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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

ช่ือโครงการหลัก   โครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความ 

เขมแข็งใหชุมชน 

ช่ือโครงการเดี่ยว/ยอย  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทําโดนัทยีสตและสังขยาใบเตย 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  10,000 บาท  งบประมาณแผนดิน 

ระยะดําเนินโครงการ  วันท่ี 1 มีนาคม 2558 

หลักการและเหตุผล 

โดนัท (Doughnut, Donut) เปนผลิตภัณฑขนมแปงทอดหรืออบมีเนื้อคลายกับขนมเคก มีลักษณะ
เปนกอนกลมมีรูตรงกลางคลายกับหวงยาง เปนท่ีนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย โดยนิยมรับประทานเปน
อาหารหลักและอาหารวาง เปนผลิตภัณฑขนมไดรับความนิยมสูงเนื่องจากมีความอรอย รับประทานงาย
และราคาไมสูง โดยเฉพาะผูบริโภคท่ีเปนวัยรุนในแถบยุโรปและเอเชีย สําหรับการบริโภคของไทยจะมี
น้ําตาลอยูท่ีผิวของขนม  โดนัทสามารถแบงออกตามกรรมวิธีการผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ โดนัทยีสต 
และโดนัทเคก 

กระบวนการผลิตโดนัทยีสตนั้น จะใชยีสตเปนสวนประกอบในการหมักแปงใหข้ึนฟู ซ่ึงแตกตางจาก
โดนัทเคก จะใชผงฟูในการหมักแปงใหข้ึนฟู ดังนั้นรสชาติ และเนื้อสัมผัสจะมีความแตกตางกัน เนื่องจาก
โดนัทเปนเพียงแปงทอดธรรมดา ไมมีรสชาติ ผูผลิตจึงไดเพ่ิมสิ่งตางๆ ลงไป เพ่ือใหโดนัทมีรสชาติท่ีดีข้ึน 
อาทิ สอดไส คลุกน้ําตาล เคลือบหนาโดนัทดวยสีสันตางๆ และอีกทางเลือกหนึ่งคือการนําโดนัทมาจิ้มนม
ขนหรือสังขยาใบเตยรับประทาน ซ่ึงนอกจากเพ่ิมเรื่องรสชาติแลวยังไดรับสารอาหารอ่ืนๆ นอกจากแปง
โดนัทดวย  ดังนั้นเพ่ือเปนการเสริมคุณคาทางโภชนาการซ่ึงเปนประโยชนตอสุขภาพ และผูเขาอบรมยัง
สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพได จึงทําการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทําโดนัท
ยีสตและสังขยาใบเตยเพ่ือเปนการบริการวิชาการแกชุมชุนและบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหผูอบรมมีความรูความเขาใจในการทําโดนัทยีสตและสังขยาใบเตย 

 2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได 

 3. เพ่ือเปนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชาอาหารและโภชนาการ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

 1) จํานวนผูท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 ของท่ีกําหนดไว  

      เชิงคุณภาพ   

 1) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 75 

 2) ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 

 3) ระดับการนําความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 65 

 

สวนท่ี 2 วิธีดําเนินโครงการ 

ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการมีการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินโครงการ

ประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมาย มีการดําเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินโครงการ 

2. คณะกรรมการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติ 

3. คณะกรรมการทําหนังสือเชิญวิทยากร 

4. ดําเนินการจัดโครงการ 

5. ประเมินผลโครงการและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

คณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบแบบประเมินท่ีไดแจกใหกับกลุมเปาหมาย มี 

ผลวิเคราะหดังนี้ 

1. กลุมเปาหมาย 

- บุคคลท่ัวไป จํานวน 30 คน  

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

- แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3. วิธีการเก็บขอมูล 

แจกแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทําโดนัทยีสตและ 

สังขยาใบเตย ซ่ึงมีรายการประเมินดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา อายุ 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการเขารับการอบรม 

2.1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

2.1.1 กระบวนการฝกอบรม 

2.1.2 เนื้อหาสาระในการฝกอบรมโดยรวม 
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2.1.3 เอกสารประกอบการฝกอบรมโดยรวม 

2.1.4 กิจกรรมการอบรมโดยรวม 

2.1.5 ระยะเวลาการฝกอบรม 

2.2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

2.2.1 วิทยากรท่ีใหการอบรม 

2.2.2 การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ีใหบริการ 

2.2.3 เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงาน ตั้งใจ มุงม่ันในการใหบริการ 

