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บทสรุปผูบริหาร 
 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดมีการจัดทําโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการดาน BCG ในพ้ืนที่ดวยองค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจางงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่  
พัฒนากําลังคนใหมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการทํางานในปจจุบันและทักษะที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจ 
BCG และเพื่อพัฒนาฐานขอมูล Thailand Community Big Dada (TCD) ใหมีความสมบูรณ
ครอบคลุมใหพื้นที่ของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง  
โควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ป 2565 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดคือ สกลนคร มุกดาหาร 
นครพนม โดยดําเนินการในพ้ืนที่รวม 51 ตําบล มีการจางงาน ประชาชน และบัณฑิต จํานวน 450 
คน และโดยไดการกระจายความรับผิดชอบการดําเนินงานใหกับอาจารยและบุคลากรในคณะและ
สํานัก/สถาบันในมหาวิทยาลัย เพ่ือนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูการพัฒนาตําบล มีการ
ประสานความรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ในการ พัฒนาผลักดัน
ผลิตภัณฑ เพ่ือสรางรายไดใหเกิดขึ้นกับชุมชน เมื่อสิ้นสุดโครงการจึงทําการประเมินผลการดําเนินงาน
จากผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการในโอกาสตอไป  
  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางจากตัวแทนชุมชน บัณฑิตท่ีถูกจางงาน ประชาชนที่
ถูกจางงาน ผูนําชุมชน และอาจารยผูรับผิดชอบตําบล จํานวน 352 คน เพ่ือสรุปผลการประเมินการ
ดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
จากนั้นกลุมตัวอยางตอบแบบประเมินความคิดเห็นตอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก จํานวนหรือความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) 
คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลการประเมินนําเสนอขอมูล
โดยจําแนกตามประเภทดังนี ้

ผลการประเมินความคิดเห็นของตัวแทนชุมชน จากกลุมตัวอยางตัวแทนชุมชน จํานวน 62 
คน จากพ้ืนที่ 29 ตําบล สวนใหญเพศหญิง จํานวน 49 คน (รอยละ) สวนใหญมีอายุ 40-49 ป จํานวน 
18 คน (รอยละ 29.00 ) รองลงมามีอายุ 20-29 ป (รอยละ 22.60)   

ตัวแทนชุมชนไดรับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดข้ึนกับชุมชน ในดานประชาชนในชุมชน 
มีรายไดเพิ่มขึ้น (ความถี่ 60) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ระยะเวลาการดําเนินโครงการสั้น
เกินไป (ความถ่ี 11 ) ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T for BCG ดําเนินโครงการได คือ  
มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน (ความถ่ี 59) นอกจากนี้ยังให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน (ความถ่ี 57) และสงเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ (ความถี่ 54) โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอโครงการ U2T for BCG  
 ในดาน อยากใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 25) และชวยหาชองทางการตลาดใหผลิตภัณฑในชุมชน
ใหเปนที่รูจักมากขึ้น (ความถี่ 5) 



 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของบัณฑิตผูรับจางงาน จากกลุมตัวอยางบัณฑิตผูรับจางงาน  
จํานวน 108 คน จากพื้นที่ 40 ตําบล ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง จํานวน 86 คน (รอยละ 79.60) และ 
เปนเพศชาย จํานวน 22 คน (รอยละ 20.40) สวนใหญมีอายุ 20-29 ป (รอยละ 96.30)  

 บัณฑิตผูรับจางงานไดรับผลกระทบหรือคุณคาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน ในดานประชาชนในชุมชน
มีรายไดเพ่ิมข้ึน (ความถ่ี 103) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ระยะเวลาการดําเนินโครงการสั้น
เกินไป (ความถี่ 18 ) ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T for BCG ดําเนินโครงการได คือ มี
ผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน (ความถี่ 103) นอกจากนี้ยังให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ (ความถี่ 101) เพิ่มชองทาง
การตลาดใหกับสินคาชุมชน (ความถ่ี 82) และเปนที่ปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน 
(ความถี่ 72) โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอโครงการ U2T for BCG  ในดานอยากใหมีโครงการ
ตอเนื่อง (ความถ่ี 38) และขอบคุณสําหรับโครงการดี ๆ ที่ชวยใหชุมชนไดมีรายไดมากขึ้น (ความถี่ 2) 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนรับจางงาน จากกลุมตัวอยางประชาชนผูรับจาง
งาน จํานวน 93 คน จากพ้ืนที่ 32 ตําบล ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง จํานวน 73 คน (รอยละ 78.50 ) 
และเปนเพศชาย จํานวน 20 คน (รอยละ 21.50 ) สวนใหญมีอายุ 20-29 ป (รอยละ 46.20) 
  ประชาชนผูรับจางงานไดรับผลกระทบหรือคุณคาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน ในดานประชาชนใน
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น (ความถ่ี 86) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ระยะเวลาการดําเนิน
โครงการสั้นเกินไป (ความถี่ 17 ) ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T for BCG ดําเนิน
โครงการได คือ มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน (ความถี่ 85) 
นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน (ความถี่ 83) และ
สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ (ความถี่ 82) โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอโครงการ U2T for 
BCG  ในดานอยากใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 44) และระยะการดําเนินงานสั้นเกินไป(ความถี่ 4) 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูนําชุมชน จากกลุมตัวอยางผูนําชุมชน จํานวน 42 คน 
จากพื้นที่ 20 ตําบล ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง จํานวน 17 คน (รอยละ 40.50) และเปนเพศชาย จํานวน 
25 คน (รอยละ 59.50) สวนใหญมีอายุ 50-59 ป (รอยละ 50.00) 

 พบวา ผูนําชุมชนไดรับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดข้ึนกับชุมชน ในดานประชาชนในชุมชนมี
รายไดเพ่ิมขึ้น (ความถี่ 40) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ มีบัณฑิตและประชาชนที่รับจางงาน
มาชวยเหลือการดําเนินการ (ความถี่ 33 ) นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ สงเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ (ความถี่ 140) เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน (ความถี่ 38) และ
เปนที่ปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน (ความถ่ี 35) โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอ
โครงการ U2T for BCG  ในดาน อยากใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 18) และอยากใหมีการตอ
โครงการและทําจุดจําหนายสินคา (ความถี่ 2) 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบตําบล จากกลุมตัวอยางอาจารย
ผูรับผิดชอบตําบล จํานวน 47 คน จากพ้ืนที่ 21 ตําบล ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง จํานวน 27 คน (รอย
ละ 57.40) และเปนเพศชาย จํานวน 20 คน (รอยละ 42.60) สวนใหญมีอายุ 30-39 ป (รอยละ 
51.10)  



 อาจารยผูรับผิดชอบตําบลไดรับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ในดานประชาชนใน
ชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น (ความถี่ 43) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ คือมีงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการ (ความถี่ 26 ) นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/
บริการ (ความถี่ 41) เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน (ความถี่ 35) และเปนที่ปรึกษา แนะนํา
ในการดําเนินงานของชุมชน (ความถี่ 30) โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอโครงการ U2T for BCG  ใน
ดานอยากใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 5)  
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1 
 

บทท่ี 1  
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
ตามท่ีเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทําใหเกิดปญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศประชาชนวางงานและบัณฑิตจบใหมไมสามารถหางานทําได รวมถึงนักศึกษาที่
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ประชาชนที่วางงานยายกลับและบัณฑิตจบใหมสามารถหางานทําได 
สงผลใหเกิดปญหาทางสังคมตามมา รัฐจึงมีนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่
มุงเนนที่การฟนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสรางงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพ่ือใหชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการบูรณาการโครงการในพ้ืนที่
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการอยางแทจริง ควรมีหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีทําหนาที่ใน
การบูรณาการกระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อยางเปนระบบ ซึ่งหนวยงานท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาทองถ่ินโดยใชองคความรูและนวัตกรรม คือ มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ซึ่งมีมากกวา 80 แหง 
ที่กระจายตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศสามารถท่ีจะทําหนาท่ีเปน System Integrator ในระดับ
ตําบลไดโดยที่มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สามารถใชองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยูทํางาน
ประสานและรวมกับจังหวัดองคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานอื่น ๆ เพ่ือใหการทํางานบูรณาการ
นี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลที่สามารถนําไปสูการลดความยากจนอยางมีเปาหมายชัดเจน 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายสงเสริมและปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการสรางเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแกชุมชนทองถิ่นที่มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู โครงการนี้จึงเปนพื้นฐานสําคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ไดรวมดําเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดําเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 51 ตําบล 
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการดาน BCG ในพ้ืนท่ี
ดวยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมการจางงานบัณฑิตที่พ่ึงจบการศึกษาและประชาชนใน
พ้ืนที่  พัฒนากําลังคนใหมีทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการทํางานในปจจุบันและทักษะที่เก่ียวของกับ
เศรษฐกิจ BCG และเพ่ือพัฒนาฐานขอมูล Thailand Community Big Dada (TCD) ใหมีความ
สมบูรณครอบคลุมใหพ้ืนที่ของประเทศ เมื่อสิ้นสุดโครงการจึงไดมีการประเมินเพ่ือเปนขอมูลสําหรับ
การดําเนินการในโอกาสตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงคของการประเมิน 

เพ่ือประเมิลผลการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากมีการลงพื้นที่เพ่ือพัฒนา
ผลักดันผลิตภัณฑ เพ่ือสรางรายไดใหเกิดขึ้นกับชุมชนเรียบรอยแลว 
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1.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล 
กลุมตัวอยางไดแก ตัวแทนชุมชน บัณฑิตผูรับจางงาน ประชาชนผูรับจางงาน ผูนําชุมชน 

อาจารยผูรับผิดชอบตําบล ที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสุมตัวแทนผูตอบแบบสอบถาม
ตามสัดสวนของแตละกลุมจํานวน จํานวน 352 คน ไดแก  

1.3.1 ตัวแทนชุมชน จํานวน  62 คน  
1.3.2 บัณฑิตผูรับจางงาน จํานวน  108 คน  
1.3.3 ประชาชนผูรับจางงาน จํานวน  93 คน  
1.3.4 ผูนําชุมชน จํานวน  42 คน  
1.3.5 อาจารยผูรับผิดชอบตําบล จํานวน  47 คน  
 

