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บทสรุปผูบ้ริหาร 
โครงการ การเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชนเ์ชงิพาณชิย์ (ปทีี่ 2) 

 
1. บทนํา 
 1.1 ความเป็นมา 

กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 80 คน ได้จัดต้ังกลุ่มเมื่อเดือน มีนาคม 2543 เริ่มดําเนินงานในกลุ่มเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2543 
โดยเริ่มต้นจากการระดมหุ้น ๆ ละ 10 บาท จํานวน 780 หุ้น ในการรวมกลุ่มกันน้ีได้จัดทําผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ 
(จากกล้วยนํ้าว้า) ได้แก่ กล้วยม้วนรสเผ็ดพริกไทย กล้วยม้วนโอวัลติน กล้วยม้วนรสโกโก้ กล้วยม้วนรสไม่เผ็ด กล้วย
เส้นอบเนย กล้วยเส้นเค็ม กล้วยม้วนเค็ม กล้วยกรอบเค็ม นําไปฝากจําหน่ายในงานนิทรรศการและงานประจําปีของ
จังหวัด ปัจจุบันจําหน่ายประจําอยู่ที่ ซุ้มจําหน่ายใน Outlet ของ Flynow โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติกทรงสูง
และปิดด้วยสติกเกอร์ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แบบด้ังเดิมที่ใช้อยู่และปัจจุบันยังไม่ได้มีการพัฒนา 

ในกระบวนการทํากล้วยม้วน เริ่มต้นจากการนํากล้วยมาปอกเปลือกแช่นํ้าเกลือ ไสเป็นแผ่นบาง แล้วนํามา
ม้วน หลังจากน้ันจึงทําการทอด ปรุงรสและบรรจุ ซึ่งพบว่า ในขั้นตอนการม้วน จะมีเศษกล้วยนํ้าว้าเหลือทิ้งเป็น
จํานวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางกลุ่มจึงต้องการใช้ประโยชน์จากเศษกล้วยเหล่าน้ีเพ่ือพัฒนาเป็นกล้วยผงหรือ
แป้งกล้วย และนําไปใช้ประโยชน์ในการทําขนมอบ ซึ่งมีอุปกรณ์การทําของกลุ่มอยู่แล้ว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดําเนินโครงการ “การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน.บ้านห้วยสาลิกา” เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําแป้งกล้วย
หรือกล้วยผงจากส่วนเหลือใช้ของการทํากล้วยม้วน แล้วพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เป็นการเพ่ิมรายการ
ของผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น จนปัจจุบัน ทางกลุ่มดังกล่าวได้ขยายเครือข่ายการทํา
ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยและส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้ หรือหน่วยงานที่แสดงความประสงค์ขอซื้อไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม พบว่า ในการดําเนินการในกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. ที่มีการขายเครือข่ายในเชิงปริมาณ     
ยังต้องมีการพัฒนาในเชิงคุณภาพต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปน้ี คือ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่จากแป้งกล้วยหรือกล้วยผง นอกเหนือจากที่เคยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปแล้วโดยเฉพาะประเภทของอาหารว่างและขนมไทย เน่ืองจากมีกลุ่มผู้รักสุขภาพจากโรงพยาบาลศิริราช
ติดต่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วยเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพของสมาชิก 

2. การจัดทําแผนการตลาด/แผนธุรกิจของกล้วยหรือกล้วยผงหรือผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่สามารถใช้
ประกอบการทําธุรกิจได้จริงโดยวิธีการจัดทําแผนธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ให้มีการขับเคลื่อนตัวสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

3. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP)   
การนําเสนอโครงการ “การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีที่ 2” 

นอกจากจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบเหลือใช้หรือเหลือทิ้งให้เป็นตัวสินค้าที่จําหน่ายได้ในปัจจุบันแล้ว      



 

ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการผลิตของชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่างและขนมไทย 
1.2.2 เพ่ือให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ 
1.2.3 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการและให้คําปรึกษาแนะนําระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการ 

ผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 
 

2. วิธีดําเนินการ 
 2.1 ติดต่อประสานงานกับกลุ่มชุมชนเพ่ือสํารวจข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 2.2 ทําหนังสือถึงกลุ่ม เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 
 2.3 เตรียมสื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (วิทยากร เอกสาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก) 
 2.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  2.4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่างและขนมไทย 
  2.4.2 ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ 

2.4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการและให้คําปรึกษาแนะนําระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต
ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 

2.4.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําขนมพายช้ันแป้งกล้วย 
2.4.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําชิฟฟอนแป้งกล้วย  

2.5 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและคณะทํางาน 
2.6 ติดตามผลการใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม 
 

3. ผลการดําเนินการ 
เมษายน – พฤษภาคม 2555  ติดต่อและประสานงานกับ นางสุขุมาษ เติมศักด์ิ ประธานกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. 
บ้านห้วยสาลิกา อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
23 - 28 มิถุนายน 2555  สู่พ้ืนที่เป้าหมาย ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรองค์ความรู้เก่ียวกับการทําผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วย/กล้วยผง ระบบการผลิตโดยใช้
หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) และการจัดทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่าย      
โดยวิทยากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์  
นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี จัดทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ได้แก่ ขนมพายช้ันแป้งกล้วย และ ชิฟฟอนแป้งกล้วย มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจากชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 70 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.80 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.79 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.40  โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.52 
8 – 10 กันยายน 2555  ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้สําเร็จการฝึกอบรม จํานวน 62 คน หรือร้อยละ 
88.57 นําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัว ร้อยละ 77.42 ผู้ฝึกอบรมนําความรู้



 

ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 20.97 และ ผู้ฝึกอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์เมื่อ
มีโอกาส ร้อยละ 1.61 
 
4.สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 60 70 1. จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึง
พอใจ (ร้อยละ) 

85 90.40 2. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

60 70 

3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนําไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

80 93.80 3. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

85.00 90.40 

4 .  จํ า น ว น ส ถ า น ป ร ะ ก อบ ก า ร ท่ี นํ า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แห่ง/ราย) 

2 2 4. ผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

84.00 93.80 

 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

78.00 88.60 

 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 250,000 บาท 
    (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
6. ปัญหา อุปสรรค   -  
     
7. ข้อเสนอแนะ   การ ดํ า เ นิน งานของ โครงการ น้ี  เ ป็น โครงการ ต่อ เ น่ื อ ง เ ป็น ปีที่  2  ซึ่ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับคณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการนําผลงานวิจัย 
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควร
ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการลักษณะน้ีอย่างต่อเน่ืองไม่ตํ่ากว่า 3-5 ปี ในแต่ละชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) ประสบความสําเร็จ
เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้อํานวยการคลินิกเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า      
เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองผู้อํานวยการคลินิกเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโครงการน้ีจนสําเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ นางสุขุมาษ  เติมศักด์ิ  ประธานกลุ่มแม่บ้าน - เยาวชน บ้าน
ห้วยสาริกา จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมและการรับสมัคร ตลอดจนการประสานงาน
ฝึกอบรมตลอดโครงการ และขอบคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความสําเร็จของโครงการน้ี 
 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          จุฑามาศ  พีรพัชระ 
                ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร           (1) 
กิตติกรรมประกาศ           (4) 
สารบัญเรื่อง           (5) 
สารบัญตาราง           (6) 
บทที่ 1  รายละเอียดโครงการ          1 

1 ข้อเสนอโครงการ           1 
2 แบบสํารวจความต้องการของชุมชน         6 

บทที่ 2  การดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี         7 
 1 คณะกรรมการดําเนินการ          7 
 2 ข้อมูลเน้ือหา เอกสาร เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด       7 
 3 กําหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี          9 
 4 รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม         10 
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี       15 
 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน        15 
 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ         18 
บทที่ 4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี       21 
 1 การติดตามประเมินผล         21 
 2 ข้อมูลในภาพรวม          21 
ภาคผนวก            23 

 1 แบบใบสมัคร 
 2 แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 
 3 แบบติดตามประเมินผล 
 4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
 5 คําสั่งที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
 6 เอกสารฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญตาราง  
 

