลติดตามกลุ่มของเราตลอดไปเฝ้าดูความส าเร็จของ
กลุ่มเรา อยากให้มีการอบรมอีก 
    5. เนื้อหาบางส่วนรู้สึกว่าจะไกลตัวเป็นวิชาการเกินไปปฏิบัติยาก 
    6. อยากให้มีการจัดโครงการอบรมเป็นระยะตามความเหมาะสม 
    7. ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3 ปี 
    8. อยากให้มหาวิทยาลัยออกให้ความรู้ตามชุมชน 
 
12.5 รายงานผลการประเมิน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
           ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตต์
การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โดย 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 52 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 147 34.17 
หญิง 271 64.83 
รวม 418 100.00 

 
 

ตารางท่ี 53 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 3 0.72 
21-30 ปี 4 0.96 
31-40 ปี 43 10.29 
41-50 ปี 150 35.89 

มากกว่า 50 ป ี 218 52.15 
รวม 418 100.00 
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ตารางท่ี 54 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 249 59.57 
มัธยมศึกษา 159 38.04 

อนุปริญญา/ปวส. 6 1.44 
ปริญญาตรี 4 0.96 

รวม 418 100.00 

ตารางท่ี 55 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอสุวรรณภูมิ 68 16.27 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอหนองฮี 49 11.72 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอโพนทราย 51 12.20 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเกษตรวิสัย 64 15.31 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอปทุมรัตต์ 57 13.64 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอพนมไพร 75 17.94 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเสลภูมิ 54 12.92 

รวม 418 100.00 

     
        จากตาราง 52-55 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้า มีจ านวน 418 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 64.83  มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน  218  คน คิดเป็นร้อยละ 52.15  มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 59.57  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรอ าเภอ
พนมไพร จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 17.94 
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ตารางที่ 56 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลา
ร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมทั้ง 8 หัวข้อ 
 

 
จากตารางที่ 56 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและ
การแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 
(   = 4.37) คิดเป็นร้อยละ 87.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น 
และมีความพึงพอใจในระดับมาก 6 ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  การสาธิตการท า
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และเนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน   
(   = 4.56) รองลงมาคือ การบรรยายเรื่องการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้าวและสินค้าเกษตร
อินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด (   = 4.44) การเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน 
และการตลาดอย่างยั่งยืน โดยตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาราชภัฏ 5 แห่ง (   = 4.41) การบรรยายเรื่องการ
พัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานสากล (   = 4.38) การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ (  = 4.32) การจัดนิทรรศการมีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์ (   = 4.22) การเสวนาการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานและการตลาดอย่างยั่งยืน โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทั้ง 12 กลุ่ม (   = 4.06) ตามล าดับ 
 
 
 

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. การบรรยายเรื่องการพัฒนาการผลิตและการ 
แปรรูปข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานสากล 

4.38 0.67 มาก 87.60 

2. การเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานและการตลาดอย่างยั่งยืน โดยตัวแทน
เครือข่ายมหาวิทยาราชภัฏ 5 แห่ง 

4.06 0.76 มาก 81.20 

3. การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 4.32 0.69 มาก 86.40 
4. การบรรยายเรื่องการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.44 0.74 มาก 88.80 

5. การเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐาน และการตลาดอย่างยั่งยืน โดยตัวแทน
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 12 กลุ่ม 

4.41 0.67 มาก 88.20 

6. การสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 4.56 0.69 มากที่สุด 91.20 
7. การจัดนิทรรศการมีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์ 4.22 0.89 มาก 84.40 
8. เนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงาน 

4.56 0.67 มากที่สุด 91.20 

เฉลี่ยรวม 4.37 0.45 มาก 87.40 

X

X

X

X

X

X

X X

X
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1. เกษตรกรยังมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมในงานน้อย 
  2. สถานที่ในการจัดการสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากข้าวยังไม่เหมาะสมเพราะคนดูมองไม่เห็นท าให้เกิดการมี
ส่วนร่วมน้อย 
  3. อยากให้มีการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มต่อเนื่องด้านวิชาการหรือวัสดุอุปกรณ์ให้มีงบประมาณ 63 ต่อไป 
  4. อยากให้มีโครงการต่อเนื่องเพ่ือจะสอดคล้องของกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์จะเข็มแข้งท าข้าวอินทรีย์ต่อไป 
  5. ควรจะให้โครงการเกิดข้ึนอีกและต่อยอดการแปลรูปข้าวหอมมะลิให้หลากหลายบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน 
  6. อยากให้มีการประชุมวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิหรือข้าวอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัด
ร้อยเอ็ดของเรา 
 7. อยากให้เพิ่มอาหารตอนเย็นและให้มีการแลกเปลี่ยนกันกับทุกกลุ่มให้ได้มีประโยชน์กับเกษตรกรมากท่ีสุด 
 
13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
         
          

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวหอมมะลิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอ
โพนทราย อ าเภอปทุมรัตต์  อ าเภอสุวรรณภูมิ 
อ าเภอหนองฮี อ าเภอพนมไพร และอ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 95.82 

บรรลุ 
 
 
 

 

จ านวนผลผลิตและสินค้าแปรรูป
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ  
ไม่น้อยกว่า 30 รายการ 

ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จ านวน
รวม 50 รายการ แบ่งเป็น เมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือก จ านวน 36 รายการ ผลิตภัณฑ์
ข้าวสาร จ านวน 12 รายการ ผลิตภัณฑ์แป้ง
ข้าวหอมมะลิ และ เครื่องดื่มชาใบข้าว  