1.4 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน มี 5 ประเภท ไดแก 
1.4.1 แบบสอบถามสําหรับตัวแทนชุมชน  
1.4.2 แบบสอบถามสําหรับบัณฑิตผูรับจางงาน  
1.4.3 แบบสอบถามสําหรับประชาชนผูรับจางงาน  
1.4.4 แบบสอบถามสําหรับผูนําชุมชน   
1.4.5 แบบสอบถามสําหรับอาจารย  

  
1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการประเมินผลครั้งนี้ โดยเจาหนาที่กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยการประสานใหกลุมตัวอยางแตละตําบลตอบ
แบบสอบถาม ผาน Google form สําหรับแตละกลุม  
 
1.6 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
จํานวนหรือความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) โดยยดึเกณฑการแปลผลจากคาเฉลี่ยดังนี ้
 

คาเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.50-5.00 มากที่สุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 นอย 
1.00-1.49 นอยทีสุ่ด 
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เกณฑการประเมินคุณภาพการดําเนินโครงการ ดังนี ้
 

ระดับรอยละความพึงพอใจ การแปลความหมาย 
รอยละ 90 ขึ้นไป ดีมาก 
รอยละ 70 - 89 ด ี
รอยละ 60 - 79 ปานกลาง 
รอยละ 50 - 69 พอใช 
รอยละ 30 - 49 ปรับปรุง 
ต่ํากวารอยละ 30 ตองปรับปรุง 
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บทท่ี 2  
 

ผลการประเมิน 
 

การดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 
 (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไดมีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ 
เ พ่ือสรางรายไดให เกิด ข้ึนกับชุมชน เพื่อเปนการติดตามประเมินผลโครงการ U2T for BCG 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหผล และสรุปการเมิน โดยแบงการ
ประเมินออกเปน 5 ประเภท ดังตอไปนี้  

 
1. ตัวแทนชุมชนที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 
BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับตัวแทนชุมชนตอกิจกรรมการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ี
มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ เพื่อสรางรายไดใหเกิดข้ึนกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน 
(ก.ค. - ก.ย. 65) จากกลุมตัวอยางจํานวน 62 คน จากพื้นทีจ่ํานวน 29 ตําบล  
 

ตอนท่ี 1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน (ตัวแทนชุมชน) 
  จากกลุมตัวอยางตัวแทนชุมชน จํานวน 62 คน จากพื้นที่ จํานวน 29 ตําบล เปนเพศหญิง  
จํานวน 49 คน (รอยละ 79.00 ) และเปนเพศชาย จํานวน 13 คน (รอยละ 21.00 ) สวนใหญมีอายุ
40-49 ป จํานวน 18 คน (รอยละ 29.00 ) และมีอาย ุ20-29 ป (รอยละ 22.60) ดังตารางที่ 1.1.1  
 
ตาราง 1.1.1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ 
          ชาย 13 21.00 
          หญิง 49 79.00 
อายุ 

นอยกวา 20 ป 2 3.20 
อายุ 20-29 ป 14 22.60 
อายุ 30-39 ป 9 14.50 
อายุ 40-49 ป 18 29.00 
อายุ 50-59 ป 13 21.00 
อายุ 60 ปขึ้นไป 6 9.70 
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ตารางที่ 1.1.2 จํานวนตัวแทนชุมชนผูตอบแบบประเมินของแตละตําบล 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 62 คน) 
1. ไฮหยอง พังโคน สกลนคร 1 
2. นามอง กุดบาก สกลนคร 4 
3. แพด คําตากลา สกลนคร 2 
4 หนองบัว นิคมน้ําอูน สกลนคร 3 
5. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 2 
6. ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร 2 
7. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร 3 
8. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1 
9. บานแปน โพนนาแกว สกลนคร 1 
10. นาตาล เตางอย สกลนคร 4 
11. กกตูม ดงหลวง สกลนคร 2 
12. วัฒนา สองดาว สกลนคร 3 
13. โคกสิลา เจริญศิลป สกลนคร 1 
14. สรางคอ ภูพาน สกลนคร 4 
15. อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร 1 
16. กุดบาก กุดบาก สกลนคร 2 
17. บึงทวาย เตางอย สกลนคร 1 
18. เตางอย เตางอย สกลนคร 2 
19.โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร 2 
20.วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร 1 
21.ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 1 
22.นาใน พรรณานิคม สกลนคร 3 
23.พังขวาง เมอืงสกลนคร สกลนคร 1 
24.นาหัวบอ โพนสวรรค นครพนม 1 
25.หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร 2 
26.บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 3 
27.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2 
28.นาเพียง กุสุมาลย สกลนคร 2 
29.โพธิไพศาล กุสุมาลย สกลนคร 5 
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ตอนท่ี 1.2 ผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

 ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบลดําเนินการได และขอเสนอแนะ

หรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 

 ในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  
 (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ เพ่ือสราง
รายไดใหเกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65) ตัวแทนชุมชนไดใหขอคิดเห็น
เก่ียวกับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเรียงจากมากไปหานอย ดังนี ้
 
ตารางที่ 1.2.1 ความถีผ่ลกระทบหรือคุณคาที่เกิดข้ึนกับชุมชน  

ผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ความถี่ 
ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 60 
คนในชุมชนมีอาชีพใหม 44 
ชวยลดรายจายในครัวเรือนของประชาชน 24 
ชวยใหสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศนของชุมชนไดรับการพัฒนา 22 

 
ตารางที ่1.2.2 ความถ่ีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบล 

ปญหาและอุปสรรค ความถี่ 
ระยะเวลาการดําเนินโครงการสั้นเกินไป 11 
เครื่องมือไมเพียงพอ 6 
ชองทางการตลาด 2 
ประชาชนใหความสนใจยังไมมากพอ 2 
ขาดความรูในการใชเทคโนโลย ี 2 
โครงการไมตอเนื่อง 2 
เงินทุน 2 
การแกไขขอมูลในระบบกับสวนกลาง และความรวมมือของชาวบาน   
ยังมนีอย 

1 

งบประมาณเงนิเขาชา 1 
 

ตารางที่ 1.2.3 ปจจัยที่สงเสริมใหสามารถดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบลได 

ปจจัยที่สงเสรมิใหการดําเนินโครงการ U2T for BCG  ความถี่ 
มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครอืขาย เปนตน 59 
มีบัณฑิตและประชาชนท่ีรับจางงานมาชวยเหลือการดําเนินการ 57 
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 50 
ไดรับความรวมมือจากชุมชนและเครือขายที่เก่ียวของ 49 
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ตารางที่ 1.2.4 ความถ่ีขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 

ขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต ความถี่ 
เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน 57 
สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ 54 
เปนที่ปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน 45 

 

 จากตารางที่ 1.2.1 – 1.2.4 พบวา ตัวแทนชุมชนไดรับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับ

ชุมชน ในดานประชาชนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน (ความถี่ 60) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการสั้นเกินไป (ความถี่ 11 ) ปจจัยท่ีสงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T 

for BCG ดําเนินโครงการได คือ มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน 

(ความถี่ 59) นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ เพิ่มชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน 

(ความถ่ี 57) และสงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ (ความถี่ 54) 

 

ตอนท่ี 1.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีตัวแทนชุมชนมีตอบัณฑิตผูรับจางงาน 
 

 จากกลุมตัวอยางตัวแทนชุมชนที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 62 คน 
พบวา  สวนใหญแสดงความเห็นตอบัณฑิตผู รับจางงานในภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด 

 ( 71.0..,52.4  DSx  ) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นบัณฑิตผู

รับจางงานในดาน “บัณฑิตสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ” และ  
“มีความเขาใจบรบิทในพ้ืนที”่ มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 1.3.1 
 
ตารางที ่1.3.1 ความถ่ีความคิดเห็นตอบัณฑิตผูรับจางงาน 

รายการความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

มีความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ทักษะดาน IT) เชน การตัดตอวิดีโอ การถายภาพ 

4.40 0.80 มาก 

บัณฑิตสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.63 0.63 มากที่สุด 

มีความคิดสรางสรรค ทันสมัย มีมุมมองที่หลากหลาย 4.53 0.67 มากที่สุด 
สามารถติดตอประสานการทํางานกับทุกภาคสวนได 4.47 0.74 มาก 
มีความเขาใจบริบทในพื้นที่ 4.58 0.71 มากที่สุด 
มีทักษะทางสังคม เชน การสื่อสาร การวางตัว 4.52 0.70 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.52 0.71 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 1.3.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอบัณฑิตผูรับจางงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
ทํางานเปนทีมดีมาก 6 
ทํางานดี มีประสิทธิภาพ 4 
ขาดทักษะ ไมกลาแสดงออกทางความคิดและการสื่อสาร  1 
ขอบคุณและดีใจที่มีคนมาพัฒนาตําบล 1 
ขาดการกระตือรือรนในการทํางาน  1 
ทํางานดี ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ 1 
ควรมเีครื่องมือจัดทําโครงการ เชน กลองถายภาพ กลองถายวีดีโอ เปนตน 1 
ควรมีการอบรมการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ใหกับบัณฑิต 1 

 

 จากตารางท่ี 1.3.2 พบวา ตัวแทนชุมชนมีความคดิเห็นตอบัณฑิตผูรับจางงาน คือ ทํางาน
เปนทีมดีมาก (ความถี่ 6) และทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ (ความถี่ 4)  
 
ตอนท่ี 1.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของตัวแทนชุมชนตอประชาชนผูรับจางงาน 
  จากกลุมตัวอยางตัวแทนชุมชนที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง
โควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 62 คน พบวา

สวนใหญมีความเห็นตอประชาชนผูรับจางงานในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 65.0..,52.4  DSx  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นตอประชาชนผูรับจางงานในดาน “มี
ความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน” “มีความเขาใจบริบทของพ้ืนที่” และ “ประสบการณที่เอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน” มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 1.4.1 
 

