
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

เรื่อง 

เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมการทอผ้า 

 

ของ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

กรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า 

ปีงบประมาณ 2559 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

 ดาหลาเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตเส้นใยเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ วัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัยนี้เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาจากส่วนของล าต้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสู่
เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส จึงได้ด าเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือการส ารวจข้อมูลพืชที่มีศักยภาพ
ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดาหลาด้วยการสกัดเส้นใยเพ่ือน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการทอผ้า และการขยายผลงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาสู่เกษตรกร ผลการทดลอง พบว่า ดา
หลาเป็นพืชที่มีศักยภาพส าหรับการเพ่ิมมูลค่าและมีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมแก่เกษตรกรในจังหวัด
นราธิวาส โดยใช้ส่วนของล าต้นดาหลา ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการผลิตเส้น
ใยธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทอผ้า ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาพบว่า 
การใช้ส่วนของล าต้นดาหลาแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็นระยะเวลา 6 วัน เป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากได้เส้นใยที่
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการของบริษัทผู้ประกอบการด้านการผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติและการใช้
เส้นใยจากส่วนแกนในของล าต้นดาหลาเป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากมีลักษณะของเส้นใยที่อ่อนนุ่มตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ จากนั้นได้น าเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาที่ได้จากการวิจัยไปขยายผลสู่
เกษตรกรในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วได้รวมกลุ่ม
กันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดาหลาเพ่ือตัดต้นจ าหน่าย และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลา เพ่ือ
จ าหน่ายเส้นใยให้กับผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการทอผ้า ได้น าเส้นใยดาหลาไปใช้ใน
การผลิตผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติที่มีส่วนผสมของเส้นใยดาหลา เป็นการช่วยสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณ ฑ์
สิ่งทอของประเทศไทย สามารถส่งออกยังต่างประเทศได้ในราคาที่สูงขึ้นไป จึงได้ด าเนินการ โครงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง “ เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการ
ทอผ้า” เพ่ือศึกษาว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลา ที่เจ้าหน้าที่จากศวพ.รือเสาะ
ได้ไปถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และเกษตรกรมีปัญหา/ข้อเสนอแนะ และต้องการให้ ศวพ.รือเสาะ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติมด้านใดบ้าง เพ่ือนักวิจัยจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนและปรับแผน
งานวิจัยให้เหมาะสมต่อไป 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจและทราบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ/ไม่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า 

2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องเทคโนโลยี
การผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ปรับแผนงานวิจัยให้เหมาะสม 

สถานที่ด าเนินการ 

1. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2558 – 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) 

คณะผู้ด าเนินงาน 

1.คณะท างานโครงการการมีส่วนร่วมกับประชาชน เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมการทอผ้า 

2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1-5 ของระดับชั้นความส าเร็จ (Milestone) ซึ่งก าหนดไว้ใน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน/กอง กรม
วิชาการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน้า 59 ถึงหน้า 68 โดยการด าเนินโครงการการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนกับภาครัฐ มีการปรึกษาหารือร่วมวางแผน / การปฏิบัติการร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการ 

2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ผลการด าเนินงาน 

1.สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 สวพ.8 ได้ด าเนินการโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ โดยได้มีการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ
เทคโนโลยีการแปรรูปมังคุดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง พบว่าเกษตรกรมีความสนใจในเรื่องการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรเพ่ือจะได้เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งบางครั้งอาจจะอยู่ในสภาวะที่ราคา



ตกต่ า เพ่ือจะได้เพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้น า
เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาสปลูกต้นดาหลาทุกครัวเรือนอยู่แล้ว จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย 

สรุปปัญหาที่พบ 

1. เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกดาหลาเพื่อจ าหน่ายดอกและปลูกเป็นพืชแซมในแปลงพืชหลัก เมื่อตัด
ดอกดาหลาขายแล้วเกษตรกรจะตัดต้นดาหลาทิ้ง เพ่ือให้ดาหลาแตกหน่อใหม่ และไม่ได้น าต้นดาหลาที่ตัดทิ้ง
มาใช้ประโยชน์ และมีการเผาท าลายล าต้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของเกษตรกร 

1.ต้องการให้ สวพ.8 จัดฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือที่จะได้เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือที่จะได้เพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สวพ.8 จึงได้ด าเนินการ ตามข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยได้น าไปเสนอให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรรือเสาะ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
การทอผ้า โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร และได้ด าเนินการฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือ
เสาะ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดย นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

