
 

 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของทอ้งถิ่น 
ในการรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน 

 
 
 
 
 

วันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สุขพ่วง ต าบลจอมบึง 

ดวงใจโฮมลอร์ด ต าบลเจ็ดเสมียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนได้ด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุผลตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน  บรรลุ   

 ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ    
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  20 คน/วัน 25 คน/วัน  บรรลุ   
การเบิกจ่ายงบประมาณ 60,000 บาท 60,000 บาท  บรรลุ   
ระยะเวลาการจัดโครงการ 2 วัน 2 วัน  บรรลุ   
การบูรณาการกบัการเรียนการสอน 1 รายวิชา TI62607 การด าเนินงานและการ

จัดการ งานแมบ่้าน 
 บรรลุ   

ผลลัพธ์ที่เกิดการน าไปใช้ประโยชน์
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2 ผลลัพธ์  - ดวงใจโฮมลอร์ด ต าบลเจ็ดเสมียน 
น าเทคนิคการพับผ้าขนหนูไป
ประดับตกแต่งห้องพักสร้างความ
ประทับใจให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

 
- ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนไร่สุขพ่วง ต าบลจอมบึง น า
ความรู้การผสมเครื่องดื่ม 
Mocktail ไปพัฒนาต่อยอดสอน
เป็นหลักสูตรระยะสั้น  1 
หลักสูตร 

 บรรลุ   

เชิงคุณภาพ    
ผู้ระดับความพึงพอใจ และการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 94.42  บรรลุ   

ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  

อย่างน้อย  
2 เครือข่าย 

2 เครือข่าย   บรรลุ   
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 1 
สารบัญ 2 

1 หลักการและเหตุผล 3 
2 วัตถุประสงค์ 3 
3 เป้าหมาย 3 
4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 4 
5 ระยะเวลาด าเนินงาน 4 
6 สถานที่ด าเนินงาน 4 
7 ก าหนดการด าเนินงาน 4 
8 งบประมาณที่ด าเนินงาน 5 
9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6 
10 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 6 
11 ผลการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ 7 
 -ผู้เข้าร่วมโครรงการ จ าแนกตามสภานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 7 
 -ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการวิชาการรับใช้สังคม 8 
 -การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 9 
 -หัวข้ออบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในครั้งต่อไป 10 
 -หลักสูตรที่จะสนับสนุนบุตรหลานให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง    
10 

 -ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 11 
ภาคผนวก 12 

 ภาพถ่ายประกอบการท ากิจกรรม 13 
 เอกสารขออนุมัติโครงการ 18 
 แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 22 
 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 
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รายงานสรปผลการด าเนิน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่น 

ในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 
วันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สุขพ่วง ต าบลจอมบึง 
ดวงใจโฮมลอร์ด ต าบลเจ็ดเสมียน 

 

********************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
ตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของคณะ

วิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ตระหนัก
ถึงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในกลุ่มท่องเที่ยวและการบริการในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน โดยบูรณาการองค์ความรู้การให้บริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร อาทิ องค์ความรู้ด้านการให้บริการ การประดับตกแต่งสถานที่ด้วยผ้า 
และการผสมเครื่องดื่มจากพืชพ้ืนถิ่น เพ่ือยกระดับรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนาด
เล็ก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอ าเภอจอมบึง หรือ ผู้สนใจทั่วไป ในจังหวัดราชบุรี 

 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้ให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยว
เพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน 

2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การในการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ในชุมชน 

3) เพ่ือบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอน  Active Learning ของหลักสูตรการท่องเที่ยว
และการบริการ ระหว่างนักศกึษา อาจารย์ และผู้รับริการ  

 
3. เป้าหมาย 

1.  เชิงปริมาณ 
1.1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนาดเล็ก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอ าเภอจอมบึง หรือ ผู้สนใจทั่วไป ในเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมบึง
และในพ้ืนที่อ่ืน ๆ จังหวัดราชบุรี  จ านวน 20 คน 

1.2 ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 
อย่างน้อย 2 กิจกรรม  
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2.  เชิงคุณภาพ 
2.1  ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 
2.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ภาคีเครือข่าย

ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 2 เครือข่าย 
2.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการบูรณาการการปฏิบัติสู่การเรียนการสอนของหลักสูตร   
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 ประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ 14 กุมภาพันธ์ 2565  
2 ขออนุมัติโครงการ 15 กุมภาพันธ์ 2565  
3 การด าเนินการจัดโครงการ 2 – 3 เมษายน 2565  
4 การสรุปผลการด าเนินโครงการ 30 เมษายน 2565  

 
 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565  

 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  
 

6. สถานที่ด าเนินงาน 
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สุขพ่วง ต าบลจอมบึง 
ดวงใจโฮมลอร์ด ต าบลเจ็ดเสมียน 

 
7. ก าหนดการด าเนินงาน 

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565  
ณ วิสาหกิจชุมชนไร่สุขพ่วงเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง  
08.45 – 09.00 น ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการผูกผ้าและการจับจีบผ้างานพิธี ในการ

รองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 
ทีมวิทยากรร่วมปฏิบัติการโดย  

1) อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์ 
2) อาจารย์ ดร. ชลธิชา  พันธ์สวา่ง 
3) อาจารย์ปัญจรัศมิ์  สามนเสน            

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูพืชท้องถิ่นเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
(Mocktail) ในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 
ทีมวิทยากรร่วมปฏิบัติการโดย  

1) อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์ 
2) อาจารย์ ดร. ชลธิชา  พันธ์สวา่ง 
3) อาจารย์ปัญจรัศมิ์  สามนเสน            

16.00 – 16.30 น. สรุป และตอบข้อซักถาม 
วันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน 2565  
ณ ดวงใจโฮมลอร์ด ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม  
08.45 – 09.00 น ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการผูกผ้าและการจับจีบผ้างานพิธี ในการ

รองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 
1) อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์ 
2) อาจารย์ ดร. ชลธิชา  พันธ์สวา่ง 
3) อาจารย์ปัญจรัศมิ์  สามนเสน            

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูพืชท้องถิ่นเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

(Mocktail) ในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 
1) อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์ 
2) อาจารย์ ดร. ชลธิชา  พันธ์สวา่ง 
3) อาจารย์ปัญจรัศมิ์  สามนเสน            

16.00 – 16.30 น. สรุป และตอบข้อซักถาม 
 

 
8. งบประมาณที่ด าเนินงาน 

เบิกจ่ายจากรหัสกิจกรรม รหัสกิจกรรม 103801230642 จ านวนเงินรวม 60,000 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท = 21,600 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารมื้อกลางวัน จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 120 บาท = 4,800 บาท 
ค่าอาหารว่าง จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 35 บาท = 2,800 บาท 
ค่าเช่าอุปกรณ์ผสมเครื่องดื่ม 2 วัน ๆ ละ 3,000 บาท = 6,000 บาท 
ค่าเช่าโต๊ะเก้าอ้ี เครื่องเสียงในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ๆ ละ 3,000 บาท = 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ (ผ้ามันจับจีบโต๊ะ เข็มหมุด ผ้าลูกไม้ ผ้าขนหนู ฯลฯ) จ านวน 8,800 บาท 
ค่าวัสดุ (แก้วน้ า ผลไม้ ผัก น้ าเชื่อม น้ าผลไม ้โซดา น้ าแข็ง ฯลฯ) จ านวน 10,000 บาท 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้ให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นใน
การรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 

2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ภาคีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การในการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน 

3) หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ ได้แนวทางการบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียน
การสอน  Active Learning ของหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ   

 
10. ผลการลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

1) ไดพั้ฒนาทักษะวิชาชีพผู้
ให้บริการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของท้องถิ่นในการ
รองรับการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ในชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาด้านการ
บริการที่พักและการอบรมการ
ผสมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

- ดวงใจโฮมลอร์ด ต าบลเจ็ด
เสมียน น าเทคนิคการพับ
ผ้าขนหนูไปประดับตกแต่ง
ห้องพักสร้างความประทับใจ
ให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

 
- ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนไร่สุขพ่วง ต าบลจอมบึง 
น าความรู้การผสมเครื่องดื่ม 
Mocktail ไปพัฒนาต่อยอด
สอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น  1 
หลักสูตร 