ตารางที่ 1.4.1 ความคิดเห็นของตวัแทนชุมชนตอประชาชนผูรับจางงาน 

รายการความคดิเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มีความเขาใจบริบทของพื้นที ่ 4.58 0.62 มากที่สุด 
สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/เครือขาย/
บุคคลในพื้นที่ได 

4.55 0.72 มากที่สุด 

มีความคิดสรางสรรค  4.52 0.62 มากที่สุด 
มีความเปนผูนํา 4.44 0.64 มาก 
มีทักษะวิชาชีพที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 4.53 0.65 มากที่สุด 
ประสบการณที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 4.58 0.64 มากที่สุด 
มีทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ประยุกตใชกับงาน 4.34 0.75 มาก 
มีความพรอมสําหรับการปฏบิัตงิาน 4.65 0.55 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.52 0.65 มากที่สุด 
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ตารางที่ 1.4.2 ความถี่ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของตัวแทนชุมชนตอประชาชนผูรับจางงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
การทํางานดีเยี่ยม 16 
อยากใหมีโครงการตอเนื่องมีการจางงานประชาชนอีก 8 
เกิดการรวมมือระหวางชุมชน คนจางงาน และมหาวิทยาลัย 2 
สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปตอยอดได 2 
ยังขาดประสบการณและความรูเฉพาะดาน 1 
มีความรวมมือและเรียนรูกับสิ่งใหม ๆ 1 
อยากใหชวยสงเสริมผลิตภัณฑในชุมชนเปนทีรู่จักมากขึ้น 1 

  จากตารางท่ี 1.4.2 พบวา ตัวแทนชุมชนใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอประชาชนผูรับจางงาน ในดาน
การทํางานดีเยี่ยม (ความถ่ี 16) และอยากใหมีโครงการตอเนื่องมีการจางงานประชาชนอีก (ความถ่ี 8) 
 
ตอนท่ี 1.5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของตัวแทนชมุชนตออาจารยที่รับผิดชอบตาํบล 
  จากกลุมตัวอยางตัวแทนชุมชนที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 62 คน พบวาสวนใหญ

มีความเห็นตออาจารยที่รับผิดชอบตําบลภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 61.0..,64.4  DSx  

เ ม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 
ในดาน “มีความรูและประสบการณที่สามารถใหคําแนะนําได” และ “มีการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ” มากทีสุ่ด รายละเอียดแสดงดังตาราง 1.5.1 
 
ตารางที่ 1.5.1 ความถ่ีความคิดเห็นตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 

รายการความคดิเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มีการวางแผนการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมไดอยางเปน
ขั้นตอนที่ชัดเจน 

4.63 0.61 มากที่สุด 

มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 4.58 0.64 มากที่สุด 
สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/เครือขาย/บุคคลที่
เก่ียวของไดดี 

4.66 0.63 มากที่สุด 

มีความรูและประสบการณที่สามารถใหคําแนะนําได 4.71 0.55 มากที่สุด 
ใหคําปรกึษาในการดําเนนิงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 4.58 0.67 มากทีสุ่ด 
มีการติดตาม ประเมนิผลการดําเนินโครงการ 4.69 0.53 มากที่สุด 
มีการปรึกษาหารือและสรปุผลการดําเนินงานรวมกับทีมงาน 4.63 0.63 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.64 0.61 มากที่สุด 
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ตารางที่ 1.5.2 ความถ่ีขอเสนอแนะของตวัแทนชุมชนตอตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อาจารยใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดี 14 
อยากใหอาจารยที่ควบคุมงานลงพ้ืนที่บอยข้ึน 2 
การทํางานเปนทีมและความสามัคคี เปนอยางดี 2 
ไดรับคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการไดดี 1 
กําหนดขอบเขตของกิจกรรมและงบประมาณที่ชัดเจน 1 
ขอบคุณท่ีมีโครงการดีแบบนี้ 1 
นําความรูมาพัฒนาตอยอดสินคาไดดีเยี่ยม 1 
มีการวางแผนงานที่ดีและเกิดประโยชนตอผูที่สนใจ 1 

 

 จากตารางที่ 1.5.2 พบวา ตัวแทนชุมชนใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตออาจารยที่รับผิดชอบ
ตําบล ในดานอาจารยใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดี (ความถ่ี 14) และการทํางานเปนทีมและความ
สามัคคี เปนอยางด ี(ความถ่ี 2) 
 
ตารางที่ 1.5.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 25 
ชวยหาชองทางการตลาดใหผลิตภัณฑในชุมชนใหเปนที่รูจักมากขึ้น 5 
ทุกคนทํางานไดดีพรอมเพียงกัน 2 
โครงการมีระยะเวลาการดําเนินงานสั้นเกินไป 2 
ไดรับคําปรึกษาที่ดจีากอาจารยที่รับผิดชอบโครงการเปนอยางดี 1 

 

จากตารางท่ี 1.5.3 พบวา ตัวแทนชุมชนใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ในดาน อยากใหมี
โครงการตอเนื่อง (ความถี่ 25) และชวยหาชองทางการตลาดใหผลิตภณัฑในชุมชนใหเปนที่รูจักมาก
ขึ้น (ความถี ่5) 
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2. บัณฑิตผูรับจางงานเขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกจิ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับตัวแทนชุมชนตอกิจกรรมการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ทีม่ีการลงพ้ืนทีเ่พ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ เพ่ือสรางรายไดใหเกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน 

(ก.ค. - ก.ย. 65) จากกลุมตัวอยางจํานวน 108 คน จากบัณฑิตผูรับจางงานในพื้นที่ จํานวน 40 ตําบล 

 

ตอนท่ี 2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน (บัณฑิตผูรับจางงาน) 

  จากกลุมตัวอยางบัณฑิตผูรับจางงาน จํานวน 108 คน จากพื้นที่ จํานวน 40 ตําบล เปนเพศ
หญิง จํานวน 86 คน (รอยละ 79.60) และเปนเพศชาย จํานวน 22 คน (รอยละ 20.40) สวนใหญมี
อายุ 20-29 ป (รอยละ 96.30) ดังตารางที ่2.1.1   
 
ตาราง 2.1.1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 

ตารางที่ 2.1.2 จํานวนตําบลและจํานวนตัวแทนแตละตําบล ประเภทบัณฑิต 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 108 
คน) 

1.มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 3 
2. นามอง กุดบาก สกลนคร 4 
3. แพด คําตากลา สกลนคร 5 
4. หนองบัว นิคมน้ําอูน สกลนคร 4 
5. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 2 
6. ดานคํามวง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ 
          ชาย 22 20.40 
          หญิง 86 79.60 
อายุ 

นอยกวา 20 ป 0 0.00 
อายุ 20-29 ป 104 96.30 
อายุ 30-39 ป 4 3.70 
อายุ 40-49 ป 0 0.00 
อายุ 50-59 ป 0 0.00 
อายุ 60 ปขึ้นไป 0 0.00 
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ตารางที่ 2.1.2 จํานวนตําบลและจํานวนตัวแทนแตละตําบล ประเภทบัณฑิต 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 108 
คน) 

7. ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร 1 
8. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร 4 
9. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1 
10. บานแปน โพนนาแกว สกลนคร 4 
11. นาตาล เตางอย สกลนคร 3 
12. จันทรเพ็ญ เตางอย สกลนคร 3 
13.กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 6 
14. มวง บานมวง สกลนคร 2 
15. วัฒนา สองดาว สกลนคร 3 
16. โคกสิลา เจริญศิลป สกลนคร 1 
17. สรางคอ ภูพาน สกลนคร 4 
18. อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร 1 
19. กุดบาก กุดบาก สกลนคร 2 
20.กุดไห กุดบาก สกลนคร 1 
21. บึงทวาย เตางอย สกลนคร 4 
22.นางัว นาหวา นครพนม 1 
23. เตางอย เตางอย สกลนคร 2 
24.โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร 2 
25.วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร 1 
26.ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 3 
27.นาใน พรรณานิคม สกลนคร 2 
28.ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 1 
29.พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร 2 
30.นาหัวบอ โพนสวรรค นครพนม 5 
31.ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร 3 
32.หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร 5 
33.บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 2 
34.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2 
35.แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2 
36.นาเพียง กุสมุาลย สกลนคร 2 
37.โพธิไพศาล กุสุมาลย สกลนคร 3 
38.เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร 2 
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ตารางที่ 2.1.2 จํานวนตําบลและจํานวนตัวแทนแตละตําบล ประเภทบัณฑิต 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 108 
คน) 

39.หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 5 
40.บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2 

 
ตอนที่ 2.2 ขอมูลผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ ปจจัยท่ีสงเสริมใหการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะหรือความตองการให
มหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 

 ในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  
(U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ เพ่ือ
สรางรายไดใหเกิดข้ึนกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65) บัณฑิตผูรับจางงานไดให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเรียงจากมากไปหานอย ดังนี ้
 
ตารางที่ 2.2.1 ความถี่ของผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน  

ผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ความถี่ 
ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 103 
ชวยลดรายจายในครัวเรือนของประชาชน 70 
คนในชุมชนมีอาชีพใหม 53 
ชวยใหสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศนของชุมชนไดรับการพัฒนา 45 
ลดการเกิดขยะ 1 

 
ตารางที่ 2.2.2 ความถ่ีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบล 

ปญหาและอุปสรรค ความถี่ 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการสั้นเกินไป 28 
เครื่องมือ อุปกรณ ไมเพียงพอ 10 
สภาพอากาศ ฝนตก 8 
การสื่อสารกับชุมชนคอนขางเขาใจยาก 7 
สถานที่ไมเอ้ืออํานวย 4 
สถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19 4 
การเดินทาง 3 
คนในทีมบางสวนไมใหความรวมมือ 3 
ปญหาดานการตลาด และจําหนายสินคา 2 
เทคโนโลยีที่ใชมีราคาสูง 1 
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ตารางที่ 2.2.3 ความถี่ปจจัยที่สงเสริมใหสามารถดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบลได 

ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T for BCG  ความถี่ 
มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน 103 
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 100 
มีบัณฑิตและประชาชนท่ีรับจางงานมาชวยเหลือการดําเนินการ 99 
ไดรับความรวมมือจากชุมชนและเครือขายที่เก่ียวของ 90 