ตารางที่           หน้า 
1     ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย    10 

เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2)         
2     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน        16 
3     แสดงค่าร้อยละและค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงการ      20 

 4     แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์         21 
5     ผลการใช้ประโยชน์จําแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์และแนวทาง    22 
       การนําไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1. ข้อเสนอโครงการ 
 
 
 
 
1.  ชื่อสถาบนัการศึกษาท่ีเปน็คลินิกเทคโนโลยีเครือขา่ย:คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2.  ชื่อโครงการ   :  การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) 
3.  ชื่อผูเ้สนอโครงการและผู้ร่วมโครงการ   :  ที่ปรกึษา 

 รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส ผู้อํานวยการคลินิกเทคโนโลยี 
 โทรศัพท ์:  0 2282 3845, 08 1832 7932   
 โทรสาร :  0 2280 0435 
 E-mail: duangsu@rmutp.ac.th 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้จดัการคลินิกเทคโนโลยี 
 โทรศัพท์ :  0 2282 9009-15 ต่อ 6099, 08 1927 2050 
 โทรสาร :  0 2282 0423 
 E-mail:  yinn.chuta@gmail.com     

 

4.  ความสอดคล้องกับแผนงาน    :       การถ่ายทอดเทคโนโลยี      

 

5.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน �  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามท่ีระบุ 
    5.1   เป็นโครงการต่อเน่ืองหรือโครงการที่เคยดําเนินการมาแล้ว (ปีที่ดําเนินการ 2554) 
       แนบผลการดําเนินงานและผลสําเร็จท่ีผ่านมาประกอบด้วย 
  5.1.1 บทสรุปผู้บริหารของโครงการฯ 
  5.1.2 เรื่องเล่าความสําเร็จของโครงการ 
    5.2   เป็นโครงการใหม ่โดยเป็นโครงการที่... 
        1) เป็นความต้องการของชุมชน (เกษตรกร แม่บ้านเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม หรือ วิสาหกิจ
ชุมชน หรือ SMEs โดยได้แนบหลักฐานตามแบบสํารวจความต้องการ (แบบ สส. 002 - 2 (1)) 
        2) เป็นประเด็นปัญหา ความต้องการ ของจังหวัด อสวท. โดยได้แนบหนังสอืขอความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2)) 
        3) เป็นโจทย์ความต้องการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการทางด้าน วทน. กับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ปี 2554 
    5.3   เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่ต้องการและมีพรอ้มในการถ่ายทอดฯ  
(โปรดระบุแหล่งทุนพร้อมหลักฐานการ  ได้รับทุนฯ)  …………………………………………………………………………………………… 
 



 

6.  หลักการและเหตุผล   :  
 กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 80 คน ได้จัดต้ังกลุ่มเมื่อเดือน มีนาคม 2543 เริ่มดําเนินงานในกลุ่มเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2543 
โดยเริ่มต้นจากการระดมหุ้น ๆ ละ 10 บาท จํานวน 780 หุ้น ในการรวมกลุ่มกันน้ีได้จัดทําผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
(จากกล้วยนํ้าว้า) ได้แก่ กล้วยม้วนรสเผ็ดพริกไทย กล้วยม้วนโอวัลติน กล้วยม้วนรสโกโก้ กล้วยม้วนรสไม่เผ็ด กล้วย
เส้นอบเนย กล้วยเส้นเค็ม กล้วยม้วนเค็ม กล้วยกรอบเค็ม นําไปฝากจําหน่ายในงานนิทรรศการและงานประจําปีของ
จังหวัด ปัจจุบันจําหน่ายประจําอยู่ที่ ซุ้มจําหน่ายใน Outlet ของ Flynow โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติกทรงสูง
และปิดด้วยสติกเกอร์ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แบบด้ังเดิมที่ใช้อยู่และปัจจุบันยังไม่ได้มีการพัฒนา 