 ซึ่งจากข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าเกษตรกรต้องการให้สวพ.8 ด าเนินการ
ฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ดังนั้นในปีงบประมาณ 2559 สวพ.8 จึงได้ด าเนินการ ตาม
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 
โดยทาง ศวพ.รือเสาะ ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร และได้ด าเนินการฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรรือเสาะ และมีการต่อยอดขยายผลไปจนสามารถรวมกลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน ชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลาบ้านนาโอน ที่ตั้ง: เลขที ่76 หมู่ที่ 8 ต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสทะเบียน 5-96-06-01/1-0034  

 

 

 

 



ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การฝึกอบรมฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เกษตรกรฝึกการสกัดเส้นใยดาหลา 



 

ภาพที่ 3 เกษตรกรเตรียมจัดตั้งพ้ืนที่ส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

  

ภาพที่ 4 เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 



 

ภาพที่ 5 กลุ่มเกษตรกรร่วมฟังแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 



ผลการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร จ านวน 50 ราย ที่มีต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
วิชาการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า ของศูนย์วิจั ยและ
พัฒนาการเกษตรรือเสาะ โดยมีตัวแทนเกษตรกรจ านวน 50 คน จากพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาส การลงคะแนน 
จัดเป็น 5 ระดับ (5 = พอใจมาก 4= พอใจ 3= พอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ 2= ไม่พอใจ 1= ไม่พอใจมาก) 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

             ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหญิงร้อยละ 50.0 ชาย ร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60  ปี ร้อยละ 52.0  
รองลงมา คือ 41-50 ปี และ 31-40 ปี  ร้อยละ 30.0  และ  16.0 ตามล าดับ  ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 
96.0  และอ่ืนๆ (ไม่ได้ประกอบอาชีพ) ร้อยละ 4.0  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 72.0 รองลงมา (ไม่ได้เรียน) และมัธยมศึกษา ร้อยละ 18.0 และ 10.0 ตามล าดับ (ตารางที่ 1 
ภาคผนวก) 

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการต่อการด าเนินงาน 

การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ  

1.ด้านการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ต่อการตรงเวลานัด
หมายของเจ้าหน้าที่ อยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 60.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 38.0 และพอใจน้อยจน
เกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 2.0  เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ  มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 
56.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 40.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 4.0 เจ้าหน้าที่มี
กระตือรือร้นในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 54.0 รองลงมา ระดับพอใจมาก ร้อยละ 
46.0  เจ้าหน้าที่มีความรู้ประสบการณ์ สามารถตอบค าถามให้ค าแนะน าได้ อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย มีความ
พึงพอใจอยู่ที่ระดับพอใจมาก ร้อยละ 48.0 รองลงมา ระดับพอใจ ร้อยละ 44.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่
พอใจ  ร้อยละ 8.0 เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง  มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับพอใจ
ร้อยละ 50.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 44.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 6.0 เจ้าหน้าที่มี
การติดตามประเมินผลงานอย่างสม่ าเสมอ มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 56.0 รองลงมาระดับพอใจ
มาก ร้อยละ 28.0  และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 16.0 การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 60.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 30.0และพอใจน้อยจนเกือบไม่
พอใจ  ร้อยละ 10.0 

2.ด้านคุณภาพในการด าเนินงาน   พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อความถูกต้องของ
ข้อมูล  ระดับพอใจมากร้อยละ 52.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 42.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ   
ร้อยละ 6.0  มีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการด าเนินงาน ระดับพอใจร้อยละ 52.0 รองลงมาระดับพอใจ
มาก ร้อยละ 42.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ   ร้อยละ 6.0  มีความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน  ระดับพอใจร้อยละ 54.0 รองลงมาระดับพอใจ ร้อยละ 42.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ   
ร้อยละ 4.0 



3.ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ต่อวิธีการแปรรูปที่ได้รับการ
ถ่ายทอดว่าตรงตามความต้องการ อยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 60.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 34.0 และ
พอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 6.0  มีความพึงพอใจ ต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร อยู่ที่ระดับ
พอใจร้อยละ 52.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 40.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 8.0 มี
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม อยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 58.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 
32.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 10.0  มีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการอบรม  อยู่ที่ระดับ
พอใจร้อยละ 58.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 34.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 8.0  มี
ความพึงพอใจต่อสถานที่ในการอบรม  อยู่ที่ระดับพอใจร้อยละ 52.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 40.0 
และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 8.0 มีความพึงพอใจต่อการน าไปใช้ประโยชน์ของการอบรม  อยู่ที่
ระดับพอใจร้อยละ 60.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 36.0 และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 4.0 
และ มีความพึงพอใจต่อการสามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้/ลดรายจ่าย หลังจากฝึกอบรม  อยู่
ที่ระดับพอใจร้อยละ 52.0 รองลงมาระดับพอใจมาก ร้อยละ 44.0และพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ  ร้อยละ 4.0 

(ตารางท่ี 2  ภาคผนวก) 

ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกร 

1.จุดเด่นที่ประทับใจ  

 1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้ สวพ.8 จัดให้มีโครงการในลักษณะนี้ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น
โครงการที่ดีสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ
สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมได้ 

