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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลประทดับ ุ 
อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรม : ลดภาระค่าใช้จ่าย             
เพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน”  จัดโดย  ส านักปลัดองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลประทัดบุ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาด
เหมาะสมในระดับครัวเรือน สร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับชุมชน  สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับ
ชุมชน  และลดภาระการใช้น้ ามันในด้านการเกษตร ประชาชนสามารถผลิตและบริโภคพลังงานได้เอง มีความพอดี 
รอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย มีความรู้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และได้รับประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน  สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม เกิดการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ต าบล
ประทัดบุต่อไป  โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เมื่อวันที่  11  มกราคม  2561  ณ  หอประชุมเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  วิทยากรบรรยาย คือ นายกุศล   สุขไสว  นักวิชาการเกษตรช านาญการ จาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอปราสาท  และนายศิริชัย  เสาะรส  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  และศึกษาดูงาน ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ , บ้านทมอ ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
เมื่อวันที่  12  มกราคม  2561   ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน พนักงาน           
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น  66  คน 

 การประเมินโครงการโดยใช้วิธีแบบประเมินพบว่าอยู่ระดับมากทกุด้าน ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการฯ ด้านวิทยากร รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านหลักสูตร/สถานที่/
ระยะเวลา/อาหาร  รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.39  ด้านความรู้ความเข้าใจ รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 3.18  และด้านการ
น าความรู้ไปใช้ รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.36 
 
 
 

(นางเขมานันท์  วรทรัพย)์ 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัตหิน้าที่ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม  :  ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแสงอาทติย์ในชุมชน 
 
 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรม : ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน”   ได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจ/ความรู้
ความเข้าใจ/การน าไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  66  คน  ได้รับแบบประเมินคืน จ านวน  36  ชุด  คิดเป็น
ร้อยละ 54.54  แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที ่1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 25 69.40 

หญิง 11 30.60 

รวม 36 100.00 

  จากตารางที่ 1  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน  
25  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.40  และเพศหญิง  จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.60  
 
ตารางที ่2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15 ปี 0 0 

16 - 30 ปี 1 2.80 

31 - 45 ปี 10 27.80 

46 - 59 ปี 20 55.60 

60 ปีข้ึนไป 5 13.90 

รวม 36 100.00 
  จากตารางที่ 2  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 46 - 59 ปี  
จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.60  รองลงมาอายุ 31 - 45 ปี  จ านวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  27.80 
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ตารางที ่3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 1 2.80 

ประถมศึกษา 13 36.10 

มัธยมศึกษาตอนต้น 9 25.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 22.20 

อนุปรญิญา 2 5.60 

ปริญญาตร ี 3 8.30 

สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 

รวม 36 100.00 

  จากตารางที่ 3  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.10  รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  9  คน  
คิดเป็นร้อยละ  25.00 
 
ตารางที ่4  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับจ้าง 7 19.40 

เกษตรกรรม 24 66.70 

ค้าขาย 1 2.80 

รับราชการ 1 2.80 

อื่น ๆ 3 8.30 

รวม 36 100.00 

  จากตารางที่ 4  พบว่า  ผู้ เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  จ านวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.70  รองลงมาอาชีพรับจ้าง  จ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  
19.40 
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ตอนท่ี 2  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ในแบบประเมินตอนที่ 2 ของแบบประเมิน                 
ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  4  ด้าน  ได้แก่ 
  1. ด้านวิทยากร 
  2. ด้านหลักสูตร / สถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร 
  3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
  5. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ก าหนดเปน็ช่วงระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ 
  ความพึงพอใจ น้อยที่สุด มีคะแนนในระดบั 1 
  ความพึงพอใจ น้อย มีคะแนนในระดับ 2 
  ความพึงพอใจ ปานกลาง มีคะแนนในระดับ 3 
  ความพึงพอใจ มาก มีคะแนนในระดับ 4 
  ความพึงพอใจ มากที่สุด มีคะแนนในระดับ 5 

 ส าหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการจัดงานจากแบบสอบถาม โดยก าหนดเป็นช่วง ดังนี ้
  1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ะดับ น้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ความถึงพอใจอยู่ระดับ น้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ะดับ ปานกลาง 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูร่ะดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง ความถึงพอใจอยู่ระดับ มากที่สุด 
 
ตารางที ่5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีตอ่โครงการฯ ด้านวิทยากร 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.61 .49 มากที่สุด 
2.  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.56 .50 มากที่สุด 
3.  มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.44 .60 มาก 
4.  การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.28 .70 มาก 
5.  การตอบข้อซกัถามในการฝึกอบรม 4.22 .79 มาก 