 
2) เกิดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้

การในการเตรียมความ
พร้อมของท้องถิ่นในการ
รองรับการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ในชุมชน 

การลงพ้ืนที่ท าให้ได้เครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ขอสาขาวิชาและ
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน  
2 แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้มีศักยภาพความ
พร้อมในการฝึกทักษะ
ภาคปฏิบัติให้นักศึกษา 

3) บูรณาการกิจกรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน  
Active Learning ของ
หลักสูตรการท่องเที่ยวและ
การบริการ ระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้รับบริการ 

อาจารย์สามารถได้น าความรู้ที่
ได้รับมาบูรณาการกับการเรียน
การสอน 1 รายวิชา คือ 
TI62607 การด าเนินงานและ
การจัดการ งานแมบ่้าน 

อาจารย์ผู้สอนได้องค์ความรู้ใหม่
ในการน าพืชประจ าถิ่นมา
ออกแบบสูตรการผสมเครื่องดื่ม 
และเทคนิคการออกแบบศิลปะ
การพับผ้าให้สอดคล้องกับเรื่อง
เล่าของชุมชน เช่น การพับผ้าให้
เป็นรูปช้าง หงส์ ฯลฯ สัตว์ใน
ต านานเรื่องเล่าของชุมชน 
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11. ผลการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
 

ในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผู้เข้าร่วมโครรงการ จ าแนกตามสภานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ   
 ชาย 18 36.0 
 หญิง 32 64.0 
 รวม 50 100.0 
2 อายุ   
 16 – 25 ปี 2 4.0 
 26 – 35 ปี 4 8.0 
 36 – 45 ปี 5 10.0 
 46 – 55 ปี 21 42.0 
 มากกว่า 55 ปี 18 36.0 
 รวม 50 100.0 
3 ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 2 4.0 
 มัธยมศึกษาตอนต้น,ปวช. 8 16.0 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวส. 11 22.0 
 ปริญญาตรี 23 46.0 
 ปริญญาโท 6 12.0 
 รวม 50 100.0 
4 อาชีพ   
 นักเรียน/นักศึกษา 2 4.0 
 ข้าราชการ 6 12.0 
 ธุรกิจส่วนตัว 16 32.0 
 ลูกจ้าง 4 8.0 
 เกษตรกร 14 28.0 
 ข้าราชการผู้เกษียณ  8 16.0 
 รวม 50 100.0 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย อายุ 46-55 ปีมาก
ที่สุด รองลงมาคือ อายุมากกว่า 55 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดและรองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวส. และมีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือมีอาชีพเกษตรกร ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการวิชาการรับใช้สังคม 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ การแปล

ความหมาย ร้อยละ Mean S.D 
ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 92.70%       4.64        0.49  มากที่สุด 

1 ช่องทาง วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 92.40% 4.62 0.53  มากที่สุด 

2 
ขั้นตอนการเข้ารับการอบรมไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน 

90.40% 4.52 0.54  มากที่สุด 

3 การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 91.60% 4.58 0.50  มากที่สุด 

4 
วิทยากร/ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
สุภาพ น่าเชื่อถือ 

96.40% 4.82 0.39  มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 93.10%       4.66        0.48  มากที่สุด 
5 สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม  92.80% 4.64 0.48  มากที่สุด 
6 อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ 95.20% 4.76 0.43  มากที่สุด 
7 จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม 92.40% 4.62 0.49  มากที่สุด 

8 
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการวิชาการ
เหมาะสม 

92.00% 4.60  0.49  มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 90.67%       4.53        0.54  มากที่สุด 

9 
หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ / ความ
สนใจ 

90.80% 4.54 0.65  มากที่สุด 

10 
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 

90.20% 4.51 0.47  มากที่สุด 

11 
ระดบัความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ก่อน  
การอบรม 

48.20% 2.41 0.37  ปานกลาง 

12 
ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หลัง  
การอบรม 

91.40% 4.57 0.37  มากที่สุด 

13 ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 91.00% 4.55 0.49  มากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจรวม 92.42%       4.62        0.50  มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงใจโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) 
เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า 

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) โดยมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในวิทยากร/เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 4.82) 
รองลงมาคือ ช่องทาง วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.62) และ การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.58) ตามล าดับ 