 
ตารางที่ 2.2.4 ความถ่ีขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 

 ขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือใน
อนาคต 

ความถี่ 

สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ 101 
เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน 82 
เปนที่ปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน 72 

 

 จากตารางท่ี 2.2.1 – 2.2.4 พบวา บัณฑิตผูรับจางงานไดรับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชน ในดานประชาชนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น (ความถี่ 103) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ 
ระยะเวลาการดําเนินโครงการสั้นเกินไป (ความถี่ 18 ) ปจจัยท่ีสงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T 
for BCG ดําเนินโครงการได คือ มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน 
(ความถี่ 103) นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ 
(ความถ่ี 101) เพิ่มชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน (ความถี่ 82) และเปนที่ปรึกษา แนะนําในการ
ดําเนินงานของชุมชน (ความถี่ 72) 
 
ตอนท่ี 2.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอประชาชนผูรับจางงาน 

 จากกลุมตัวอยางบัณฑติผูรับจางงานท่ีเขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 108 คน 
พบว า  ส วน ใหญ มี ค ว าม เห็ น ต อป ร ะชาชน ผู รั บ จ า ง ง าน ในภ าพรวม อยู ใน ร ะดั บ ม า ก 

62.0..,56.4  DSx  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาบัณฑิตผูรับจางงานมีความคิดเห็นตอ

ประชาชนผูรับจางงานในดาน “ประสบการณท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงาน” และ “มีความเขาใจบริบทใน
พ้ืนที่” มากทีสุ่ด รายละเอียดแสดงดังตาราง 2.3.1 
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ตารางที่ 2.3.1 ความถ่ีความคิดเห็นตอประชาชนผูรับจางงาน 

รายการความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

มีความเขาใจบริบทของพ้ืนที่ 4.45 0.63 มาก 
สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/
เครอืขาย/บุคคลในพ้ืนที่ได 

4.41 0.72 มาก 

มีความคิดสรางสรรค  4.31 0.82 มาก 
มีความเปนผูนํา 4.32 0.76 มาก 

มีทักษะวิชาชีพที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 4.34 0.74 มาก 
ประสบการณที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 4.45 0.70 มาก 

มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประยุกตใช
กับงาน 

4.45 0.68 มาก 

มีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 4.29 0.80 มาก 

โดยเฉลี่ยรวม 4.56 0.62 มาก 
 
ตารางที่ 2.3.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอประชาชนผูรับจางงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่องประชาชนไดทํางานในพ้ืนที่ 45 
ประชาชนมีความสวนรวมในการดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้นดวยด ี 11 
ขาดความรวมมือในการดําเนินงาน 6 
เปนโครงการที่ดสีรางทักษะใหคนในชุมชนไดมีอาชีพเพ่ือมีรายไดที่
เพ่ิมขึ้น 

3 

ควรมีการจัดอบรบเรื่องการใชเทคโนโลยี และชองทางการขายใหแกคน
ในชุมชนเพ่ิมเติม 

1 

  

จากตารางท่ี 2.3.2 พบวา บัณฑิตผูรับจางงานใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอประชาชนผูรับจาง
งาน ในดานอยากใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 45) และประชาชนมีความสวนรวมในการดําเนิน
โครงการใหเสร็จสิ้นดวยดี (ความถี่ 11) 
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ตอนท่ี 2.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตออาจารยที่รับผดิชอบตาํบล 

  จากกลุมตัวอยางบัณฑิตผูรับจางงานที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 108 คน 
พบวา  สวนใหญมีความเห็นตออาจารยที่ รับผิดชอบตํ าบลภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด 

71.0..,47.4  DSx  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบัณฑิตผูรับจางงานมีความคิดเห็นตอ

อาจารยที่รับผิดชอบในดาน “สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/เครือขาย/บุคคลที่เก่ียวของได
ดี” และ “มีการปรึกษาหารือและสรุปผลการดําเนินงานรวมกับทีมงาน” มากที่สุด รายละเอียดแสดง
ดังตาราง 2.4.1 
 

ตารางที่ 2.4.1 ความถ่ีความคดิเห็นตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 

รายการความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

มีการวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดอยาง
เปนขั้นตอนที่ชัดเจน 

4.47 0.72 ดีมาก 

มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 4.42 0.75 ดีมาก 
สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/เครือขาย/
บุคคลที่เก่ียวของไดดี 

4.50 0.66 มากที่สุด 

มีความรูและประสบการณที่สามารถใหคําแนะนําได 4.44 0.73 ดีมาก 
ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

4.46 0.74 ดีมาก 

มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ 4.50 0.68 มากที่สุด 
มีการปรึกษาหารือและสรุปผลการดําเนินงานรวมกับ
ทีมงาน 

4.52 0.68 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.47 0.71 มาก 
 
ตารางที่ 2.4.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
คณะอาจารยที่ปรึกษาทุกทานใหคําแนะนําเปนอยางดี 27 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 6 
อยากไดการทํางานแบบมีแบบแผนลวงหนา ทําใหสามารถควบคุม
ระยะเวลาและวางแผนอนาคตได 

3 

มอบหมายงานใหแตละทีมทํางานตามหนาที่ และติดตามผลงานเปน
ระยะ ๆ 

2 
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 จากตารางท่ี 2.4.2 พบวา บัณฑิตผูรับจางงานใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตออาจารยที่
รับผิดชอบตําบล ในดานคณะอาจารยที่ปรึกษาทุกทานใหคําแนะนําเปนอยางดี (ความถี่ 27) และ
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง(ความถ่ี 6) 
 
ตารางที่ 2.4.3 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 38 
ขอบคุณสําหรับโครงการดี ๆ ที่ชวยใหชุมชนไดมีรายไดมากขึ้น 2 
ขอบคุณโครงการท่ีทําใหชุมชนไดยกระดับสินคาในชุมชนใหเขาสูตลาดได
กวางขวางมากขึ้น 

1 

อยากเห็นทุกคนทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 1 
ชวยเหลือชุมชนใหมีรายไดเสริม สรางงาน สรางอาชีพ และนักศึกษาไดรับ
ประสบการณใหมๆมากขึ้น 

1 

 

จากตารางที่ 2.4.3 พบวา บัณฑิตผูรับจางงานใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ในดาน อยากใหมี
โครงการตอเนื่อง (ความถ่ี 38) และขอบคุณสําหรับโครงการดี ๆ ที่ชวยใหชุมชนไดมีรายไดมากข้ึน 
(ความถ่ี 2) 

 
3. ประชาชนผูรับจางงานที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด 
ดวยเศรษฐกจิ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับประชาชนผูรับจางงานที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่มีการลงพ้ืนทีเ่พ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ เพ่ือสรางรายไดใหเกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน
(ก.ค. - ก.ย. 65) จากกลุมตัวอยางจํานวน 93 คน จากพื้นที่จํานวน 32 ตําบล 
 
ตอนท่ี 3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน (ประชาชนผูรับจางงาน) 
  จากกลุมตัวอยางประชาชนผูรับจางงาน จํานวน 93 คน จากพื้นที่ จํานวน 32 ตําบล เปนเพศ
หญิง จํานวน 73 คน (รอยละ 78.50 ) และเปนเพศชาย จํานวน 20 คน (รอยละ 21.50 ) สวนใหญมี
อายุ 20-29 ป (รอยละ 46.20) ดังตารางที่ 3.1.1 
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ตาราง 3.1.1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ 
          ชาย 20 21.50 
          หญิง 73 78.50 
อายุ 

นอยกวา 20 ป 1 1.1 
อายุ 20-29 ป 43 46.2 
อายุ 30-39 ป 22 23.7 
อายุ 40-49 ป 22 23.7 
อายุ 50-59 ป 4 4.3 
อายุ 60 ปขึ้นไป 1 1.1 

 

ตารางที่ 3.1.2 จํานวนตําบลและจํานวนตัวแทนแตละตําบล ประเภทประชาชนผูรับจางงาน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 93 คน) 
1.มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 3 
2. นามอง กุดบาก สกลนคร 3 
3. แพด คําตากลา สกลนคร 4 
4.คอเขียว วาริชภูม ิ สกลนคร 1 
5. หนองบัว นิคมน้ําอูน สกลนคร 4 
6. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 4 
7. ดานคํามวง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3 
8. ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร 4 
9. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร 3 
10. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2 
11. บานแปน โพนนาแกว สกลนคร 1 
12. นาตาล เตางอย สกลนคร 4 
13. จันทรเพ็ญ เตางอย สกลนคร 2 
14.กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 4 
15. มวง บานมวง สกลนคร 3 
16. วัฒนา สองดาว สกลนคร 5 
17. โคกสิลา เจริญศิลป สกลนคร 1 
18. สรางคอ ภูพาน สกลนคร 3 
19. กุดบาก กุดบาก สกลนคร 1 
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ตารางที่ 3.1.2 จํานวนตําบลและจํานวนตัวแทนแตละตําบล ประเภทประชาชนผูรับจางงาน 

20. บึงทวาย เตางอย สกลนคร 2 
ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 93 คน) 

21.โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร 3 
22.ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 2 
23.นาใน พรรณานิคม สกลนคร 2 
24.นาหัวบอ โพนสวรรค นครพนม 4 
25.หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร 5 
26.บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 3 
27.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3 
28.แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 5 
29.นาเพียง กุสุมาลย สกลนคร 2 
30.โพธิไพศาล กุสุมาลย สกลนคร 4 
31.เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร 1 
32.หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 2 

 
ตอนที่ 3.2 ขอมูลผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ  และขอเสนอแนะหรือความตองการให
มหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 
 

 ในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  
 (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ เพ่ือสราง
รายไดใหเกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65) ประชาชนผูรับจางงานใหขอคิดเห็น
เก่ียวกับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเรียงจากมากไปหานอย ดังนี ้
 
ตารางที่ 3.2.1 ความถี่ของผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน  

ผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ความถี่ 
ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 86 
คนในชุมชนมีอาชีพใหม 70 
ชวยลดรายจายในครัวเรือนของประชาชน 50 
ชวยใหสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศนของชุมชนไดรับการพัฒนา 40 
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ตารางที่ 3.2.2 ความถ่ีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบล 

