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รายงานผลการดาเนินงานโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัตริ าชการ
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ปีงบประมาณ 2558
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
มังคุด เป็นผลไม้เมื องร้อนที่มี ศักยภาพในการส่ง ออก ตลาดต่างประเทศมีความต้องการมาก และ
ยอมรับเนื่องจากมีรสชาติดีและผลสวย แต่ประเทศไทยไม่สามารถส่งมอบสินค้าคุณภาพ(ผลมังคุดมีน้าหนัก
ประมาณ 80 กรั ม ผิวมั น สดใส ไม่ มี ร่อ งรอยการเข้า ท้ าลายของแมลง หรือ มี น้อยมาก คุณภาพภายใน
ปราศจากอาการเนื้อแก้ว และยางไหล) ได้ตามปริมาณที่ต้องการ ปริมาณมังคุดที่มีคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้
มีน้อยกว่า 60% ของผลผลิตรวมทั้งหมด แหล่งปลูกมังคุดส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ปัญหาการผลิตมังคุดของภาคใต้ตอนล่าง
พบว่าสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีไม่มีความแน่นอน ท้าให้มีผลต่อการออกดอกและติดผลของมังคุด จึงท้าให้
ปริมาณผลผลิตที่ได้ไม่แน่นอนและไม่ได้คุณภาพ นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย
ย่อย ซึ่งขาดความรู้ด้านการจัดการสวนที่ดี ขาดข้อมูลข่าวสารในด้านการผลิตและการตลาด และการซื้อขาย
ส่วนใหญ่จะไม่มีการคัดเกรดหรือจัดระดับคุณภาพ ท้าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้
ในการที่จ ะพัฒ นาการผลิตมัง คุดให้มีคุณภาพและเพิ่มปริม าณผลผลิต จึง มี ความจ้าเป็นต้องทราบข้อมู ล
เบื้องต้นว่าเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในเขตภาคใต้ตอนล่างได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพียงพอ
หรือไม่ และเทคโนโลยีที่ มี การถ่ายทอดแล้วเกษตรกรมี การยอมรับ และน้าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หรือ
เกษตรกรน้าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร จึงได้ด้าเนินการ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม “เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง” เพื่อศึกษาว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ
เทคโนโลยีเรื่องการผลิตมังคุดที่ เจ้าหน้าที่ของสวพ.8 ได้ไปถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และเกษตรกรมี
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ และต้องการให้ สวพ.8 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติมด้านใดบ้าง เพื่อนักวิจัยจะได้น้าไปใช้
เป็นข้อมูล ในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยให้เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อส้ารวจความพึงพอใจและทราบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ/ไม่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
2 เพื่อ ให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการด้าเนินงานโครงการการมี ส่วนร่วมของประชาชนเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยให้
เหมาะสม
สถานที่ดาเนินการ
1. ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จ.สงขลา
2. พื้นที่ของเกษตรกรผูป้ ลูกเกษตรกร จ.สงขลา
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2557-2558 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558)
คณะผู้ดาเนินงาน
1. คณะท้างานโครงการการมีส่วนร่วมกับประชาชน เรื่อง เทคโนโลยีการลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่าง
2. กลุ่มวิชาการ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จ.สงขลา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