2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.3.1 สถานท่ีท่ีใชอบรม 

2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ/โสตทัศนูปกรณ 

2.4 ดานคุณภาพการศึกษา 

2.4.1 ความรู ประโยชน และความคุมคาในการเขารับการอบรม 

2.4.2 การอบรมตอบสนองตรงความตองการของผูเขารับอบรม 

2.4.3 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ 

ตอนท่ี 3 การนําไปใชประโยชน 

3.1 นําไปเผยแพร โดย 

- การจัดทําสื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู/นิทรรศการ 

- ฝกอบรมใหแกผูอ่ืน 

- การจัดทําแผนพับ/ใบปลิว/คูมือ/เอกสารเผยแพร 

- อ่ืนๆ 

3.2 นําไปปฏิบัติ โดย 

- สอนใหความรูแกนักเรียน/นักศึกษา 

- ทํางานวิจัย 

- ประกอบอาชีพหลัก/อาชีพเสริม 

- อ่ืนๆ 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

ตอนท่ี 5 โครงการอ่ืนๆ ท่ีทานตองการอบรม 

4. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ 
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5. เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1 การแปลความหมายของชวงคะแนน 

ชวงคะแนน การแปลความหมาย 
4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 นอย 
1.00 – 1.50 นอยท่ีสุด 

 

6. ผลการวิเคราะห 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี 2  ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูล รอยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
5.56 
94.44 

วุฒิการศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- อ่ืน ๆ(ปวช. ปชส. ปริญญาโท ปริญญาเอก) 

 
50.00 
39.47 
10.53 

- 
อายุ 

- นอยกวา 20 ป 
- 21 – 30 ป 
- 31 – 40 ป 
- 41 – 50 ป 
- 51 ปข้ึนไป 

 
- 

2.63 
18.42 
21.05 
57.89 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอโครงการ 
ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
รอยละ 

คาเฉลี่ย 
ชวงคะแนน 

±สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ของคาเฉลี่ย 

ระดับ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
1. กระบวนการฝกอบรม 34.21 63.16 2.63 0.00 0.00 4.32 ±0.53 86.40 มาก 
2. เนื้อหาสาระในการฝกอบรมโดยรวม 15.79 71.05 13.16 0.00 0.00 4.03 ±0.54 80.60 มาก 
3. เอกสารประกอบการฝกอบรมโดยรวม 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 4.50 ±0.51 90.00 มาก 
4. กิจกรรมการอบรมโดยรวม 31.58 55.26 13.16 0.00 0.00 4.18 ±0.65 83.60 มาก 
5. ระยะเวลาการฝกอบรม 34.21 52.63 13.16 0.00 0.00 4.21 ±0.66 84.20 มาก 

คาเฉลี่ย 28.46 49.35 7.52 0.33 0.17 4.25 ±0.58 85.00 มาก 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
6. วิทยากรท่ีใหการอบรม 68.42 31.58 0.00 0.00 0.00 4.68 ±0.47 93.60 มากท่ีสุด 
7. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ีใหบริการ 65.79 34.21 0.00 0.00 0.00 4.66 ±0.48 93.20 มากท่ีสุด 
8. เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงาน ตั้งใจ มุงม่ันในการใหบริการ 71.05 28.95 0.00 0.00 0.00 4.71 ±0.46 94.20 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 68.42 31.58 0.00 0.00 0.00 4.68 ±0.47 93.60 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
9. สถานท่ีท่ีใชอบรม 50.00 23.68 26.32 0.00 0.00 4.24 ±0.85 84.80 มาก 
10. เครื่องมือ/อุปกรณ/โสตทัศนูปกรณ 55.26 42.11 2.63 0.00 0.00 4.53 ±0.56 90.60 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 52.63 32.89 14.47 0.00 0.00 4.38 ±0.70 87.60 มาก 
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ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
รอยละ 

คาเฉลี่ย 
ชวงคะแนน 

±สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ของคาเฉลี่ย 

ระดับ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานคุณภาพการบริการ  
11. ความรู ประโยชน และความคุมคาในการเขารับการอบรม 47.37 52.63 0.00 0.00 0.00 4.47 ±0.51 89.40 มาก 
12. การอบรมตอบสนองตรงความตองการของผูเขาอบรม 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 4.50 ±0.51 90.00 มาก 
13. ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ 44.74 55.26 0.00 0.00 0.00 4.45 ±0.50 89.00 มาก 

คาเฉลี่ย 47.37 52.63 0.00 0.00 0.00 4.47 ±0.51 89.40 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 49.22 41.61 5.50 0.08 0.04 4.45 ±0.56 89.00 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการนี้ในระดับมากโดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 4.45±0.56 โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมาคือดานคุณภาพการบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการตามลําดับ  
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ตอนท่ี 3 ความรูท่ีไดจากการอบรมในโครงการนี้สามารถนําไปใชประโยชน 