ปญหาและอุปสรรค ความถี่ 
ระยะเวลาการดําเนินงานสั้นเกินไป 17 
คนในชุมชนยังขาดความรูทางออนไลน 7 
สภาพอากาศ ฝนตก 6 
ชองทางการตลาด 6 
งบประมาณ และบุคคลากรไมเพียงพอตอการทํางาน 4 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีไมเพียงพอ 2 
บางพ้ืนที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท และอินเตอรเน็ต 2 
โครงการไมตอเนื่อง 2 
วัตถุดิบคอนขางแพง 1 
เพ่ือนรวมงานไมสนใจงานที่ไดรับมอบหมาย 1 
ปญหาเรื่องแพ็คเก็ต 1 
สถานที่หรือที่ผลิตไมอํานวย 1 

 
ตารางที่ 3.2.3 ความถ่ีปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบลที่สามารถ
ดําเนินการได 

ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ U2T for BCG  ความถี่ 
มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน 85 
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 81 
ไดรับความรวมมือจากชุมชนและเครือขายที่เก่ียวของ 81 
จางงานเปนคนในชุมชนทําใหประสานงานไดงายข้ึน 1 

 

ตารางที่ 3.2.4 ความถ่ีขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 

 ขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือใน
อนาคต 

ความถี่ 

เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน 83 
สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ 82 
เปนที่ปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน 75 
ยกระดับ ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับหลัก BCG และมีการเขาแลป วิทย
สําหรับการทําผลิตภัณฑประเภทอาหาร เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ 

1 

อยากใหมีโครงการ U2T เฟส 3 1 
ขยายระยะเวลาในการจางงาน 1 
ชวยจางงานตอเนื่อง เพ่ือสรางรายไดเลี้ยงครอบครัว 1 
จัดงานเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ 1 
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 จากตารางที่ 3.2.1 – 3.2.4 พบวา ประชาชนผูรับจางงานไดรับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิด
ขึ้นกับชุมชน ในดานประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน (ความถี่ 86) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบ 
คือ ระยะเวลาการดําเนินโครงการสั้นเกินไป (ความถี่ 17 ) ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินโครงการ 
U2T for BCG ดําเนินโครงการได คือ มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปน
ตน (ความถี่ 85) นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ เพิ่มชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน 
(ความถ่ี 83) และสงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ (ความถี่ 82) 
 
ตอนท่ี 3.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอบัณฑิตผูรับจางงาน 
  จากกลุมตัวอยางประชาชนผูรับจางงานที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 93 คน 

พบวา สวนใหญมีความเห็นตอบัณฑิตผูรับจางงานภาพรวมอยูในระดับมาก 70.0..,49.4  DSx  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาประชาชนผูรับจางงานมีความคิดเห็นตอบัณฑิตผูรับจางงานในดาน 
“บัณฑิตสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ” และ “มีความคิดสรางสรรค 
ทันสมัย มีมุมมองท่ีหลากหลาย” มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 3.3.1 
 
ตารางที่ 3.3.1 ความถ่ีความคิดเห็นตอบัณฑิตผูรับจางงาน 

รายการความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

มีความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ทักษะดาน IT) เชน การตัดตอวิดีโอ การถายภาพ 

4.40 0.71 มาก 

บัณฑิตสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.56 0.65 มากที่สุด 

มีความคิดสรางสรรค ทันสมัย มีมุมมองที่หลากหลาย 4.49 0.70 มาก 

สามารถติดตอประสานการทํางานกับทุกภาคสวนได 4.55 0.68 มากที่สุด 

มีความเขาใจบริบทในพื้นที่ 4.46 0.68 มาก 

มีทักษะทางสังคม เชน การสื่อสาร การวางตัว 4.48 0.77 มาก 

โดยเฉลี่ยรวม 4.49 0.70 มาก 
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ตารางที่ 3.3.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอบัณฑิตผูรับจางงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 16 
ทุกคนใหความรวมมือไดดีมาก 10 
ระยะเวลาการดําเนินงานสั้นเกินไป 8 
นองบัณฑติมีการพัฒนาตนเอง และปรับตัวเขากับงานดีมาก 4 
การสื่อสาร 2 
ชองทางการตลาด 2 
การสรางและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนที่นิยมมากขึ้น 1 
เขาถึงชุมชนไดดี 1 
หากมีการดําเนินโครงการตออยากใหเพิ่มจํานวนผูรับจางงาน 1 
ควรเพ่ิมคาตอบแทนใหกับประชาชน 1 

 

จากตารางท่ี 3.3.2 พบวา ประชาชนผูรับจางงานใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอบัณฑิตผูรับจาง
งาน ในดานอยากใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 16) และทุกคนใหความรวมมือไดดีมาก (ความถี่ 10) 

 
ตอนท่ี 3.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตออาจารยที่รับผิดชอบตาํบล 
  จากกลุมตัวอยางประชาชนผูรับจางงานที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 62 คน 
พบวา  สวนใหญมีความเห็นตออาจารยที่ รับผิดชอบตํ าบลภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด

65.0..,58.4  DSx  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาประชาชนผูรับจางงานมีความคิดเห็นตอ

อาจารยที่รับผิดชอบตําบลในดาน “มีความรูและประสบการณที่สามารถใหคําแนะนําได” และ “ให
คําปรึกษาในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ” มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 3.4.1 
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ตารางที่ 3.4.1 ความถ่ีความคดิเห็นตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 

รายการความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

มีการวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดอยางเปน
ขั้นตอนที่ชัดเจน 

4.53 0.75 มากที่สุด 

มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 4.56 0.67 มากที่สุด 

สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/เครือขาย/
บุคคลที่เก่ียวของไดดี 

4.59 0.61 มากที่สุด 

มีความรูและประสบการณที่สามารถใหคําแนะนําได 4.60 0.65 มากที่สุด 

ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 4.60 0.61 มากที่สุด 

มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ 4.57 0.61 มากที่สุด 

มีการปรึกษาหารือและสรุปผลการดําเนินงานรวมกับทีมงาน 4.62 0.62 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.58 0.65 มากท่ีสุด 

 
ตารางที่ 3.4.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 8 
ทุกคนไดใหความรวมมือไดดีมาก 8 
อาจารยใหคําแนะนําและคําปรึกษาเปนอยางดี 3 
อาจารยทุกทานเต็มที่กับหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 2 
ระยะเวลาการดําเนินงานสั้นเกินไป 2 

 

 จากตารางที่ 3.4.2 พบวา ประชาชนผูรับจางงานใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตออาจารยที่รับผิดชอบ
ตําบล ในดานทุกคนไดใหความรวมมือไดดีมาก (ความถ่ี 8) และอยากใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 8) 
 
ตารางที่ 3.4.3 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 44 
ระยะการดําเนินงานสั้นเกินไป 4 
ขอบคุณกระทรวงและมหาวิทยาลยัสําหรับโครงการดี ๆ 2 
อยากใหจางงานในภาคประชาชนมากขึน้ 2 
คนในชุมชนขาดความรูความเขาใจในการใชสื่อออนไลน 1 
คาตอบแทนของภาคประชาชนนอยเกินไป 1 
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 จากตารางที่ 3.4.3 พบวา ประชาชนผูรับจางงานใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ในดาน อยาก
ใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 44) และระยะการดําเนินงานสั้นเกินไป(ความถี่ 4) 
 
4. ผูนําชุมชนที่เขารวมกิจกรรม โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย
เศรษฐกจิ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับผูนําชุมชนที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีการลงพ้ืนที่
เพ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ เพื่อสรางรายไดใหเกิดข้ึนกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 
65) จากกลุมตัวอยาง จํานวน 42 คน จากพื้นที่ จํานวน 20 ตําบล 
 
ตอนท่ี 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน (ผูนําชุมชน) 

  จากกลุมตัวอยางบัณฑิตผูรับจางงาน จํานวน 42 คน จากพื้นที่ จํานวน 20 ตําบล เปนเพศ
หญิง จํานวน 17 คน (รอยละ 40.50) และเปนเพศชาย จํานวน 25 คน (รอยละ 59.50) สวนใหญมี
อายุ 50-59 ป (รอยละ 50.00) ดังตารางที่ 4.1.1   

ตาราง 4.1.1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ 

          ชาย 25 59.50 
          หญิง 17 40.50 
อายุ 

นอยกวา 20 ป 0 0.00 
อายุ 20-29 ป 7 16.70 
อายุ 30-39 ป 3 7.10 
อาย ุ40-49 ป 10 23.80 
อายุ 50-59 ป 21 50.00 
อายุ 60 ปขึ้นไป 1 2.40 
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ตารางที่ 4.1.2 จํานวนตําบลและจํานวนตัวแทนแตละตําบล ประเภทผูนําชุมชน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 42 คน) 
1. นามอง กุดบาก สกลนคร 2 
2. แพด คําตากลา สกลนคร 1 
3. หนองบัว นิคมน้ําอูน สกลนคร 3 
4. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 2 
5. ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร 2 
6. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร 2 
7. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2 
8. บานแปน โพนนาแกว สกลนคร 1 
9. นาตาล เตางอย สกลนคร 2 
10. กกตมู ดงหลวง สกลนคร 3 
11. วัฒนา สองดาว สกลนคร 1 
12. สรางคอ ภูพาน สกลนคร 3 
13. กุดบาก กุดบาก สกลนคร 2 
14. บึงทวาย เตางอย สกลนคร 1 
15.ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 1 
16.นาใน พรรณานิคม สกลนคร 3 
17.หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร 4 
18.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3 
19.โพธิไพศาล กุสุมาลย สกลนคร 5 
20. เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร 1 

 

ตอนที่ 4.2 ขอมูลผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ และขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 
 ในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  
(U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ  
เพ่ือสรางรายไดใหเกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65) ผูนําชุมชนใหขอคิดเห็น
เก่ียวกับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2.1 ความถี่ของผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน  

ผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ความถี่ 
ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 40 
คนในชุมชนมีอาชีพใหม 33 
ชวยลดรายจายในครัวเรือนของประชาชน 22 
ชวยใหสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศนของชุมชนไดรับการพัฒนา 17 
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ตารางที่ 4.2.2 ความถ่ีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบล 

ปญหาและอุปสรรค ความถี่ 
มีบัณฑิตและประชาชนท่ีรับจางงานมาชวยเหลือการดําเนินการ 33 
มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน 32 
ไดรับความรวมมือจากชุมชนและเครือขายที่เก่ียวของ 32 
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 29 
ระยะเวลาการจางงาน จํากัด 1 

 
ตารางที่ 4.2.3  ความถ่ีขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 

 ขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือใน
อนาคต 

ความถี่ 

สงเสริมการยกระดับผลิตภณัฑ/บริการ 40 
เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน 38 
เปนที่ปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน 35 
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิต 1 

 

  จากตารางที่ 4.2.1 – 4.2.3 พบวา ผูนําชุมชนไดรับผลกระทบหรือคุณคาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 
ในดานประชาชนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน (ความถี่ 40) สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ มีบัณฑิต
และประชาชนที่รับจางงานมาชวยเหลือการดําเนินการ (ความถี่ 33 ) นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม คือ สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ (ความถี่ 140) เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคา
ชุมชน (ความถ่ี 38) และเปนท่ีปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน (ความถ่ี 35) 
 
ตอนท่ี 4.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอบัณฑิตผูรับจางงาน 
 

 จากกลุมตัวอยางผูนําชุมชนที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 42 คน พบวา สวน

ใหญมีความเห็นตอบัณฑิตผูรับจางงานภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 60.0..,67.4  DSx  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอบัณฑิตผูรับจางงานในดาน “มีความคิด

สรางสรรค ทันสมัย มีมุมมองท่ีหลากหลาย” “มีทักษะทางสังคม เชน การสื่อสาร การวางตัว” และ 

“สามารถติดตอประสานการทํางานกับทุกภาคสวนได” มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 4.3.1 
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ตารางที่ 4.3.1 ความถ่ีความคดิเห็นตอบัณฑติผูรับจางงาน 

รายการความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มีความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ทักษะดาน IT) เชน การตัดตอวิดีโอ การถายภาพ 

4.69 0.56 มากที่สุด 

บัณฑิตสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.64 0.69 มากที่สุด 

มคีวามคิดสรางสรรค ทันสมัย มีมุมมองที่หลากหลาย 4.71 0.55 มากที่สุด 

สามารถติดตอประสานการทํางานกับทุกภาคสวนได 4.71 0.60 มากที่สุด 

มีความเขาใจบริบทในพื้นที่ 4.55 0.67 มากที่สุด 

มีทักษะทางสังคม เชน การสื่อสาร การวางตัว 4.71 0.55 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.67 0.60 มากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.3.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอบัณฑิตผูรับจางงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
ทีมบัณฑติใหความรวมมือของโครงการดี 8 
มีการเพ่ิมรายไดใหกลับลูกหลานในชุมชน 2 
การพัฒนาผลิตภัณฑ 2 
ขอบคุณโครงการดี ๆ 1 
ขายตางประเทศ 1 
เปดโอกาสใหนอง ๆที่วางงาน ไดมีประสบการณเรียนรูงานในชุมชน 1 
ควรมีงบพัฒนาเพียงพอทุกหมูบานในตําบล 1 

 
จากตารางท่ี 4.3.2 พบวา ผูนําชุมชนใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอบัณฑิตผูรับจางงาน ในดาน

ทีมบณัฑิตใหความรวมมือของโครงการดี (ความถี่ 8) และมีการเพ่ิมรายไดใหกลับลูกหลานในชุมชน 
(ความถ่ี 2) 
 
ตอนท่ี 4.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอประชาชนผูรับจางงาน 
  จากกลุมตัวอยางผูนําชุมชนที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 42 คน พบวา สวน

ใหญมีความเห็นตอประชาชนผูรับจางงานในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 56.0..,69.4  DSx  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอประชาชนผูรับจางงานในดาน “มีความ
เขาใจบริบทของพ้ืนที่” และ “สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/เครือขาย/บุคคลในพ้ืนที่ได” 
มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 4.4.1 
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ตารางที่ 4.4.1 ความถ่ีความคดิเห็นตอประชาชนผูรับจางงาน 

รายการความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

มีความเขาใจบริบทของพื้นที่ 4.79 0.47 มากที่สุด 
สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/เครือขาย/
บุคคลในพ้ืนที่ได 

4.74 0.50 มากที่สุด 

มีความคิดสรางสรรค  4.67 0.53 มากที่สุด 

มีความเปนผูนํา 4.69 0.60 มากที่สุด 

มีทักษะวิชาชีพที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 4.67 0.61 มากที่สุด 

ประสบการณที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 4.67 0.61 มากที่สุด 

มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประยุกตใชกับ
งาน 

4.64 0.58 มากที่สุด 

มีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 4.69 0.56 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.69 0.56 มากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.4.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอประชาชนผูรับจางงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 10 
ผูรับจางงานทํางานไดเปนอยางดี 5 
มีการตอยอด 3 
ทีมประชาชนใหความรวมมือดี 2 
เหลือเขาถึงพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนไดอยางดีเยี่ยม 2 
เปนโครงการสงเสริมที่ดี 1 
ขายตางประเทศ 1 
สงเสริมการตลาด 1 

 

จากตารางท่ี 4.4.2 พบวา ผูนําชุมชนใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอประชาชนผูรับจางงาน ใน
ดานอยากใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถ่ี 10) และผูรับจางงานทํางานไดเปนอยางดี (ความถ่ี 5) 

 
ตอนท่ี 4.5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิตออาจารยที่รับผิดชอบตาํบล 
  จากกลุมตัวอยางผูนําชุมชนที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค
วิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 42 คน พบวา  
ส วนใหญมีความเห็นตออาจารยที่ รั บผิดชอบตํ าบลในภาพรวมอยู ในระดับดีมากที่ สุ ด 

57.0..,66.4  DSx  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตออาจารยที่
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รับผิดชอบตําบลในดาน “มีการปรึกษาหารือและสรุปผลการดําเนินงานรวมกับทีมงาน” และ  
“มีความรูและประสบการณที่สามารถใหคําแนะนําได” มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 4.5.1 
 
ตารางที่ 4.5.1 ความถ่ีความคดิเห็นตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 

รายการความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มีการวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมได
อยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน 

4.60 0.59 มากที่สุด 

มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 4.60 0.73 มากที่สุด 

สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/
เครือขาย/บุคคลที่เก่ียวของไดด ี

4.67 0.57 มากที่สุด 

มีความรูและประสบการณที่สามารถให
คําแนะนําได 

4.69 0.47 มากทีสุ่ด 

ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

4.69 0.56 มากที่สุด 

มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ 4.62 0.58 มากที่สุด 

มีการปรึกษาหารือและสรุปผลการดําเนินงาน
รวมกับทีมงาน 

4.74 0.50 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.66 0.57 มากท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.5.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อาจารยใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาดีมาก 6 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 6 
ทีมคณะอาจารยถายทอดความรูและประสบการณใหชุมชนด ี 3 
อยากใหมีจุดขายสินคา 1 
มีการตอยอด 1 
ขายตางประเทศ 1 
อยากใหมีการฝกทักษะอาชีพใหกับชุมชน 1 

จากตารางท่ี 4.5.2 พบวา ผูนําชุมชนใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตออาจารยที่รับผิดชอบตําบล 
ดาน อาจารยใหคําแนะนําเปนท่ีปรึกษาดีมาก (ความถ่ี 6)และอยากใหมีโครงการตอเนื่อง(ความถี่ 6) 
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ตารางที่ 4.5.3 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 18 
อยากใหมีการตอโครงการและทําจุดจําหนายสินคา 2 
สงออกตางประเทศ 1 
เปนโครงการที่สงประโยชนตอชุมชนไดอยางดีมีการพัฒนาเพ่ิมอาชีพและ
รายไดใหคนในชุมชนแบะกลุมอาชีพตาง ๆ 

1 

มีการตอยอด 1 
อยากใหมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องรวมถึงการสนับสนุน
เทคโนโลยีในการผลิต 

1 

 

จากตารางท่ี 4.5.3 พบวา ผูนําชุมชนใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ในดาน อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 
(ความถ่ี 18) และอยากใหมีการตอโครงการและทําจุดจําหนายสินคา (ความถี่ 2) 
 
5. อาจารยผูรับผิดชอบตําบลท่ีเขารวมกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง
โควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับตัวแทนชุมชนตอกิจกรรมการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ี
มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ เพื่อสรางรายไดใหเกิดข้ึนกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน 
(ก.ค. - ก.ย. 65) จากกลุมตัวอยางจํานวน 47 คน จากตัวแทนชุมชนจํานวน 21 ตําบล 
 
ตอนท่ี 5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน (อาจารยผูรบัผิดชอบตําบล) 
  จากกลุมตัวอยางอาจารยผูรับผิดชอบตําบล จํานวน 47 คน จากพื้นที่ จํานวน 21 ตําบล เปน
เพศหญิง จํานวน 27 คน (รอยละ 57.40) และเปนเพศชาย จํานวน 20 คน (รอยละ 42.60) สวนใหญ
มีอายุ 30-39 ป (รอยละ 51.10) ดังตารางที่ 5.1.1   
 
ตาราง 5.1.1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ 
          ชาย 20 42.6 
          หญิง 27 57.4 

 

 



31 
 

ตาราง 5.1.1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน รอยละ 
อายุ 

นอยกวา 20 ป 0 0 
อายุ 20-29 ป 6 12.8 
อายุ 30-39 ป 24 51.1 
อายุ 40-49 ป 14 29.8 
อายุ 50-59 ป 3 6.4 
อายุ 60 ปขึ้นไป 0 0 