 1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านความรู้อย่างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยม 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

 2.1 เกษตรกรต้องการให้ สวพ.8 จัดฝึกอบรมเกษตรกร ในเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือ
จะได้เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งบางครั้งอาจจะอยู่ในสภาวะที่ราคาตกต่ า เพ่ือจะ
ได้เพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร 

 2.2 ต้องการให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 

 

 

....................................................... 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร 

 เกณฑ์การให้คะแนน  ก าหนดเป็นร้อยละ (%)  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  พิจารณาจากความ
พึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ 

 
ระดับ

คะแนน 
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และสามารถด าเนินการตามแผนฯ (ร้อยละ) 

65 70 75 80 85 
1 
2 
3 
4 
5 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อเทคโนโลยกีารผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมการทอผ้า อยู่ท่ีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  93.53   อยู่ในระดับคะแนน 5 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา 

 จากการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง 
“เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า” พบว่าเกษตรกรมีความ
สนใจในเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อจะได้เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร
ไดน้ าวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพ่ิมมูลค่า เพ่ือจะได้เพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร ซึ่ง
ศวพ.รือเสาะ เสนอผู้บริหารของสวพ.8 เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบ
ของ สวพ.8 ในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

        ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

ล าดับที่ รายการ ร้อยละ 

1 เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
50.00 
50.00 

2 อายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 
 

 
0.0 
2.0 
16.0 
30.0 
52.0 
0.0 

3 อาชีพ 
เกษตรกร 
เจ้าของกิจการ 
รับราชการ 
อ่ืนๆ  

 
96.0 
0.0 
0.0 
4.0 

4 การศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ(ไม่ได้เรียน) 

 
72.0 
10.0 
0.0 
0.0 
18.0 

 

 



ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการต่อการด าเนินงาน 

 
รายละเอียดการให้บริการ 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจน้อย 
จน

เกือบจะ 
ไม่พอใจ 

ไม่ 
พอใจ 

ไม่
พอใจ 
มาก 

ไม่แสดง 
ความ 
คิดเห็น 

 1.ด้านการด าเนินการของเจ้าหน้าที่       

1.1 เจ้าหน้าที่มาตรงเวลาตามที่นัดหมาย 38.00 60.00 2.00 - - - 

1.2 เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 40.00 56.00 4.00 - - - 

1..3 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 46.00 54.00 - - - - 

1.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ประสบการณ์สามารถตอบค าถาม/ 
ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย 

48.00 44.00 8.00 - - - 

1.5 เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง 44.00 50.00 6.00 - - - 

1.6 เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมินผลงานอย่างสม่ าเสมอ 28.00 56.00 16.00 - - - 

1.7 การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 30.00 60.00 10.00 - - - 

2. ด้านคุณภาพในการด าเนนิงาน       

2.1 ความถูกต้องของข้อมูล 52.00 42.00 6.00 - - - 

2.2 ความรวดเร็วในการด าเนินการ 42.00 52.00 6.00 - - - 

2.3 สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินการได้ 42.00 54.00 4.00 - - - 

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี       

3.1 วธิีการแปรรูปตรงตามความต้องการ 34.00 60.00 6.00 - - - 

3.2 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเข้าใจง่าย 40.00 52.00 8.00 - - - 

3.3 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 32.00 58.00 10.00 - - - 

3.4 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 34.00 58.00 8.00 - - - 

3.5 สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม 40.00 52.00 8.00 - - - 

3.6 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 36.00 60.00 4.00 - - - 

3.7 สามารถท าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้/ลดรายจ่าย 44.00 52.00 4.00 - - - 

       

เฉลี่ย 39.41 54.12 6.47 - - - 

 

........................................ 



ตารางท่ี 3 รายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ    

              ในอุตสาหกรรมการทอผ้า 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
1 นางเนาะ  มะเซ็ง 5  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
2 นายบูรฮานูดิง  สาแม 6/1  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
3 นายมือลี  ยูเปาะนะ 4  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
4 นางสาวมารีเยาะ  อีแตมาโมง 11  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
5 นางสาวคอดีย๊ะ  เจ๊ะแวมือเราะ ๙/5  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
6 นายยูโซะ  ก าปงบลูกา 100/1  ม.3  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
7 นางสาวยะ  ยูเปาะนะ 11/3  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
8 นายสอเร  ยูเปาะนะ 11/2  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
9 นางสาวแมะ  ยูเปาะนะ 11/1  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 