2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66) โดยมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.76) รองลงมาคือ สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 4.64) และจ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.62) ตามล าดับ 

3) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) โดยพึงพอใจมากที่มุดใน
ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์หลังการอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.57) รองลงมาคือ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลา
และค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย 4.55) และหัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ/ความสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.54) 
ตามล าดับ 

 
ตอนที่  3  การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   
50 100.00% 

เพ่ิมพูนความรู้ / ประสบการณ์   39 78.00% 
มีแนวทางสร้างอาชีพเสริม / อาชีพใหม่ 7 14.00% 
ช่วยเพิ่มผลผลิต / เพ่ิมรายได้ / ลดรายจ่าย 4 8.00% 
แก้ไขปัญหาส่วนตัว / ชุมชนท้องถิ่น - - 

2. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
หรือไม่ 

50 100.00% 

น าไปใช้ประโยชน์ได้    50 100.00% 
น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ - - 

3. ท่านน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อในด้านใด 50 100.00% 
ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่   27 54.00% 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่ต่อ 12 24.00% 
ให้ค าปรึกษา / ให้บริการ 11 22.00% 

 
 จากตารางงที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ดังนี้ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับมากที่สุดคือ การได้ เพ่ิมพูนความรู้ / ประสบการณ์ (ร้อยละ 78.00) 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคน (ร้อยละ 100) ในส่วนของการน าความรู้ไปขยายผลต่อ
ในด้านประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่มากที่สุด (ร้อยละ 5.00) รองลงมาคือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่
ต่อ (รอ้ยละ 24) และ ให้ค าปรึกษา / ให้บริการ (ร้อยละ 22.00) ตามล าดับ   
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ตารางที่ 4 หัวข้ออบรมเพื่อพัฒนาตนเองในครั้งต่อไป  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1) การแปรรูปพืชพ้ืนถิ่น ผัก ผลไม้ อาหาร 5 23.81% 
2) การเพ่ิมทักษะอาชีพและรายได้ให้ตนเอง 4 19.05% 
3) ชอบทุกเรื่องที่วิทยากรมาอบรมให้ 3 14.29% 
4) การบริหารจัดการที่พักและHomestay 2 9.52% 
5) ท าขนมอบ เบเกอร์รี่ 1 4.76% 
6) การเปน็วิทยากร 1 4.76% 
7) การออกแบบพื้นที่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 1 4.76% 
8) การท าตลาดออนไลน์ การสร้าง content การถ่ายรูป 1 4.76% 
9) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 4.76% 
10) การสร้างความรู้ใหม ่ๆ ให้ตนเอง 1 4.76% 
11) ทุกเรื่องที่เก่ียวกับอาหารและสุขภาพ 1 4.76% 

รวม 21 100.00% 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบข้อค าถามตอนที่ 4 มีจ านวน 21 คน ต่างประสงค์จะอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเองในเรื่อง การแปรรูปพืชพ้ืนถิ่น ผัก ผลไม้ อาหาร จ านวน 5 คน (ร้อยละ 23.81) รองลงมาคือ
หัวข้อการเพ่ิมทักษะอาชีพและรายได้ให้ตนเอง (ร้อยละ 19.05) และ ชุมชนต่างยินดีและชอบทุกเรื่องที่
วิทยากรมาอบรมให้ (ร้อยละ 14.29)  
 
ตารางที่ 5 หลักสูตรที่จะสนับสนุนบุตรหลานให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1) ให้ลูกหลานเรียนที่ถนัด 6 35.29% 
2) การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า 5 29.41% 
3) การโรงแรมและคหกรรม 4 23.53% 
4) เกษตรกรรม 3 17.65% 
5) การท่องเที่ยว 3 17.65% 
6) การงาน การเงิน การด ารงชีวิตที่พ่ึงพาตนเอง 1 5.88% 
7) การตลาด 1 5.88% 
8) ให้ลูกหลานเรียนที่ถนัด 6 35.29% 

 
 จากตารางที่ 5 เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการ ส่งบุตรหลาน หรือ แนะน า บุคคล