บรรลุ 
 
 
 
 
 

จ านวนผลผลิตและสินค้าแปรรูป
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน  
ไม่น้อยกว่า 10 รายการ 

โครงการนี้ ได้ส่งตัวอย่างข้าวสาร จ านวน 12 
ตัวอย่าง  ตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ 
Mercury (ปรอท) Lead (ตะกั่ว) Tin (ดีบุก) 
Zinc (สังกะสี) และ Copper (ทองแดง)   
ผลพบว่า ผ่านมาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที ่98 (พ.ศ. 2529) ทั้งหมด 

บรรลุ 
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ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.2  เชิงคุณภาพ 

 -ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการยอมรับ
กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาและ
ยกระดับผลผลิตและสินค้าแปรรูป
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ด้วย
ตนเอง 
หลังการอบรมกลุ่มเป้าหมาย
สามารถจ าหน่ายสินค้าและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

โครงการนี้ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้และจัด
จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั้ง 
6 อ าเภอที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกษตรกร
ได้รับทั้งองค์ความรู้และมีช่องทางในการจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินค้ารวมทั้ ง
สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมขึ้นและมี
รายได้ที่ม่ันคง 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
     
 

 โครงการนี้คณะผู้ด าเนินโครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรอ าเภอทั้ง 6 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุม
รัตต์ อ าเภอโพนทราย อ าเภอพนมไพร 
อ าเภอสุวรรณภูมิ และอ าเภอหนองฮี  ร่วม
เป็นที่ปรึกษา 
1. ได้คณะกรรมการด าเนินโครงการ ดังค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที ่0068 
/2561 
2. ได้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในทุก
กิจกรรม โดยเกษตรอ าเภอแต่ละแห่งเป็นผู้
ก าหนดเอง ท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการใน 
ทุกกิจกรรม 
4. ได้ข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขต
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

2 เพ่ือสนับสนุนการยกระดับ
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รับรอง 
     
 

โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แก่  
นางสุกัลยา รัตนศรีวงษ ์จากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด และการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้
มาตรฐานอินทรีย์สากล โดยวิทยากร ดร.
รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด เกษตรกร
ได้รับความรู้และเทคนิควิธีที่ในการยกระดับ
และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้
ได้ตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับ
สากล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ซักถามประเด็นสงสัยกับวิทยากร ในการ
ยกระดับและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดท าให้
เกษตรกรสามารถน าเอาองค์ความรู้และ
เทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันใน
คุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ทั้งใน
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ จาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.75 และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 86.60  

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

3 เพ่ือสนับสนุนการยกระดับ
และพัฒนาการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการ
ตลาด 
 

โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอบรม
ให้ความรู้กับเกษตรกรเก่ียวกับความหมาย
ของเครื่องหมาย อย. และความส าคัญ 
ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย อย.การเตรียม
เอกสารเพ่ือขอจัดตั้งโรงงานหรือจัดตั้งการ
ผลิต  โดยเภสชักรธีราวุฒิ  มชี านาญ เภสัช
กรช านาญการ และการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และการตลาด การแปรรูปข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์แป้ง ผลิตภัณฑ์
เส้นก๋วยจั๊บ และผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ  

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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วัตถุประสงค์       
ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

  เพ่ือการจ าหน่าย โดยนางสุมนฑา  เหล่าชัย 
ท าให้เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนสามารถ
ยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 97.75 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 

 

3 เพ่ือสนับสนุนการยกระดับ
และพัฒนาการแปรรูปสินค้า
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการ
ตลาด 
 

โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอบรม
ให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ต้นทุนและเทคนิคการก าหนดราคาเพ่ือการ
แข่งขันทางการตลาด การวิเคราะห์ต้นทุน
และเทคนิคการก าหนดราคาผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์   โดย
อาจารย์ลลิ ตา   พิมทา  อาจารย์  คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการตลาด การ
เลือกช่องทางในการจัดจ าหน่ายและการ
กระจายสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์  โดยอาจารย์ อินทร์  อิน อุ่นโชติ 
อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ ร้ อ ย เ อ็ ด  ท า ใ ห้
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิ เคราะห์ต้นทุนและ
เทคนิคการก าหนดราคาสินค้า การเลือก
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายและการกระจาย
สิ น ค้ า ไ ด้  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ค รั้ ง นี้ มี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 97.75 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.70  
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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วัตถุประสงค์       
ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

4 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
การตลาดของผลผลิตและ
สินค้าแปรรูปจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ 

โครงการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จัดประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงาน
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัด
ร้อยเอ็ด และกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ 
การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานและการตลาดอย่างยั่งยืน
และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  ณ ห้องประดับ
เดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัด
ร้อยเอ็ด และการจัดแสดงนิทรรศการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ การจัด
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดชัยภูมิ  การจัดนิทรรศการให้ความรู้
และจัดจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาของกลุ่มเกษตรกรและ
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ทั้ ง  6  อ า เ ภ อ ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกษตรกรได้รับทั้งองค์
ความรู้และมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายและ
การกระจายสินค้ ารวมทั้ งสามารถจัด
จ าหน่ายสินค้าได้ เ พ่ิมขึ้นและมีรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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ภาคผนวก 
 

-โครงการ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

- รายงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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