ในกระบวนการทํากล้วยม้วน เริ่มต้นจากการนํากล้วยมาปอกเปลือกแช่นํ้าเกลือ ไสเป็นแผ่นบาง แล้วนํามา
ม้วน หลังจากน้ันจึงทําการทอด ปรุงรสและบรรจุ ซึ่งพบว่า ในขั้นตอนการม้วน จะมีเศษกล้วยนํ้าว้าเหลือทิ้งเป็น
จํานวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางกลุ่มจึงต้องการใช้ประโยชน์จากเศษกล้วยเหล่าน้ีเพ่ือพัฒนาเป็นกล้วยผงหรือ
แป้งกล้วย และนําไปใช้ประโยชน์ในการทําขนมอบ ซึ่งมีอุปกรณ์การทําของกลุ่มอยู่แล้ว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดําเนินโครงการ “การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน.บ้านห้วยสาลิกา” เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําแป้งกล้วย
หรือกล้วยผงจากส่วนเหลือใช้ของการทํากล้วยม้วน แล้วพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เป็นการเพ่ิมรายการ
ของผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น จนปัจจุบัน ทางกลุ่มดังกล่าวได้ขยายเครือข่ายการทํา
ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยและส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้ หรือหน่วยงานท่ีแสดงความประสงค์ขอซื้อเพ่ือไปพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม พบว่า ในการดําเนินการในกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. ที่มีการขายเครือข่ายในเชิงปริมาณ     
ยังต้องมีการพัฒนาในเชิงคุณภาพต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อต่างๆ ต่อไปน้ี คือ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่จากแป้งกล้วยหรือกล้วยผง นอกเหนือจากที่เคยได้รับการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีไปแล้วโดยเฉพาะประเภทของอาหารว่างและขนมไทย เน่ืองจากมีกลุ่มผู้รักสุขภาพจากโรงพยาบาลศิริราช
ติดต่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วยเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพของสมาชิก 

2. การจัดทําแผนการตลาด/แผนธุรกิจของกล้วยหรือกล้วยผงหรือผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่สามารถใช้ 
ประกอบการทําธุรกิจได้จริงโดยวิธีการจัดทําแผนธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ให้มีการขับเคลื่อนตัวสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

3. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 
การนําเสนอโครงการ “การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีที่ 2” 

นอกจากจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบเหลือใช้หรือเหลือทิ้งให้เป็นตัวสินค้าที่จําหน่ายได้ในปัจจุบันแล้ว      
ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการผลิตของชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไป 
 

7.  วัตถุประสงค์   :    
1. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่างและขนมไทย 
2. เพ่ือให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ  
3. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการและให้คําปรึกษาแนะนําระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการ

ผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 

8.  กลุ่มเปา้หมาย   :  - กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
        - กลุ่มชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 



 

 - กลุ่มชุมชนตําบลยางนํ้ากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
   รวม 50 คน    

 

9.  พื้นที่ดําเนนิการ   :   กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

 

10.  ระยะเวลาดําเนินการ   :  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 
11.  การดําเนนิโครงการ   :   
 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน ประกอบด้วย  
  1) เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 
 (1) อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วย/กล้วยผง 
 (2) การทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ 
 (3) ระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 
 2) คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอด เป็นกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดต้ังหรือรวมตัวกัน 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ของชุมชน 
 3) วิธีการถ่ายทอด 
  (1) วิธีดําเนินการ 
   - การบรรยายประกอบการสาธิตให้เห็นวิธีการปฏิบัติ 
   - การลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามวิธีการเดียวกันกับการสาธิต 
    - การประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการสังเกตและการประเมินผลงานสําเร็จของทุกกลุ่ม 
   - การจัดแสดงผลงานสําเร็จของผู้เข้ารับการอบรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามกลุ่มที่ฝึกปฏิบัติ 
  (2) ข้อมูลหลักสูตร วิทยากร และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 

หัวข้อหลักสูตร วิทยากร (มทร.พระนคร) จํานวนชั่วโมง 

บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ 

สื่อท่ีใช้ 

1 องค์ความรู้ เกี่ ยวกับการทํา
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทย
จากแป้งกล้วย/กล้วยผง 

- วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช ้

- เทคนิคการทําและการตรวจ 
สอบคุณภาพ 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงษ์ 
น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์