ตารางท่ี 4 การนําไปใชประโยชน 

รายการประเมิน รอยละ 
การนําไปใชประโยชน 
- การจัดทําสื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู/นิทรรศการ 
- ฝกอบรมใหแกผูอ่ืน 
- การจัดทําแผนพับ/ใบปลิว/คูมือ/เอกสารเผยแพร 
- อ่ืนๆ เชน แนะนําเพ่ือนบาน 

 
18.42 
13.16 
0.00 
47.37 

คิดเปนรอยละ 78.95 
นําไปปฏิบัติ 
- สอนใหความรูแกนักเรียน/นักศึกษา 
- ทํางานวิจัย 
- ประกอบอาชีพหลัก/อาชีพเสริม 
- อ่ืนๆ เชน นําไปสอนเพ่ือนบาน 

 
2.63 
2.63 
81.58 
13.16 

คิดเปนรอยละ 100 
คาเฉลี่ยการนําไปใชประโยชนโดยรวม 89.47 

 

 ผูเขารวมโครงการไดนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชนในการนําไปเผยแพร โดยการจัดทําสื่อ

การเรียนการสอน/การเรียนรู/นิทรรศการ ฝกอบรมใหแก และอ่ืนๆ เชน แนะนําเพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ 

78.95 และนําไปปฏิบัติ โดยนําไปสอนใหความรูแกนักเรียน/นักศึกษา ทํางานวิจัย ประกอบอาชีพหลัก/

อาชีพเสริม และอ่ืนๆ เชนเชน นําไปสอนเพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ  100 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยการนําไปใชประโยชน

โดยรวม 89.47 
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สวนท่ี  4 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 การดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ : การทําโดนัทยีสตและสังขยาใบเตย สรุปผลการดําเนินการ  

ตามวัตถุประสงค ผลตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

สําหรับเปนขอมูลในการดําเนินการครั้งตอไปดังนี้ 

 

1. สรุปผลการดําเนินงาน 

- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45 หรือรอยละ 89.00)     

- ผูเขารวมโครงการไดนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชนโดยการนําไปเผยแพร รอยละ 78.95    

และนําไปปฏิบัติ รอยละ 100 มีคาเฉลี่ยการนําไปใชประโยชนโดยรวม 89.47 

- ผูเขารวมโครงการแลวผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้  

รอยละ 100  

2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ  เปาหมาย  และผลดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทําโดนัทยีสตและสังขยาใบเตย พบวา  
โครงการบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท่ีตั้งไวท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทุกประการ (ตารางท่ี 5) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี  5  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  เปาหมาย  และผลดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล บรรลุ ไมบรรลุ 
เชิงปริมาณ      

- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวนคน 30 38   
เชิงคุณภาพ      
- เขาอบรมมีความพึงพอใจในการเขาอบรมการ
ทําโดนัทยีสตและสังขยาใบเตย 

รอยละ 75 89.00   

- ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ รอยละ  75 100   
- ผูเขาอบรมนําความรูท่ีไดรับจาการอบรมไปใช
ประโยชน 

รอยละ 65 89.47   

 

 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการทําผลิตภัณฑขนมอบจากดอก

โสนได นอกจากนี้วิทยากร ผศ.วรรณภา พาณิชกรกุล ไดนําความรูจากการเรียนการสอนวิชาอาหารและ

โภชนาการ มาบูรณาการกับงานบริการวิชาการแกสังคม 
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3. การเบิกจายงบประมาณ 

ตารางท่ี  6  ตารางการเบิกจายงบประเมิน 

 รายการ งบดําเนินงาน รวม รอยละการเบิก 
ขอตั้ง  10,000  บาท 10,000  บาท  
เบิกใช คาวัสดุโครงการ 3,947 บาท 3,947 บาท 

คาตอบแทนวิทยากร 3,900 บาท 3,900 บาท 
คาอาหาร 803 บาท 803 บาท 

คาเดินทางไปราชการ 1,350 บาท 1,350 บาท 
รวม 10,000 บาท 100 

 

4. ปญหาและอุปสรรค 

-  

5. ขอเสนอแนะ 

- 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ........................................................ผูรายงาน 

    (นางสาวเมธาวี  เตียวสวุรรณ) 

        วันท่ี......................................................... 

 

 

ลงชื่อ........................................................หวัหนาโครงการ 

 (ผูชวยศาสตราจารยวรรณิภา  พาณิชกรกุล)      

    วันท่ี......................................................... 

 

 

    ลงชื่อ................................................................. 

 (ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง) 

         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วันท่ี......................................................... 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมโครงการ 
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ภาพกิจกรรมโครงการ 
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ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 
 

 
 

 