ให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีผู้ปกครองนักเรียนตอบจ านวน 27 คน ต่างไม่
นิยมบังคับให้บุตรหลานศึกษาต่อแต่ให้ลูกหลานเลือกเรียนที่ถนัด (ร้อยละ 35.29) รองลงมาคือ หลักสูตร 
การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า (ร้อยละ 29.41) และหลักสูตรการโรงแรมและคหกรรม (ค่าเฉลี่ย 23.53) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1) ควรจัดอบรมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 3 50.00% 
2) ควรจัดอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบนี้บ่อย ๆ 

และควรมาจัดอบรมในพ้ืนที่ 
2 33.33% 

3) ควรประชาสัมพันธ์ให้รู้การจัดอบรมให้มากข้ึนและ
ทั่วถึง 

1 16.67% 

  

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะส าหรับการจัดโครงการครั้งต่อไป 3 ประเด็น คือ  
เห็นควรจัดอบรมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือ เห็นควรจัดอบรม
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบนี้บ่อย ๆ และควรมาจัดอบรมในพ้ืนที่ (ร้อยละ 33.33) และ เห็นควร
ประชาสัมพันธ์ให้รู้การจัดอบรมให้มากข้ึนและทั่วถึง (ร้อยละ 16.67) ตามล าดับ 
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ภาคผนวก 
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บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะวิทยาการจัดการ  
ที ่                                                           วันที ่  22 มีนาคม 2565  

เร่ือง  ขออนุมัตโิครงการและเปลี่ยนวันจัดโครงการ    

เรียน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

 2) ก าหนดการจัดโครงการ    
  

 ตามที่สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้ให้บริการ
เพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการ
กิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอน  ระหว่างวันท่ี 9 – 10 มีนาคม 2565 ตามความทราบแล้วนั้น ด้วยเกิดเหตุการณ์การแพร่
ระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการตามก าหนดการเดิมได้ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงขออนุติเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการเป็นวันท่ี 2 – 3 เมษายน 2565 โดยใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน 
ปี 2565 รหัสโครงการ  103801230642 จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
               

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

ลงช่ือ  
                       (อาจารย์ ดร. ทัศนยี์  นาคเสนีย์) 
                                          ผู้เสนอโครงการ 
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โครงการ    :    อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน 
 

เร่ือง   :    เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการรับใช้สังคม สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา 
 ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของคณะวิทยาการ
จัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในกลุ่มท่องเที่ยวและการบริการในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและความ
พร้อมในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จึงได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน โดยบูรณาการองค์ความรู้
การให้บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร อาทิ องค์ความรู้ด้านการให้บริการ การประดับตกแต่งสถานที่
ด้วยผ้า และการผสมเครื่องดื่มจากพืชพื้นถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนาดเล็ก 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอ าเภอจอมบึง หรือ ผู้สนใจทั่วไป ในจังหวัดราชบุรี  
 
วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้ให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยว
เพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การในการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ในชุมชน 

3. เพ่ือบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอน  Active Learning ของหลักสูตรการท่องเที่ยวและ
การบริการ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้รับริการ  

 
เป้าหมาย  

1.  เชิงปริมาณ 

1.1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบดว้ย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนาดเล็ก  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งเรยีนรู้ในชุมชนอ าเภอจอมบึง หรือ ผู้สนใจทั่วไป ในเขตพื้นท่ีอ าเภอจอมบึงและอ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  จ านวน 40 คน 

1.2 ผู้เข้าอบรมไดร้ับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   

 2.  เชิงคุณภาพ 

2.1  ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  
2.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจดัการ ได้ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่น

เพิ่มขึ้น 
2.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การบูรณาการการปฏิบตัิสู่การเรียนการสอนของหลักสูตร   
 
 

กนผ.08 
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ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ณ วสิาหกิจชุมชนไร่สุขพ่วงเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง  
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ณ ดวงใจโฮมลอร์ด ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม  
 
วิธีการด าเนินการ 

ขั้นที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 ประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ 14 กุมภาพันธ์ 2565  

2 ขออนุมัติโครงการ 15 กุมภาพันธ์ 2565  

3 การด าเนินการจัดโครงการ 2 – 3 เมษายน 2565  

4 การสรุปผลการด าเนินโครงการ 30 เมษายน 2565  

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย   60,000 บาท 

 ค่าตอบแทน  21,600  บาท 

 ค่าใช้สอย           19,600  บาท 

 ค่าวัสดุ   18,800  บาท 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้ให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นใน
การรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ภาคีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การในการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ในชุมชน 

3. หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ ได้แนวทางการบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียน
การสอน  Active Learning ของหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ   

 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย             

 งบด าเนินงาน     งบเงินอุดหนุน   

ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 21,600  
ค่าใช้สอย 19,600  
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 120 บาท 4,800  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 35 บาท 2,800  
- ค่าเช่าอุปกรณ์ผสมเครื่องดื่ม  6,000  

- ค่าเช่าโต๊ะเก้าอ้ี เครื่องเสียงในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 6,000  
ค่าวัสดุ 18,800  
- ค่าวัสดุ (ผ้ามันจับจีบโต๊ะ เข็มหมุด ผ้าลูกไม ้ผ้าขนหนู ฯลฯ) 8,800  
- ค่าวัสดุ (แก้วน้ า ผลไม ้ผัก น้ าเชื่อม น้ าผลไม ้โซดา น้ าแข็ง ฯลฯ) 10,000  
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     ลงชื่อ .........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                            (อาจารย์ ดร. ทัศนีย์  นาคเสนีย์) 
                       ประธานสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ 
 
 
 

 
     ลงชื่อ .........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เพ่ิมชาติ) 
                             คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อโครงการ  การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 
วันที่ 2-3 เมษายน 2565 

************************************************* 
ตอนที่  1    สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ      ชาย        หญิง 
2. อายุ      ต่ ากว่า  15  ปี      16 - 25 ปี 
        26 - 35 ป ี         36 - 45 ปี 
        46 - 55  ป ี      มากกว่า 55 ปี 
3. ระดับการศึกษา  

     ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต้น , ปวช.  
     มัธยมศึกษาตอนปลาย ,  ปวส.   อนุปริญญา  
     ปริญญาตรี     ปริญญาโท  
     ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................ 

4. อาชีพ 
      นักเรียน/นักศึกษา     ข้าราชการ 
      พนักงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ   ธุรกิจส่วนตัว 
      ลูกจ้าง      เกษตรกร 
       อ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................................................. 

 
 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการวิชาการ   

โปรดท าเครื่อง     ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ      
1. ช่องทาง วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม      
2. ขั้นตอนการเข้ารับการอบรมไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน 
     

3. การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว      
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 ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.  วิทยากร/ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็ม
ใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
5. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม       
6. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ      
7. จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม      
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการวิชาการ
เหมาะสม 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ      
9. หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ / ความ
สนใจ 

     

10. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 

     

11. ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ก่อน 
การอบรม 

     

12.  ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หลัง 
การอบรม 

     

13.  ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย      
 

ตอนที่  3  การน าไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ    
1. ท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   

   เพ่ิมพูนความรู้ / ประสบการณ์   
  มีแนวทางสร้างอาชีพเสริม / อาชีพใหม่ 
  ช่วยเพิ่มผลผลิต / เพ่ิมรายได้ / ลดรายจ่าย 

    แก้ไขปัญหาส่วนตัว / ชุมชนท้องถิ่น  
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 

2. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
  น าไปใช้ประโยชน์ได้    

 น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
3. ท่านน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่     
  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่ต่อ 
  ให้ค าปรึกษา / ให้บริการ    
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 
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4. ท่านประสงค์จะอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ในด้านใด (โปรดระบุ) : 
……………………………………………………………………............................................................................…… 
……………………………………………………………………............................................................................……
……………………………………………………………………............................................................................……
……………………………………………………………………............................................................................…… 

5. หากท่านจะส่งบุตรหลาน หรือ แนะน า บุคคลให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง ท่านจะแนะน าให้เรียนอะไร เพราะอะไร 
……………………………………………………………………............................................................................…… 
……………………………………………………………………............................................................................……
……………………………………………………………………............................................................................……
……………………………………………………………………............................................................................…… 

 
6. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

……………………………………………………………………............................................................................…… 
……………………………………………………………………............................................................................……
……………………………………………………………………............................................................................……
……………………………………………………………………............................................................................…… 

 
 
 
       ขอขอบคุณในความกรุณากรอกแบบสอบถาม 

 
 
 