น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 

น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
 

บรรยายและปฏิบัติ 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

- เอกสารประกอบการ
อบรม 

- ภาพนิ่ง วีดีทัศน์ 
ประกอบการบรรยาย 

- ผลิตภัณฑ์ของจริง 

2 ระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์
วิธีท่ีดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะ 
ท่ัวไป (GMP) 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

ดร.วรลักษณ์  ปัญญาฐิติพงศ ์

น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์

น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 

น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

บรรยายและปฏิบัติ 8 ชั่วโมง 

3 การจัดทําแผนธุรกิจและช่องทาง 
การจําหน่าย 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

ผศ.จารุณี  กมลขันติธร 

อ.สิริบุปผา  อุธารธาดา 

น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์

น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 

น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

บรรยายและปฏิบัติ 8 ชั่วโมง 



 

 (3) การติดตามและประเมินผล 
  - การประเมินผลขณะอบรม เป็นการประเมินระดับผลผลิตใช้วิธีการสังเกตกระบวนการทํางาน
และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลงานสําเร็จของกลุ่มทีฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติ 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นก่อนอบรม ขั้นระหว่างอบรม และขั้นผลงานสําเร็จ 
  - ติดตามผล เป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธ์ิ จากการฝึกอบรม ใช้แบบติดตามผล ควบคู่
กับการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่และการโทรศัพท์ถึงผู้รับการอบรมโดยตรง 
 11.2 แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางด้านล่าง) โดยสอดคล้องกับ ข้อ 11.1   

 

12.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ โปรดระบุค่าเป้าหมาย 
 

ผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ ค่าเป้าหมาย (หน่วยนบั) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 
1.  จํานวนผู้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 60 แบบใบสมคัร/ใบเซ็นช่ือ 

2.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ  
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 85 แบบประเมินความพึงพอใจ 

(แบบประเมินผลเมื่อจบการ
ฝึกอบรม) 

3.  ร้อยละผู้รบัการถ่ายทอดฯ มีการนําไปใช้ประโยชน์  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 แบบติดตามประเมินผล 
4.  จํานวนสถานประกอบการที่นําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  (แห่ง/ราย) 

2 แบบฟอร์มการนําไปใช้
ประโยชน์ 

 
13.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  (ผลกระทบ : ทีเ่กิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บรกิาร)   
   ทางเศรษฐกิจ โปรดอธิบาย  มีผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ของกลุ่ม มีระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์
วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะ ทั่วไป (GMP) และมีการจัดทําแผนธุรกิจหรือช่องทางการจําหน่าย            
           ทางสังคม โปรดอธิบาย ชุมชนมีการผลิตเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อยอดการนําหน่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
 

กิจกรรม 
2555 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน 
1.แต่งต้ังคณะทํางาน          2,000 
2.จัดทําแผนปฏิบัติการของโครงการ          3,000 
3.ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย          5,000 
4.สํารวจพ้ืนที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน 

         10,000 

5.เตรียมวิทยากร เอกสาร ส่ือ วัตถุดิบ อุปกรณ์          55,000 
6.ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี          150,000 
7.ประเมินความพึงพอใจ          5,000 
8. ติดตามและประเมินผล          10,000 
9. จัดทํารายงานโครงการ          10,000 
แผนเงิน 3,500 71,500 175,000 250,000 



 

14.  งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จาํนวน 250,000 บาท มีรายการ ดังน้ี 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 ค่าตอบแทน 
   1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน × 5วัน ๆละ 8 ช่ัวโมง=30 ช่ัวโมง × 300 บาท) 

72,000 
72,000 

2 ค่าใชส้อย 
   2.1 ค่าจ้างเหมารถรับจ้างสําหรับสํารวจข้อมูลจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเดินทางสู่    
        พ้ืนที่เพ่ือติดต่อ ดําเนินการอบรม และติดตามผล (1คัน×5วัน×3,000 บาท) 
   2.2 ค่าอาหารกลางวันของวิทยากร ผู้เข้าอบรมและผู้ช่วยปฏิบัติงาน  
         (70 คน × 5 มื้อ × 150 บาท) 
   2.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมของวิทยากร ผู้เข้าอบรมและผู้ช่วยปฏิบัติงาน  
         (70 คน × 10 มื้อ × 30 บาท) 
   2.4 ค่าที่พักของวิทยากรและผู้ช่วยปฏิบัติงาน (7คน × 3 คืน × 600 บาท) 
   2.5 ค่าจัดทาํสื่อการอบรม 