1. ด้าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1 - 5 ของระดับชั้นความส้าเร็จ (Milestone) ซึ่งก้าหนดไว้
ในรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส้านัก/สถาบัน/กอง กรม
วิชาการเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน้า 52 ถึง หน้า 59 โดยการด้าเนินโครงการการมีส่วน
ร่วมระหว่างประชาชนกับ ภาครัฐ มี ก ารปรึก ษาหารือร่วมวางแผน / การปฏิบัติก ารร่วมด้าเนินกิจ กรรม
โครงการ
2. ด้าเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารโครงการฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ผลการดาเนินงาน
1. สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 สวพ.8 ได้ด้าเนินการโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยได้มีการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ
เทคโนโลยีการผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ มัสยิดกามาลียะห์
(เพนียด) หมู่ 4 บ้านแคเหนือ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์เกษตรกรสรุปประเด็นได้ดังนี้
1. ปี 2557 มีปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่้า
2. ปี2557 แล้งกว่า ปี2556 ท้าให้มังคุดลูกเล็กแต่ยังคงคุณภาพความหวานเหมือนเดิม ซึ่งเกษตรบอกว่า
ผลผลิตมังคุดที่บ้านแคเหนือมีรสชาติหวานมากกว่าที่อื่น มีผิวเรียบสวย / ไม่มียาง / ผิวไม่ขรุขระ
3. ผลผลิตของที่นี่จะมีราคาสูงกว่าที่อื่น 3 บาท เพราะพ่อค้ายอมรับเรื่องคุณภาพที่ดีกว่าที่อื่น
4. ได้ผลผลิตประมาณ 3 ตัน / 5 ไร่ ( 200-300 ต้น) เก็บผลผลิตตั้งแต่ มิถุนายน จนถึงเดือน สิงหาคม
2557
5. ราคามังคุดช่วงแรก กิโลกรัม ละ 35 บาท ถ้าซื้อ 3 กก. 100 บาท และราคาลดลงมาเรื่อยๆจนถึง 7
บาท
ถ้ามาเก็บเองในหมู่บ้านก็จะเหลือ 3-4 บาท น้าไปส่งในตลาด 7 บาท ถ้าเอาไปขายเอง 10 บาท ช่วงที่
ผลผลิตออกมากเก็บวันเว้นวัน น้าไปขายที่ตลาดอ้าเภอสะเดาและปาดัง เบซาร์ ที่ตลาดปาดังเบซาร์
ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากประเทศมาเลเซีย
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สรุปปัญหาทีพ่ บ
1. ราคาของผลผลิตตกต่้า/ตลาด
2. ผลผลิตของที่นจี่ ะออกช้ากว่าจังหวัดทางภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี เล็กน้อยท้าให้ได้ราคาต่้ากว่า
ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของเกษตรกร
1. ต้องการให้ สวพ.8 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ท้าสบู่ /
ยารักษาโรค / เครื่องส้าอาง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของมังคุด
ซึ่ง จากข้อ เสนอแนะของเกษตรกรที่ เ ข้าร่วมโครงการ พบว่าเกษตรกรต้องการให้ส วพ.8 ด้าเนินการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการแปรรู ป ผลผลิ ต มั ง คุ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ เช่ น การท้ า สบู่ ยา/ครี ม ดั ง นั้ น ใน
ปีงบประมาณ 2558 สวพ.8 จึงได้ด้าเนินการ ตามข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติร าชการ โดยได้น้าไปเสนอให้กลุ่ม วิชาการจัดหลัก สูตรฝึกอบรม
เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร และได้ด้าเนินการฝึกอบรม ณ
โรงเรียนชุมชนวัดน้้าขาว ต.น้้าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเปลื อ กมั ง คุ ด คื อ นายสนธยา ช้ า นะ จากกลุ่ ม บ้ า นสมุ น ไพรคี รี ว ง
จ.นครศรีธรรมราช โดยได้สาธิตวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่
1.ผงขัดผิวขาวหน้าใส
2.สบูเ่ หลวเปลือกมังคุด
3.แชมพูเปลือกมังคุด
4.โลชั่นเปลือกมังคุด
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรม

ภาพที่ 1 เกษตรกรลงทะเบียน

ภาพที่ 2 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ได้
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ภาพที่ 3 วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้

ภาพที่ 4 อุปกรณ์ในการสาธิต
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ภาพที่ 5 วิธกี ารท้าผงขัดผิว

ภาพที่ 6 เกษตรกรลงมือท้าผงขัดผิว
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ภาพที่ 7 สอนการท้าสบู่เหลวเปลือกมังคุด

ภาพที่ 8 เกษตรกรฝึกการท้าสบู่เหลว
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ภาพที่ 9 ส่วนประกอบของการท้าแชมพู

ภาพที่ 10 เกษตรกรฝึกการท้าแชมพู
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ผลการสารวจความพึงพอใจของเกษตรกร
จากการส้ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร จ้านวน 22 ราย ที่มีต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
วิชาการเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปมังคุด ของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยมีตัวแทนเกษตรกร
จ้านวน 22 คน จากพื้นที่ในจังหวัดสงขลา การลงคะแนนจัดเป็น 5 ระดับ (5 = พอใจมาก 4 = พอใจ 3 =
พอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ 2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจมาก )
ผลการส้ารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหญิงร้อยละ 95.4 ชาย ร้อยละ 0.6 ส่วนใหญ่มอี ายุ 41-50 ปี ร้อยละ 40.9
รองลงมา คือ 31- 40 ปี และ 51-60 ปี ร้อยละ 22.7 และ 18.2 ตามล้าดับ ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อย
ละ 86.4 และมีบัณฑิตอาสาและนักศึกษา ร้อยละ 13.6 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 59.1 รองลงมา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี ร้อยละ 27.3 และ 13.6 ตามล้าดับ (ตาราง
ที่ 1 ภาคผนวก)
ความพึงพอใจของผูร้ ่วมโครงการต่อการด้าเนินงาน
การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ
1.ด้านการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ต่อการตรงเวลานัด
หมายของเจ้าหน้าที่ อยู่ทรี่ ะดับพอใจมากร้อยละ 68.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 27.0 และพอใจน้อยจน
เกือบไม่พอใจ ร้อยละ 5.0 เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจอยู่ทรี่ ะดับพอใจมากร้อย
ละ 73.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 27.0 เจ้าหน้าทีม่ ีกระตือรือร้นในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ที่
ระดับพอใจมาก ร้อยละ 68.0 รองลงมา ระดับพอใจ ร้อยละ 32.0 เจ้าหน้าที่มีความรู้ประสบการณ์ สามารถ
ตอบค้าถามให้ค้าแนะน้าได้ อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ทรี่ ะดับพอใจมาก ร้อยละ 59.0
รองลงมา ระดับพอใจ ร้อยละ 41.0 เจ้าหน้าที่มมี นุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง มีความพึงพอใจ
อยู่ที่ระดับพอใจมากร้อยละ 86.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 14.0 เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมินผลงาน
อย่างสม่้าเสมอ มีความพึงพอใจอยูท่ ี่ระดับพอใจมากร้อยละ 59.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 41.0 การ
ชี้แจงของเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความพึงพอใจอยู่ทรี่ ะดับพอใจมากร้อยละ 73.0 รองลงมาระดับพอใจ
ร้อยละ 27.0
2.ด้านคุณภาพในการด้าเนินงาน พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อความถูกต้องของ
ข้อมูล ระดับพอใจร้อยละ 54.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 41.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ
ร้อยละ 5.0 มีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการด้าเนินงาน ระดับพอใจร้อยละ 54.0 รองลงมาระดับพอใจ
มาก ร้อยละ 41.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ ร้อยละ 5.0 มีความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาในการ
ด้าเนินงาน ระดับพอใจมากร้อยละ 63.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 32.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ
ร้อยละ 5.0
3.ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการแปรรูปมังคุด พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ต่อ
วิธีการแปรรูปที่ได้รับการถ่ายทอดว่าตรงตามความต้องการ อยู่ที่ระดับพอใจมากร้อยละ 59.0 รองลงมาระดับ
พอใจ ร้อยละ 36.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ ร้อยละ 5.0 มีความพึงพอใจ ต่อการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร อยู่ที่ระดับพอใจมากร้อยละ 50.0 เท่ากับระดับพอใจ มีความพึงพอใจต่อความพร้อมของวัสดุอปุ กรณ์
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ในการอบรม อยู่ทรี่ ะดับพอใจมากร้อยละ 54.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 41.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่
พอใจ ร้อยละ 5.0 มีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการอบรม อยู่ทรี่ ะดับพอใจร้อยละ 50.0 รองลงมาระดับ
พอใจมาก ร้อยละ 45.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ ร้อยละ 5.0 มีความพึงพอใจต่อสถานที่ในการอบรม
อยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 50.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 45.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ ร้อยละ
5.0 มีความพึงพอใจต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ของการอบรม อยู่ทรี่ ะดับพอใจมากร้อยละ 68.0 รองลงมา
ระดับพอใจ ร้อยละ 32.0 และ มีความพึงพอใจต่อการสามารถน้าไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้/ลด
รายจ่าย หลังจากฝึกอบรม อยู่ทรี่ ะดับพอใจมากร้อยละ 64.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 36.0
(ตารางที่ 2 ภาคผนวก)
สรุปข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมังคุด
1.ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้ สวพ.8 จัดให้มีโครงการในลักษณะนี้ อย่างต่อเนือ่ ง เพราะเป็นโครงการที่ดี
สามารถน้าความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ้าวันได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถ
น้าไปเป็นอาชีพเสริมได้
2.ต้องการให้มรี ะยะเวลาการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
เกณฑ์การให้คะแนน ก้าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความพึง
พอใจของเกษตรกร ที่ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด้าเนินงานโครงการ
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