 
ตารางที่ 5.1.2 จํานวนตําบลและจํานวนตัวแทนแตละตําบล ประเภทอาจารยผูรับผดิชอบตําบล 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 47 คน) 
1.ไฮหยอง พังโคน สกลนคร 3 
2. แพด คําตากลา สกลนคร 3 
3. หนองบัว นิคมน้ําอูน สกลนคร 3 
4. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 2 
5. ดานคํามวง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1 
6. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร 1 
7. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3 
8. บานแปน โพนนาแกว สกลนคร 2 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน (n= 47 คน) 
9. นาตาล เตางอย สกลนคร 5 
10. วัฒนา สองดาว สกลนคร 3 
11. โคกสิลา เจริญศิลป สกลนคร 1 
12. กุดไห กุดบาก สกลนคร 1 
13. นางัว นาหวา นครพนม 3 
14.โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร 3 
14.ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 2 
16.พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร 1 
17.ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร 2 
18.หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร 4 
19.แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3 
20.โพธิไพศาล กุสุมาลย สกลนคร 1 
21. หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 1 
22.บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1 
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ตอนที่ 5.2 ขอมูลผลกระทบหรือคุณคาท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ และขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 
 ในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  
 (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลักดนัผลิตภัณฑ เพ่ือสราง
รายไดใหเกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65) ประชาชนผูรับจางงานใหขอคิดเห็น
เก่ียวกับผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเรียงจากมากไปหานอย ดังนี ้
 
ตารางที่ 5.2.1 ความถี่ของผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน  

ผลกระทบหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ความถี่ 
ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 43 
คนในชุมชนมีอาชีพใหม 35 
ชวยลดรายจายในครัวเรือนของประชาชน 22 
ชวยใหสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศนของชุมชนไดรับการพัฒนา 17 
ลดการเกิดขยะในชุมชน 1 
อนุรักษและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 1 
เกิดผลิตภัณฑใหมที่เกิดเปนจุดเดน และอัตลักษณของชุมชน 1 

 
ตารางที่ 5.2.2 ความถ่ีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ U2T for BCG ในตําบล 

ปญหาและอุปสรรค ความถี่ 
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 26 
ไดรับความรวมมือจากชุมชนและเครือขายท่ีเก่ียวของ 26 
มีบัณฑิตและประชาชนท่ีรับจางงานมาชวยเหลือการดําเนินการ 25 
มีผูใหคําปรึกษาที่ดี ไดแก อาจารย ผูนําชุมชน เครือขาย เปนตน 22 
ระยะเวลาดําเนินโครงการสั้นเกินไป 4 
มีประเดน็ปญหาหรือความตองการพัฒนาของชุมชนมีจํานวนมาก  
แตงบประมาณการพัฒนามีอยางจํากัด ทําใหพัฒนาไดไมทั่วถึง 

2 

 
ตารางที่ 5.2.3 ความถ่ีขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในอนาคต 

 ขอเสนอแนะหรือความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือใน
อนาคต 

ความถี่ 

สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ 41 
เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน 35 
เปนที่ปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน 30 
แนะแนวทางการสรางผลิตภัณฑใหมท่ีเปนจุดเดน โดยใชวัตถุดิบของชุมชน 1 
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  จากตารางที่ 5.2.1 – 5.2.3 พบวา อาจารยผูรับผิดชอบตําบลไดรับผลกระทบหรือคุณคาที่
เกิดขึ้นกับชุมชน ในดานประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน (ความถี่ 43) สําหรับปญหาและอุปสรรคที่
พบ คือมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ (ความถ่ี 26 ) นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 
สงเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ/บริการ (ความถ่ี 41) เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน (ความถี่ 
35) และเปนที่ปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานของชุมชน (ความถ่ี 30) 
 
ตอนท่ี 5.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอบัณฑิตผูรับจางงาน 

จากกลุมตัวอยางอาจารยผูรับผิดชอบตําบลที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 47 
คน  พบ ว า  ส ว น ใ ห ญ มี ค ว าม เ ห็ น ต อ บั ณ ฑิ ต ผู รั บ จ า ง ง า น ภ า พ ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 

62.0..,49.4  DSx  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอาจารยผูรับผิดชอบตําบลมีความคิดเห็นตอ

บัณฑิตผูรับจางงานในดาน “บัณฑิตสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ” “ 
และ “มีความเขาใจบริบทในพ้ืนที”่ มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 5.3.1 
 
ตารางที่ 5.3.1 ความถ่ีความคดิเห็นตอบัณฑติผูรับจางงาน 

รายการความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดบั 
ความคิดเห็น 

มีความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ทักษะดาน IT) เชน การตัดตอวิดีโอ 
การถายภาพ 

4.40 0.61 มาก 

บัณฑิตสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4.57 0.54 มากที่สุด 

มีความคิดสรางสรรค ทันสมัย มีมุมมองที่
หลากหลาย 

4.40 0.65 มาก 

สามารถติดตอประสานการทํางานกับทุกภาคสวน
ได 

4.47 0.65 มาก 

มีความเขาใจบริบทในพื้นที่ 4.57 0.62 มากที่สุด 

มีทักษะทางสังคม เชน การสื่อสาร การวางตัว 4.51 0.62 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ยรวม 4.49 0.62 มาก 
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ตารางที่ 5.3.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอบัณฑิตผูรับจางงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
ผูรับจางงานทุกคนทํางานเต็มที่และรับผิดขอบงานที่ไดรับมอบหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

5 

อยากใหเปนโครงการตอเนื่อง 4 
โครงการนี้เปนโครงการนี้เปนโครงการท่ีดีนาสนับสนุน 1 
สงเสริมทักษะดานการตลาดและการขายออนไลน 1 
โครงการควรเพ่ิมการอบรมทักษะทางดานงานเอกสารใหกับผูจางงาน 1 
เพ่ิมจํานวนการจางงานบัณฑิตใหมากกวานี้ 1 

 

 จากตารางท่ี 5.3.2 พบวา อาจารยผูรับผิดชอบตําบลใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอ
บัณฑิตผูรับจางงาน ในดานผูรับจางงานทุกคนทํางานเต็มที่และรับผิดขอบงานที่ไดรับมอบหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ (ความถี่ 5) และอยากใหเปนโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 4) 

 

ตอนท่ี 5.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอประชาชนผูรับจางงาน 
  จากกลุมตัวอยางอาจารยผูรับผิดชอบตําบลที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 47 
คน พบวา  ส วนใหญมีความเห็นตอประชาชนผู รั บจ างงานในภาพรวมอยู ในระดับมาก 

82.0..,30.4  DSx  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอาจารยผูรับผิดชอบตําบลมีความคิดเห็นตอ

ประชาชนผูรับจางงานในดาน “มีความเขาใจบริบทของพ้ืนที่” และ “สามารถติดตอประสานงานกับ
หนวยงาน/เครือขาย/บุคคลในพ้ืนที่ได” มากที่สุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 5.4.1 

ตารางที่ 5.4.1 ความถ่ีความคดิเห็นตอประชาชนผูรับจางงาน 

รายการความคดิเห็น คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

).( DS  

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มีความเขาใจบริบทของพื้นที ่ 4.49 0.78 มาก 
สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน/เครือขาย/
บุคคลในพื้นที่ได 

4.47 0.75 มาก 

มีความคิดสรางสรรค  4.15 0.86 มาก 
มีความเปนผูนํา 4.30 0.91 มาก 
มีทักษะวิชาชีพที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 4.26 0.85 มาก 
ประสบการณที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 4.34 0.79 มาก 
มีทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ประยุกตใชกับ
งาน 

3.96 0.86 มาก 

มีความพรอมสําหรับการปฏบิัตงิาน 4.40 0.80 มาก 
โดยเฉลี่ยรวม 4.30 0.82 มาก 
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ตารางที่ 5.4.2 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอประชาชนผูรับจางงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
เขาถึงพื้นที่ไดสะดวก เขาใจในบริบทพ้ืนที่ 7 
สงเสริมทักษะดานเทคโนโลย ี 7 
ผูรับจางงานทุกคนทํางานเต็มที่และรับผิดขอบงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5 

ควรมีโครงการตอเนือ่ง 2 
การใชองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชน 1 

จากตารางที่ 5.4.2 พบวา อาจารยผูรับผิดชอบตําบลใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอประชาชนผู
รับจางงาน ในดานเขาถึงพ้ืนที่ไดสะดวก เขาใจในบริบทพ้ืนที่ (ความถี่ 7) และสงเสริมทักษะดาน
เทคโนโลยี (ความถี่ 7) 
 
ตารางที่ 5.4.3 ความถ่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ 
อยากใหมีโครงการตอเนื่อง 5 
ชุมชนควรไดรับการพัฒนาชองทางการตลาดอยางตอเนื่องเพ่ือชวยให
ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน  อีกทั้งการพัฒนาศกัยภาพของคนรุนใหมที่จะสืบ
สานผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนในชุมชน 

1 

เปนโครงการที่สงประโยชนตอชุมชนไดอยางดีมีการพัฒนาเพ่ิมอาชีพและ
รายไดใหคนในชุมชนแบะกลุมอาชีพตาง ๆ 

1 

ควรมีการสนับสนุนตอยอดการสรางรายไดเพ่ือสรางความยั่งยืนของชุมชน 1 
ควรเพ่ิมงบประมาณและใหระยะเวลาทํางานรวมกับชุมชนมากกวาเดิม 1 

 
จากตารางที่ 5.4.3 พบวา อาจารยผูรับผิดชอบตําบลใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ในดาน อยาก
ใหมีโครงการตอเนื่อง (ความถี่ 5)  
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ภาคผนวก ก 
พื้นท่ีดําเนนิงานโครงการ U2T for BCG  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม  

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด  
ดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
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ภาคผนวก ค 
ผลิตภัณฑภายใตการดําเนนิโครงการ U2T for BCG 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

1 ท่าแร่ เมือง สกลนคร 1. “ปลาส้ม(ไข่ปลา)ชุมชนท่าแร่” ราคา 50 บาท

2 ม่วงลาย เมือง สกลนคร 2. ปลาส้ม ราคา 180 บาท

3 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 3. ไข่เค็มสมุนไพร  ฟองละ 10 บาท

4. ปุ๋ยอารมณ์ดี

4 วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร 5. Mekha (มีค่า) Rice Snack ข้าวแต๋น (นางเล็ด)