111,100 
15,000 

 
52,500 

 
21,000 

 
12,600 
10,000 

3. ค่าวัสดุ 
   3.1 วัสดุฝึกอบรม 
   3.2 ค่าจัดทาํเอกสารโครงการ 

66,900 
60,900 
6,000 

รวม 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

250,000 

 
15.  การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :   

รายงานความก้าวหน้า ปีละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายใจวันที่ 3 เมษายน  2555 ครั้งที่ 2 ภายใจวันที่ 3 กรกฎาคม 
2555 และครั้งที่ 3 ภายใจวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor 
Online : CMO) พร้อมส่งข้อมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กําหนด 
และรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งน้ี หาไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใจ
ปีงบประมาณ จะดําเนินการมีหนังสือแจ้งสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ทราบภายใน 30 วันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมกันเงินเหลื่อมปีในระบบงบประมาณของสถาบันฯ 
16.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธก์ารดําเนนิโครงการ   :   

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จะระบุว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้ง ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยี
ในงานนิทรรศการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
17.  ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ และผู้ร่วมรับผิดชอบ   

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ ที่มีรายนามข้างต้น ได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วมีความเข้าใจ และยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อเสนอโครงการ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยถ่องแท้ จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไว้ท้ายโครงการน้ีแล้ว 

 
 

 
 

ลงช่ือ     ผู้รับผิดชอบหลัก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพัชระ) 

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 

‐ 6 ‐ 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลชุมชน  
1.1  ช่ือชุมชน/หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. หมูท่ี่ 11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
1.2  ช่ือผู้นํา นางสุขุมาษ  เติมศักด์ิ 
1.3  จํานวนสมาชิกในชุมชน 80 คน 
1.4  อาชีพของสมาชิก 

-  อาชีพหลัก     รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  70    
-  อาชีพรอง   เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  30    
-  อาชีพเสริม        -   คิดเป็นร้อยละ   -    

1.5  รายได้เฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน 
      น้อยกว่า  5,000 บาท        มากกว่า  5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท   เกินกว่า  10,000 บาท 
1.6  ปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพของชุมชน     
      นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค มี / ไม่ม ี     ไฟฟ้า   มี / ไม่ม ี   
1.7  อธิบายลักษณะทรัพยากรของชุมชน กล้วย  ขนุน  ตาลโตนด       
1.8  หน่วยราชการที่ดูแลชุมชนในปัจจุบัน กศน.หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง  
1.9  ผลิตภัณฑ์ของชุมชน   กล้วยทอดกรอบ รสต่าง ๆ  เผือกทอดกรอบ รสต่าง ๆ     

ส่วนที่ 2  ความต้องการเทคโนโลยี 
2.1  ช่ือกลุ่ม (ใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงตามสถานภาพของกลุ่มพร้อมช่ือ) 
        ช่ือชุมชน            
        ช่ือวิสาหกิจชุมชน    กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน.        
        อุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดกลาง/ย่อม        
       ที่อยู่     หมายเลขโทรศัพท์      
2.2  ช่ือหัวหน้ากลุ่ม นางสุขุมาษ  เติมศักด์ิ         
2.3  จํานวนสมาชิกในกลุ่ม  80   คน (โปรดแนบรายช่ือสมาชิก) 
2.4  ประเด็นปัญหา / ความจําเป็นที่ต้องการเทคโนโลยี  หรือความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี 
       1. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคเป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพ   
       2. ประชาสัมพันธ์สินค้าไปสู่ผู้บริโภค 
       3. พัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต                              
2.5  เทคโนโลยีที่ต้องการ  หรือปัญหาทางเทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ 

ก)  ต้องการคําปรึกษา เรื่อง การจัดทําแผนการตลาด/แผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบ
สารสนเทศ และระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสขุลักษณะทั่วไป (GMP) 

ข)  ต้องการให้ฝึกอบรม เรื่อง การทําผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วยเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ค)  อ่ืนๆ (ระบุ)             

2.6  หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม          
 

  
  
 ลงชื่อ      . 

