
1 
 

 

รายงานผลการด าเนินการโครงการ 
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เมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

 

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  
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พัฒนาอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้ บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  ซึ่งมี
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้  

บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้ บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ  
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

2. สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเศรษฐกิจ 

      แผนงานที่ 2.5  : การส่งเสรอมความเข้มแข็งของชุมชน 
            ล าดับที่ 6 :  โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้     

3. ลักษณะโครงการ 
  โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ 

 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ : ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมาณ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  
 
5. ร่วมมือกับหน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง 

6. หลักการและเหตุผลของโครงการ 
การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตเกษตรท าให้สามารถเก็บรักษาได้นาน ช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

การขาดแคลนอาหาร มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล และสะดวกในการขนส่ง นอกจากนี้ยังท า ให้เกิดการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภคและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การถนอมและแปรรูปอาหารจะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารสู่ ไทยแลนด์4.0  

กลุ่มวิสาหกิจสหกรณ์แม่เมาะพัฒนา ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ  บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ  
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของประชาชนที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีในพื้นที่ เช่น กล้วย มะขาม ฟักทองเห็ดนางฟ้า ฯลฯ มาถนอมและแปรรูปอาหารสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าการเกษตรของกลุ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 

เ พ่ือเป็นการส่ง เสริมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนจั งหวัดล าปาง กองแผนและงบประมาณ  
 จึงได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้ บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ มีทักษะ ที่เป็นวิทยาการใหม่ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

2. เพ่ือสร้างมูลค่าสินค้าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดล าปาง 
3.เพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้บริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม

และเศรษฐกิจของจังหวัดล าปาง 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่ 25 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2562 

9. สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
    สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแม่เมาะพัฒนาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง และประชาชนทั่วไป จ านวน 40 คน 

11. วิทยากร 

 1. นายพงษ์ปณต เดชประยูธ  วิทยากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง 
๒. นางสมไพร  เดชประยูธ  วิทยากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง 

 
12. แหล่งงบประมาณ  
 12.1  รายรับ  

           งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
จ านวน 70.000.- บาท 

                     แหล่งทุนภายนอก จากกลุ่มวิสาหกิจสหกรณ์แม่เมาะพัฒนา ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ   
บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จ านวน 38,008.- บาท 

 12.2 รายจ่าย 
  - งบวิทยากร   จ านวน 21,600.- บาท 
 - งบด าเนินงาน  จ านวน 25,760.- บาท 
 - งบวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 60,648.- บาท 
 - รวมทั้งสิ้น  จ านวน 108,008.- บาท 
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13. ขั้นตอนการด าเนินงาน และแผนการด าเนินโครงการ 
การด าเนินงาน 
(Operations) 

รายละเอียด  
(ท าอะไร/ท าอย่างไร/ปฏิบัติด้วยวิธีการใด/ใครรับผิดชอบ/) 

ขั้นเตรียมการ/ขั้นวางแผน 
(plan) 

-ค้นหาข้อมูล 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
-จัดหาประสานวิทยากรในการฝึกอบรม 

ขั้นด าเนินงาน 
(Operational stage) 

- ส ารวจพื้นที่ท่ีจะด าเนินการโครงการ  
- จัดการฝึกอบรมฯ 

ขั้นสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
(Summary and Evaluation) 

- เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลและสรุปผลการ

ด าเนินงานรายงานผู้บริหาร 
ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(Performance improvement step) 
- ปรับปรุงด้านการประสานงานให้ดีมากยิ่งขึ้น 

 
14. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 

- สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป จ านวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ  

- การมีทักษะสามารถสร้างรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนของตนเอง และระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
15. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 15.1 แบบสอบถาม 

16. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 16.1 ด้วยการเก็บแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

17.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 19.1 ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 19.2 ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
 19.3 สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่ หรือการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

/18.การแปล... 
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18. การแปลผลข้อมูล 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ความหมาย ระดับ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ความพึงพอใจน้อยที่สุด ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง/ความพึงพอใจน้อย ปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้/ความพึงพอใจปานกลาง พอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี/ความพึงพอใจมาก ดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก/ความพึงพอใจมากสุด ดีมาก 

 
19. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ อายุ และสถานะ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย - 0.00 
หญิง 40 100.00 

รวม 40 100.00 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 ป ี - 0.00 
31-40 ป ี 6 15.00 
41-50 ป ี 6 15.00 
51-60 ป ี 20 50.00 
61 ปีขึ้นไป 8 20.00 

รวม 40 100.00 

สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการบ านาญ 1 2.5 
รับจ้างทั่วไป 2 5.00 
เกษตรกร 20 50.00 
แม่บ้าน 7 17.50 
ค้าขาย 1 2.5 
อาชีพอ่ืนๆ(อิสระ) 9 22.50 

รวม 40 100.00 
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การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 21 52.50 
มัธยมศึกษา 13 32.50 
ปวช./ปวส. 1 2.50 
ปริญญาตรี 5 12.50 
สูงกว่าปริญญาตรี - 0.00 

รวม 40 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด40 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมด ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ที่ 51-60 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 สถานการณ์ท าอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยมากจบการศึกษาขั้นประถมศึกษา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้ บ้านเมาะหลวง 
ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้านความรู้ ทักษะ เทคนิค วิทยากร การจัดฝึกอบรม  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ก่อนการฝึกอบรมจ าแนกเป็นรายด้านต่างๆ เช่น ความรู้และทักษะ เทคนิค การยกระดับ การสร้างมูลค่า  
ของผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ 

1. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในการแปรรูป
ผักและผลไม้ 2.73 0.96 พอใช้ 
2. มีเทคนิควิธีการใหม่ๆในการพัฒนาทักษะฝีมือในการ
แปรรูปผักและผลไม้ 2.63 0.95 พอใช้ 
3. สามารถน าความรู้ ทักษะและเทคนิคท่ีมีอยู่ไปยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 2.20 1.14 ปรับปรุง 
4. สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ 2.13 1.28 ปรับปรุง 
5. สามารถสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถขายได้ดี
เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อได้ 2.10 1.35 ปรับปรุง 

รวม 2.36 1.14 ปรับปรุง 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ด้านต่างๆ เช่น ความรู้และทักษะ เทคนิค        
การยกระดับ การสร้างมูลค่า  ของผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปผักและผลไม้อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
2.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หลังการฝึกอบรมจ าแนกเป็นรายด้านต่างๆ เช่น ความรู้และทักษะ เทคนิค การยกระดับ การสร้างมูลค่า     
ของผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ 

1. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในการแปรรูป
ผักและผลไม้ 4.10 0.54 ดี 
2. มีเทคนิควิธีการใหม่ๆในการพัฒนาทักษะฝีมือในการ
แปรรูปผักและผลไม้ 4.00 0.39 ดี 
3. สามารถน าความรู้ ทักษะและเทคนิคท่ีมีอยู่ไปยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 4.08 0.35 ดี 
4. สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ 4.08 0.35 ดี 
5. สามารถสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถขายได้ดี
เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อได้ 4.08 0.47 ดี 

รวม 4.07 0.42 ด ี

   จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ ด้านต่างๆ เช่น ความรู้และทักษะ 
เทคนิค การยกระดับ การสร้างมูลค่า  ของผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปผักและผลไม้อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.07  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านวิทยากร 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ 

1. ความเชี่ยวชาญและรอบรู้ขอวิทยากร 4.48 0.51 ดี 
2. เทคนิคการถ่ายถอดความรู้ของวิทยากร 4.38 0.49 ดี 
3. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร 4.50 0.51 ดี 

รวม 4.45 0.50 ด ี

   จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านวิทยากร อยู่ในระดับดี        
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
 
 
 

/ตารางที่ 5... 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ด้านการจัดฝึกอบรม 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ 

1. ความเหมาะสมกับหลักสูตรในการจัดฝึกอบรม 4.10 0.55 ดี 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 3.80 0.88 ดี 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.30 0.46 ดี 

4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ 4.15 0.86 ดี 

5. สนับสนุนให้มีการอบรมในรุ่นต่อไป 4.65 0.48 ดีมาก 

รวม 4.20 0.65 ด ี

   จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการจัดฝึกอบรม อยู่ในระดับดี 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
 
20. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้ บ้านเมาะหลวง ต าบลแม่เมาะ อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ และตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปในภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดับ ดี ที่คะแนนเฉลี่ย 3.77  โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้  
 ด้านความรู้ ทักษะ เทคนิค ฯลฯ ก่อนการอบรม    มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.36 อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 ด้านความรู้ ทักษะ เทคนิค ฯลฯ หลังการอบรม     มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.07 อยู่ในระดับ ดี 
  ด้านวิทยากร       มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.45 อยู่ในระดับ ดี 
  ด้านการจัดฝึกอบรม                มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.20 อยู่ในระดับ ดี 

21.  ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
     เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ มีทักษะ ที่เป็นวิทยาการใหม่ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

2. เพ่ือสร้างมูลค่าสินค้าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดล าปาง 
3.เพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้บริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน     

สังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดล าปาง 

() ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

  
 

/22.ปัญหา... 
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22. ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
   เนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ มีกรรมวิธี มีกระบวนการ และมีความละเอียด  
ในการปฏิบัติอย่างมาก รวมถึงงบประมาณที่มีจ ากัด ท าให้ความเข้าใจ และการจัดหาวัสดุพัสดุ ในการฝึกอบรม
ประเภทอาหารของผู้รับผิดชอบโครงการฯ ไม่เพียงพอส่งผลต่อการวางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ไม่เป็นไปตามรายการทีต่้องการของกลุ่มฯ  
   การประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจฯ ติดต่อได้ยากท าให้มีปัญหาความต่อเนื่องในการเตรียมการ
ฝึกอบรมในช่วงแรก ทั้งนี้การฝึกอบรมแปรรูปเป็นเรื่องใหม่ที่กลุ่มฯจะได้ด าเนินการ สามารถหาแนวทางแก้ไขได้
โดยเข้าไปพบปะกลุ่มถึงสถานที่ที่ตั้งกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้การด าเนินงานมี
ความราบรื่น 
   ระหว่างการฝึกอบรมมีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ จึงต้องแบ่งวัตถุดิบในการแปรรูป บางวัตถุดิบ
ที่เตรียมไว้ต้องมีการจัดสรรซึ่งอาจท าให้บ้างกลุ่มได้รับวัตถุดิบไม่เท่ากัน โดยแนวทางแก้ไขท าได้โดยวิทยากรเป็นผู้
จัดสรรวัตถดุิบให้กลุ่มต่างๆ และเสริมเทคนิคการฝึกปฏิบัติหากมีวัตถุดิบที่จ ากัด 
 
23. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
   ต้องมีการศึกษาและหาข้อมูล ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่จะท าการฝึกอบรม
ให้มาก เพ่ือลดความผิดพลาดในขั้นตอนการท างาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในการฝึกอบรม
ประสบความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 

  



ภาคผนวก 

ก. รวมภาพกิจกรรม 

ข. ส าเนาบันทึกขออนุมัติโครงการ 

ค. ส าเนาโครงการ/ก าหนดการ 

ง. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 



ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกอบรม 
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