ความพึงพอใจของเกษตรกรทีม่ ตี อ่ พันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่(ร้อยละ)
65

70

75

80

85







ผลการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อเทคโนโลยีการผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง อยู่ที่คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 98.00 อยู่ในระดับคะแนน 5
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ข้อเสนอแนะ /ข้อพิจารณา
จากการด้าเนินงานโครงการที่ เ ปิดโอกาสให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริห ารราชการ
เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง” พบว่าเกษตรกรมีความสนใจในเรื่องการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจะได้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งบางครั้งอาจจะอยู่ใน
สภาวะที่ราคาตกต่้า เพื่อจะได้เพิ่มรายได้และลดรายจ่างในครัวเรือนของเกษตรกร ซึ่งกลุ่มวิชาการ สวพ.8
เสนอผู้บริหารของ สวพ.8 เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการด้าเนินงานตามภารกิจหลักทีร่ ับผิดชอบของ สวพ.8 ใน
ปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
........................................
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รบั บริการ
ลาดับที่
1
เพศ
2

3

4

รายการ

ร้อยละ

หญิง
ชาย

95.4
0.6

น้อยกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

0.0
9.1
22.7
40.9
18.2
9.1

อายุ

อาชีพ
เกษตรกร
เจ้าของกิจการ
รับราชการ
อื่นๆ (บัณฑิตอาสา/นักศึกษา)
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

86.4
0.0
0.0
13.6
59.1
27.3
13.6
0.0
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูร้ ่วมโครงการต่อการด้าเนินงาน
ความพึงพอใจ (ร้อยละ)
พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

1.1 เจ้าหน้าทีม่ าตรงเวลาตามที่นัดหมาย
1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความโปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ
1.3 เจ้าหน้าทีม่ ีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ
1.4 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ประสบการณ์
สามารถตอบค้าถามให้ค้าแนะน้าได้
อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
1.5 เจ้าหน้าทีม่ ีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เป็นกันเอง
1.6 เจ้าหน้าทีม่ ีการติดตามประเมินผลงาน
อย่างสม่้าเสมอ
1.7 การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย
2.ด้านคุณภาพในการดาเนินงาน

68.0

27.0

5.0

0.0

0.0

73.0

27.0

0.0

0.0

0.0

68.0

32.0

0.0

0.0

0.0

59.0

41.0

0.0

0.0

0.0

86.0

14.0

0.0

0.0

0.0

59.0

41.0

0.0

0.0

0.0

73.0

27.0

0.0

0.0

0.0

2.1 ความถูกต้องของข้อมูล

41.0

54.0

5.0

0.0

0.0

2.2 ความรวดเร็วในการด้าเนินงาน

41.0

54.0

5.0

0.0

0.0

2.3 สามารถแก้ปญ
ั หาในการด้าเนินงานได้
3.ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการ
แปรรูปมังคุด
3.1 วิธีการแปรรูปตรงตามความต้องการ
3.2 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
เข้าใจง่าย
3.3 ความพร้อมของวัสดุอปุ กรณ์ในการ
อบรม