(     นางสุขุมาษ  เติมศักด์ิ  ) 
ผู้ให้ข้อมูล 

วันท่ี / / . 

ลงชื่อ      . 
(   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ) 

ผู้สํารวจข้อมูล 

วันท่ี / / . 

แบบสํารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 
โดย  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศนย์คลนิิกเทคโนโลยี สถาบนัวิจัยและพัฒนา

2. แบบสํารวจข้อมูลความต้องการ



 

บทที่ 2 
การดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
1. คณะกรรมการดําเนินงาน  
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ    
 1.2 อาจารย์วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ 
 1.3 นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
 1.4 นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
 1.5 นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
 1.6 นางสาวหน่ึงฤทัย  แก้วคํา 
 1.7 นางสาวดวงฤทัย  แก้วคํา 
2. ข้อมูล เนื้อหา เอกสาร เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. ตําบลหนองหญ้าปล้อง 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2555  
 2.1 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      2.1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกคนได้
ลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกเป็น 7 กลุ่มๆ ละ 10 คน 
      2.1.2 จัดแสดงผลงานสําเร็จจากการทําและใช้ประโยชน์จากกล้วย แป้งกล้วย และขนมอบจากแป้งกล้วย 

2.2 หลักสูตรรายวิชา 
     2.2.1 เน้ือหาหลักสูตร 

1) ความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทย  4 ช่ัวโมง 
   จากแป้งกล้วย/กล้วยผง  
2) ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทย  4 ช่ัวโมง 
   จากแป้งกล้วย/กล้วยผง 
3) เทคนิคการทําผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วย/กล้วยผง 4 ช่ัวโมง 
4) การตรวจสอบคุณภาพการทําผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทย  4 ช่ัวโมง 
   จากแป้งกล้วย/กล้วยผง  
5) ระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป  4 ช่ัวโมง 
    (GMP)  
6) การจัดทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่าย    4 ช่ัวโมง 
7) ปฎิบัติการทําพายช้ันแป้งกล้วย     8 ช่ัวโมง 
8) ปฎิบัติการทําชิฟฟอนแป้งกล้วย     8 ช่ัวโมง 

     
           รวม         40 ช่ัวโมง 
 
 
 
 



 

     2.2.2 วิทยากร 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและภัตตาคาร) 
ประสบการณ์ :  วิทยากรด้านอาหารนานาชาติ อาหารอบ ขนมอบ เบเกอรี่ อาหารว่าง อาหาร

และขนมไทย ธุรกิจเบเกอรี่ 
2) นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 

วุฒิการศึกษา :   คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
ประสบการณ์ :   วิทยากรด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3) นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
วุฒิการศึกษา :   คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
ประสบการณ์ :   วิทยากรด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

      4) นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
วุฒิการศึกษา :   คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
ประสบการณ์ :   วิทยากรด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. กําหนดการกิจกรรม 
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการ การเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพือ่ใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) 
ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญา้ปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบรุ ี

ระหว่างวันที่  24 – 28 มิถุนายน  2555 

              เวลา     
ว/ด/ป 8.00 – 12.30 น. 
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13.30 – 17.30 น. 