รวม 4.42 0.62 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านวิทยากรรวมทุกข้อ              
มีค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.61  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  ได้แก่  การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย  4.22 
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ตารางที ่6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีตอ่โครงการฯ ด้านหลกัสูตร/สถานที่/
ระยะเวลา/อาหาร 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  หลักสูตรการฝกึอบรมมีความเหมาะสม 4.22 .63 มาก 
2.  สถานที่ฝึกอบรมสะอาดและมีความเหมาะสม 4.31 .62 มาก 
3.  สถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 4.61 .49 มากที่สุด 
4.  ความพร้อมของอปุกรณ์ในการฝกึอบรม 4.61 .54 มากที่สุด 
5.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.26 .70 มาก 
6.  อาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม 4.31 .66 มาก 

รวม 4.39 0.61 มาก 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านหลักสูตร/สถานที่/
ระยะเวลา/อาหาร  รวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ย 4.39 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ศึกษา
ดูงานมีความเหมาะสม , ความพร้อมของอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  มีค่าเฉลี่ย 4.61  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่  
หลักสูตรการฝึกอบรมมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย  4.22 
 
ตารางที ่7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีตอ่โครงการฯ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.08 .77 มาก 
2.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.28 .61 มาก 

รวม 3.18 0.69 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ            
รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 3.18  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลงัจากการฝึกอบรม            
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.28  
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ตารางที ่8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีตอ่โครงการฯ ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพฒันางานของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด 

4.25 .60 มาก 

2.  การศึกษา ดูงาน ครั้งนี้เป็นประโยชน์กับท่านมากน้อย
เพียงใด 

4.47 .50 มาก 

รวม 4.36 0.55 มาก 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการน าความรู้ไปใช้          
รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.36 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการฝกึอบรม
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  4.47 
 
สรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
  1.  น าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
  2.  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันในระดบัครัวเรือน และสามารถลดรายจ่ายได้อย่างมาก 
  3.  ได้ความรู้เพิ่มข้ึน 
  4.  ได้รับความรู้ในเรือ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นอย่างดี เข้าใจในองค์ประกอบ
ของการใช้โซล่าเซลล ์
  5.  ได้รู้หลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน 
  6.  ดีและประหยัดต้นทุน เป็นเกษตรพอเพียง และประหยัดพลังงาน ไม่สิ้นเปลอืง 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  1.  ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งน้ี 

-  วิทยากรอบรมให้ความรู้ได้ดีเยี่ยม มีความรู้อย่างมาก อยากให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  ดีอย่างยิ่งที่ อบต. จัดอบรมในครั้งนี้ 
-  คุ้มค่ากับเวลาที่มาอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก 
-  เป็นการอบรมที่ได้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันในการลดค่าใช้จ่าย และได้ประโยชน์มาก 
-  วิทยากรเสียงดัง ฟังชัด เข้าใจง่าย สามารถเข้าใจได้เร็ว 
-  เป็นประโยชน์หลายอย่างแก่ชาวบ้าน 

  2.  หัวข้อท่ีอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป 
-  แก๊สชีวภาพ 
-  การติดตั้งอุปกรณ์ Solar cell 
-  การดูแล รักษาอุปกรณ์ และสถานที่ซื้ออะไหล่ 
-  ปุ๋ยสั่งตัด 
-  การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิค แบบน้ านิ่งและน้ าวน พร้อมทั้งการใช้ปุ๋ยและอุปกรณ์การวัด

ค่ากรด - ด่าง การท ารางปลูก เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปกิจกรรมและภาพกิจกรรม 
 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  “กิจกรรม : ลดภาระค่าใช้จ่าย เพ่ิม
สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน”  จัดโดย  ส านักปลัดองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลประทัดบุ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาด
เหมาะสมในระดับครัวเรือน สร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับชุมชน สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับ
ชุมชน และลดภาระการใช้น้ ามันในด้านการเกษตร ประชาชนสามารถผลิตและบริโภคพลังงานได้เอง มีความพอดี 
รอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย มีความรู้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และได้รับประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน  สามารถน าแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ต าบลประทัดบุ  โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม          
ให้ความรู้เมื่อวันที่  11  มกราคม  2561  ณ  หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
วิทยากรบรรยาย คือ นายกุศล  สุขไสว  นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอปราสาท   และ         
นายศิริชัย  เสาะรส  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

ภาพกิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

    
 

    
 



ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 
 

 

 
 
 

    
 
 

      
 

วิทยากรบรรยาย  :  นายกุศล  สุขไสว นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอปราสาท 
บรรยายหัวข้อ พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 



ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 
 

        
 

      
 

   
 

  วิทยากรบรรยาย  :  นายศิริชัย  เสาะรส  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
บรรยายหัวข้อ  ทฤษฎีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 



ภาพกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 
 
 

   
 

   
 

   
 

  วิทยากรบรรยาย  :  นายศิริชัย  เสาะรส  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ฝึกภาคปฏิบัติการถอดประกอบระบบ (Solar cell) 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   

เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  2561 
 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ณ  บ้านทมอ ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   

เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  2561 
 
 

  
 

  
 

  
 
 
 

 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ณ  บ้านทมอ ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   

เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  2561 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 

 