63.0

32.0

5.0

0.0

0.0

59.0

36.0

5.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

54.0

41.0

5.0

0.0

0.0

การด้าเนินโครงการ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มาก

1. การดาเนินการของเจ้าหน้าที่
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การด้าเนินโครงการ

พอใจมาก

ความพึงพอใจ (ร้อยละ)
พอใจน้อย
พอใจ จนเกือบไม่ ไม่พอใจ
พอใจ

ไม่พอใจ
มาก

3.5 สถานที่ในการอบรมเหมาะสม

45.0

50.0

5.0

0.0

0.0

3.6 สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้
3.7 สามารถท้าเป็นอาชีพเสริมสร้าง
รายได้/ลดค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย

68.0

32.0

0.0

0.0

0.0

64.0

36.0

0.0

0.0

0.0

60.0

38.0

2.0

0.0

0.0
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ตารางที่ 3 รายชื่อเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมฝึกอบรมการแปรรูปมังคุด ประจ้าปีงบประมาณ 2558
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-สกุล
นางไสฝ๊ะ หัสต้า
นางสุนีย์ ใจปาละ
นางเสาด๊ะ ล่าเม๊าะ
นางยะวะเหต เหล็มและ
นางหับเสาะ หัสต้า
นางร่อฝีอ๊ะ หนิเหม
นางเจะหวอ สุขอร่าม
นางมูรินา หวังเก็ม
นางอุไสฝ้า หล้าขุน
นางสาใบเด๊าะ โต๊ะแอ
น.ส.หาหลีเหม๊ะ โต๊ะแอ
นางหรอบิอะ๊ เหมเภอ
นางมยุรี หวังเก็ม
นางมีเด๊าะ และเจริญ
นางอาฉ๊ะ หัสต้า
นางสาลีขอ โต๊ะแอ
นางสามีด๊ะ สมหวัง
น.ส.ฮุสนา สุหลี
นางหาลีหม๊ะ หวังนุรกั ษ์
น.ส.จารุวรรณ จิตศิริ
น.ส.สง หัสเอียด
นายทินกร เจ็ดเกลี้ยง

ที่อยู่
4 หมูท่ ี่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
23/1 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
17/2 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
47 หมูท่ ี่ 3 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
12 หมูท่ ี่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
21/1 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
16/2 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
3/1 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
4/1 หมูท่ ี่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
33/2 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
7/2 หมูท่ ี่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
17/1 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
3 หมูท่ ี่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
39/1 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
30/1 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
7/1 หมูท่ ี่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
12/2 หมู่ที่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
12/3 หมู่ท4ี่ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
50 หมูท่ ี่ 4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
65/3 หมู่ที่ 3 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
57/1 หมู่ที่ 3 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
57/1 หมู่ที่ 3 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา

........................................
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ผลการวิเคราะห์แนวทาง/แผนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้ในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2559
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
สรุปข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมังคุด
1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้ สวพ.8 จัดให้มีโครงการในลักษณะนี้ อย่างต่อเนือ่ ง เพราะเป็นโครงการที่ดี
สามารถน้าความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ้าวันได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถ
น้าไปเป็นอาชีพเสริมได้
2. ต้องการให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมเพิม่ ขึ้น
3. จากการด้าเนินงานโครงการที่เ ปิดโอกาสให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริห ารราชการ เรื่อง
“เทคโนโลยีการผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง” พบว่าเกษตรกรมีความสนใจในเรือ่ งการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรเพื่อจะได้เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งบางครั้งอาจจะอยู่ในสภาวะที่ราคา
ตกต่้า เพื่อจะได้เพิ่มรายได้และลดรายจ่างในครัวเรือนของเกษตรกร ซึ่งกลุ่มวิชาการ สวพ.8 เสนอผู้บริหาร
ของ สวพ.8 เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการด้าเนินงานตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบของ สวพ.8 ในปีงบประมาณ
2559 ต่อไป
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