6. Kindee (กินดี)ปลาร้าบองสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ Track 1. ด้ำนกำรเกษตรและอำหำร จ ำนวน 26 ต ำบล รวม  40 ผลิตภัณฑ์

คณะครุศำสตร์



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

5 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 7. กาละแม ถุงละ 35 บาท

8. เม่ียงค าสมุนไพรและย่องหม่องสมุนไพร กล่องละ 70 บาท

6 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 9. ข้าวเม่า กิโลกรัมละ 200 บาท

7 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 10. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเล้ียงกบเชิงพาณิชย์ของ

ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

8 หนองปลิง นิคมน้ าอูน สกลนคร 11. ปลาเค็ม

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

9 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 12. ผลิตภัณฑ์ขนมจากธัญพืช

10 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 13. บรรจุภัณฑ์ข้าวนางคอย

11 ท่าก้อน สกลนคร 14. แปรรูปปลา เป็นผลิตภัณฑ์ปลาอบกรอบสมุนไพร 

ราคา 35 บาท

15. แคปเห็ด ราคา 35 บาท

12 บ้านแป้น สกลนคร 16. Butterfly pea juice @บ้านแป้น

ขวดละ 20 บาท

13 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร 17. ซีเรียลบาร์ข้าวฮางผสมธัญพืช

คณะวิทยำกำรจัดกำร



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

14 แพด ค าตากล้า สกลนคร 18. ข้าวแต๋นสมุนไพร

19. ข้าวอินทรีย์เคลือบสมุนไพร

15 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 20. NN หน่อไม้อัด

ราคา 79 บาท

21. NP หวาย

ราคา 100 บาท

16 พังขว้าง เมือง สกลนคร 22. พริก 3 รสผสมหัวไชเท้าดอง

23. กะหร่ีป๊ับไส้หมูหยอง

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

17 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ขำยใน Shopee และ Lazada

24. ข้าวไทบรู ราคา 35 บาท

25. เน้ือแดดเดียวราคา 100 บาท

18 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 26. น้ าพริกปลานิลหยอง

27. ปลานิลหยอง

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

19 นาเพียง สกลนคร 28. ชาสมุนไพรบาร์ตูนิต้า

29. น้ ายาล้างจาน

20 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร 30. ผักไฮโดรโปนิกส์

21 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

31. ชาดาวเรือง 150 บาท

32. ชากระชายขาว ราคา 99 บาท

33. หอยเชอร่ีพร้อมรับประทาน ราคา 50 บาท

22 โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 34. ผลิตภัณหนูพุก

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

35. ข้าวฮาง โดยการแพคสุญญากาศ

23 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 36. หวายแปรรูป ภูพานบ้านเรา

37. ดักเเด้เเปรรูป ภูพานบ้านเรา

24 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 38. เห็ดอบแห้ง ราคา 120 บาท

25 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 39. ข้าวแต๋นอัดแท่ง

สถำบันวิจัยและพัฒนำ



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

สถำบันภำษำศิลปะและวัฒนธรรม

26 กุดไห กุดบาก สกลนคร 40. ข้าวเกรียบผัก



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

1 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 1. Phanna เกลือสปาขัดผิว

2. กระเป๋าจากเศษผ้าคราม

2 เหล่าโพนค้อ สกลนคร 3. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสูตรหมากเม่ามิกซ์เบอร์รีีี

3 เหล่าปอแดง เมือง สกลนคร 4. สเปร์ยไล่ยุง ขวดละ 69 บาท

5. ยาจุดกันยุงผงสมุนไพร ราคา 59 บาท

4 แพด ค าตากล้า สกลนคร 6. ตุ๊กตา aroma herb

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ Track 2. ด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ จ ำนวน 6 ต ำบล รวม  9 ผลิตภัณฑ์

คณะวิทยำกำรจัดกำร



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

5 นาตาล เต่างอย สกลนคร 7. สบู่ใบสาบเสือนาตาล ก้อนละ 25 บาท

8. ถุงหอมสมุนไพร ราคา 35 บาท

6 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 9. สมุนไพรหมอน้อยร้อยแปด

ขวดละ  100 บาท

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

1 ท่าแร่ เมือง สกลนคร 1. ดาวคริสต์มาส ชุมชนท่าแร่

2 ม่วงลาย เมือง สกลนคร 2. กระเป๋าจากผ้าคราม

ราคา 89 บาท

3 พังโคน พังโคน สกลนคร 3. จักสาน

4. ปุ๋ยมูลไส้เดือน

4 ไฮหย่อง สกลนคร 5. ปุ๋ยอารมณ์ดี ราคา 35 บาท

คณะครุศำสตร์

ผลิตภัณฑ์ Track 3. ด้ำนพลังงำนและวัสดุ จ ำนวน 34 ต ำบล รวม  46 ผลิตภัณฑ์



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

5 โคกก่อง สกลนคร 6. คราม Bag

7. ก่องติบข้าว

6 ดงชน สกลนคร 8. ตะกร้าไม้ไผ่

9. กระเป๋าสานจากต้นกก

7 หนองบัว สกลนคร 10. แปรรูปผ้าทอมือย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ

11. พัฒนาตราสินค้าหน่อไม้แปรรูปและเคร่ืองจักสาน

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

8 หนองสนม สกลนคร 12. บรรจุภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ช่ือแบรนด์ "ก่อคราม"

9 ด่านม่วงค า สกลนคร 13. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมย้อมสีครามและสีธรรมชาติ

14. ชุดผ้าไหมย้อมครามและสีธรรมชาติ

10 นาหัวบ่อ นครพนม 15. เส่ือกก ผืนเล็ก 120 บาท 

กลาง 250 บาท ใหญ่ 350 บาท

11 หนองปลิง สกลนคร 16. ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ

12 บะฮี สกลนคร 17. เส้ือคลุมผ้าย้อมคราม



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

13 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 18.ตะกร้าเส่ือกก @บ้านแป้น

ราคา 350 บาท

14 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 19.ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก

15 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20.ผ้ามัดย้อมภูไทห้วยหีบ

16 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 21. Magic Broom Madnathom

ราคา 129 บาท

22.Mad Dishwashing

ราคา 39 บาท และ 12 บาท

17 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 23.พวงกุญแจถักจากฝ้ายครามธรรมชาติ

ราคา 39 บาท

คณะวิทยำกำรจัดกำร



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

17 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 24.กระเป๋าถักจากฝ้ายครามธรรมชาติ

ราคา 139 บาท

18 เหล่าปอแดง เมือง สกลนคร 25.น้ ายาอเนกประสงค์จากผลไม้ตามฤดูกาล 

ขวดละ 79 บาท

19 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 26.กระเป๋าสะพายข้าง (ย่าม)

กระเป๋าถือ

20 นาโสก เมือง มุกดาหาร 27.ผ้าพันคอ สไบ ดี

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเตรียมส่ง

ตรวจ มผช. 2 ตัวอย่ำง

21 ธาตุนาเวง เมือง สกลนคร 28.ไม้กวาดจากขวดน้ าพลาสติก ราคา 100 บาท

22 พังขว้าง เมือง สกลนคร 29.ตะกร้าจักสานจากเส้นพลาสติก

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

23 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 30.ไม้กวาด ราคา 179 บาท

31.กระติบข้าวเหนียว ราคา 159 บาท

24 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 32.ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

33.แปรรูปจากพลาสติก

25 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร 34.กระเป๋า

26 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 35.ผลิตภัณฑ์ต่างหู พวงกุญแจ ยางรัดผม จากผ้าคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

27 วัฒนา ส่องดาว สกลนคร 36.Kram Story By Wattana

กระเป๋าผ้าคราม ราคา 89 บาท

ครามของฝากของช าร่วย  ราคา 39 บาท

28 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 37.เคร่ืองสาน

29 นาฮี อากาศอ านวย สกลนคร 38. ผลิตภัณฑ์เส้ือมัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ขายใน Shopee

39.ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสานจากหมัน(เส้นพลาสติก)

30 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 40.ดินปลูกชานอ้อย

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

31 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 41. ผ้าย้อมคราม หมวกบัคเก็ต

32 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 42. ผ้ามัดย้อมครามและสีธรรมชาติ ราคา 300 -450 บาท

43.ถ่านหอมดับกล่ิน ราคา 39 บาท

33 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 44. ตะกร้าหวาย

45.ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม เข็มกลัด พวงกุญแจ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

สถำบันภำษำศิลปะและวัฒนธรรม

34 นางัว นาหว้า นครพนม 46. เคร่ืองจักสาน



ล ำดับ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือผลิตภัณฑ์ รูปภำพตัวอย่ำง

1 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน

หนองทุ่งมน ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร

2 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร โฮมสเตย์ผู้ไทห้วยหีบ

3 ธาตุนาเวง เมือง สกลนคร ฟ้อนร ากลุ่มวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน

  ต.ธาตุนาเวง

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยำกำรจัดกำร

ผลิตภัณฑ์ Track 4. ด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร จ ำนวน 3 ต ำบล รวม  3 บริกำร

คณะครุศำสตร์



คณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

1. ผูชวยศาสตราจารยชาคริต ชาญชิตปรีชา  รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 

คณะผูจัดทํา 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 

2. อาจารย ดร.วินิธา พานิชย    ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพันธกิจ 

3. นางอมรรัตน ตุนกลิ่น    ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

4. นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นางสาวเบญจพร  มายูร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นายวีระยุทธ  คําปาน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

7. นางสาวชัญญานุชพสิษฐ   ประชาริโก  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. นางสาวประภาพร   คําโสมศร ี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

9. นางสาวอรอนงค  ชูเดชวัฒนา   หัวหนางานยุทธศาสตรและติดตามประเมินผล 

10. นางสาวนวลศิริ  จันทรสีเมือง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

11. นางเกกิลา   บารินทร    หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

12. นายภานุวัฒิ   ศักดิ์ดา    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

13. นายสมศักดิ์   อามาตรสมบัติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

14. นายจักรกฤษ  กองพิมาย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

15. นายปรีชา   ศรีวิไล    หัวหนางานบริหารทั่วไป 

16. นางสาวอัญชลี   มุลเมืองแสน   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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