10 นายอาแว  ตาเย๊ะ 11/3  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
11 นางรอพีอ๊ะ  สาแม 2/1  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
12 นางรูฮานา  อีแตดีแม 40/1  ม.2   ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150  
13 นางสาวซูไฮลา  วาบู ๙/2  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150   
14 นายมะหามะมิง  หะยีเจ๊ะแว ๙/2  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150   
15 นางสาวรอสือหน๊ะ  อีแตมาโมง 45  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150   
16 นางเซาเด๊าะ  อีแตมาโมง 9  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150   
17 นางสาวสูรัยนี  ยามา 47/5  ม.2  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150   
18 นางสาวลาตีพา  ยูนุ 51/1  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150   
19 นางสาวอาตีก๊ะ  มอลอ 51  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150   
20 นางสาวดอซือม๊ะ  เต๊ะมาลอ 50  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
21 นางสาวมายีดะ  ยูนุ 50/3  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
22 นางสาวนารีมาศ  แซะมามุ 13/5  ม.8  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
23 นายอัมนุง  เซะ 81  ม.7  ต.สาวอ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
24 นายอับดุลเลาะ  เดบ๊อง 15/1  ม.5  ต.บาตง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
25 นางสาวการีม๊ะ  กะดะแซ 74/1  ม.4  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
26 นางสาวอาตือเก๊ะ  ยูโซะ 74/2  ม.4  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
27 นางสาวฝาตีเมาะ  สาหะ 38/1  ม.4  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
28 นางสาวยาลีฮัน  วาเด็ง 54/2  ม.4  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
29 นางอาซือเร๊าะ  วาเลาะ 74/3  ม.4  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
30 นางแมะ  มาสยี 55  ม.4  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
31 นายเด๊ะแว  นะอิง 54  ม.4  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
32 นายบือดอเล๊าะ  ยีเลาะ 243/5  ม.10  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
33 นางสาวปีนัส  โบ 90  ม.3  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
34 นายตาเละ  เวาะโซ๊ะ 56/7  ม.3  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
35 นายมูฮ าหมัด  บือซา 45/1  ม.3  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
36 นายอิสมาแอ  ดูสุ 60  ม.5  ต.สามัคคี  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
37 นายอุสมาน  ลือโมะ 94  ม.7  ต.ลาโละ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
38 นางสาวรอฮานา  ยูโซ๊ะ 2/1  ม.3  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
39 นางสาวการีหม๊ะ  ยูโซ๊ะ 18  ม.3  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
40 นายแวหามะ  หามะ 246  ม.10  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
41 นายอับดุลเล๊าะ  กาซอ 266/1  ม.10  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
42 นายอับดุลซอมะ  วอเต๊ะ 294/1  ม.10  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
43 นายปะต๊ะ  แวหะมะ 7/2  ม.4  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 
44 นายอับดุลดือรานิง  มะโล๊ะ 12/1  ม.7  ต.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96150 
45 นางสาวคอลีเย๊าะ  สาเมาะ 179  ม.7  ต.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96150 
46 นายอุเซง  เจะโซะ 179  ม.7  ต.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96150 
47 นายสะรอนิง  แมะเตะ 157  ม.7  ต.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96150 
48 นางสาวรอปิยะห์  ดารี 125  ม.7  ต.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96150 
49 นางสาวสาดีเร๊าะ  สาเมาะ 180  ม.7  ต.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96150 
50 นางสาวรอซีด๊ะห์  สีแตบาแล 129  ม.7  ต.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96150 
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ผลการวิเคราะห์แนวทาง/แผนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
 

1. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินโครงการในพื้นท่ี  โดยมีข้อเสนอแนะ  
ดังนี้ 

1.1. ต้องการให้สวพ.8 จัดให้มีโครงการในลักษณะนี้ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่ดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถน าไปเป็นอาชีพ
เสริมได้ 
    1.2 ช่วยหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาเครื่องมีที่จะน ามาใช้ในการแปรรูปการผลิตเส้นใยดา
หลาเพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดระยะเวลาและลดขั้นตอนการผลิตให้ได้เร็วขึ้น 

1.3  ต้องการให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมที่เพ่ิมข้ึน 
1.4 ขอให้หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้กว้างขวาง ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ และ

ผู้ใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น 
1.5 ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปต้นดาหลาด้วยการสกัดเส้นใยเพ่ือน ามาใช้เป็นวัตถุดิบใน

การทอผ้าอย่างถูกต้อง 
1.6 เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและข้อคิดเห็นอย่าง

สม่ าเสมอ 
     
2.   จากการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  เรื่อง  
“เทคโนโลยีการแปรรูปต้นดาหลาด้วยการสกัดเส้นใยเพ่ือน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้า”พบว่าเกษตรกรมี
ความสนใจในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี และมีความสนใจในเรื่องของการผลิตพืช
เสริมรายได้อ่ืนๆ ที่มีการดูแลจัดการง่ายไม่ยุ่งยาก สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของ
เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ เสนอผู้บริหารของ สวพ.8 เพ่ือจะได้ใช้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินงานตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบของ สวพ.8 ในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 
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