24 มิถุนายน 2555 
ความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์อาหาร

ว่างและขนมไทยจากแป้งกลว้ย/กล้วยผง 
ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์อาหาร

ว่างและขนมไทยจากแป้งกลว้ย/กล้วยผง 

25 มิถุนายน 2555 
เทคนิคการทําผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนม

ไทยจากแป้งกล้วย/กล้วยผง 
การตรวจสอบคุณภาพการทําผลิตภัณฑ์อาหาร

ว่างและขนมไทยจากแป้งกลว้ย/กล้วยผง 

26 มิถุนายน 2555 
ระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการ

ผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 
การจัดทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่าย 

27 มิถุนายน 2555 
เทคนิคการทําพายช้ันแป้งกล้วยและปฎิบัติการ

ทําพายช้ันแป้งกล้วย 
ปฎิบัติการทําพายช้ันแป้งกล้วย (ต่อ) 

28 มิถุนายน 2555 
เทคนิคการทําชิฟฟอนแป้งกล้วยและปฎิบัติการ

ทําชิฟฟอนแป้งกล้วย 
ปฎิบัติการทําชิฟฟอนแป้งกล้วย (ต่อ) 

 
หมายเหตุ : อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น. 
      - ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(ปีที่ 2) จํานวน 70 คน ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

1 นางวิจิตตรา  ใจทน 
28 หมู่ 2 ตําบลท่าตะคร้อ  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7171 7382 

2 นางสาวสุนันท์  เปลี่ยนส ี
4 หมู ่11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

3 นางสาวนิตยา  แก้วสมคัร 
190 หมู ่11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 6049 6006 

4 นางนาริสา  สรีุ้ง 
30 หมู่ 11 หมูบ้่านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1194 6864 

5 นางวัลยา  อุยเหินนภา 
24 หมู่ 11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1726 5499 

6 นางสาววรรณา  คลังเงิน 
71/2 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 2099 6059 

7 นางสาวสุวิมล  สวัสด์ิมงคล 
36/4 หมู ่3 หมู่บ้านยางน้ํากลัดใต้  
ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 2589 2117 

8 นายธีระ  ทองกลอง 
14 หมู่ 3 หมู่บ้านลิ้นช้าง ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 8924 9719 

9 นางสาวนลินภัสร์  นนท์ธนาเสถียร 
19 หมู่ 11 หมูบ้่านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7157 5304 

10 นางสุขุมาษ  เติมศักด์ิ 
131/1 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 186 
08 9057 8857 

11 นางเน็กไอ้  ห้วยหงษ์ทอง 
68/8 หมู ่11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

12 นายเสง่ียม  รกัไทย 
13/12 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 233 



 

ตารางที่ 1 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

13 นางจันทร์เพ็ญ  สมิทธิวิโรจน์ 
98 หมู่ 2 หมู่บ้านวังตะโก ตําบลวังตะโก อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

14 นางสาววัชรินทร์  รกัไทย 
131/2 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

15 นางนิตร  รักษาดี 
67/8 หมู ่11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1016 6828 

16 นางศรี  รักไทย 
184 หมู ่11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

17 นางวรรดี  รักไทย 
131/25 หมู ่11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

18 นางสาววลัยลักษณ์  เติมศกัด์ิ 
131/1 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 186 

19 นายไพศาล  กล้วยหงษ์ทอง 
68/8 หมู ่11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5292 0490 

20 นางวรรณา  ทองทา 
30 หมู่ 2 หมู่บ้านห้วยท่าช้าง ตําบลห้วยท่าช้าง 
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 

08 6045 6577 

21 นางกิมเลี้ยน  วัฒนากร 
67/5 หมู ่11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7012 0500 

22 นางสาวอรวรรณ  ปันเปียง 
113 หมู ่10 หมู่บ้านสระสี่มุม  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3312 5952 

23 นางสาวประนอม  สิงห์โห 
49 หมู่ 10 หมูบ้่านสระสี่มุม  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5428 8917 

24 นางสาวณัฐพร  ไตรญาณ 
347/6 หมู่ 10 หมู่บ้านสระสีมุ่ม  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3309 9844 

25 นางดวงเดือน  คงอยู่ 
59 หมู่ 10 หมูบ้่านสระสี่มุม  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3309 9844 

 



 

ตารางที่ 1 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)  

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

26 นางสาย  กลิ่นแก้ว 
10/1 หมู ่11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

27 นางป่ินแก้ว  ทองทา 
68/8 หมู ่11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

28 นางอํานวย  สามศรีโพธ์ิแก้ว 
17 หมู่ 11 หมูบ้่านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 186 
08 1248 1820 

29 นางสาวคะนึงนุช  แซ่หล ี
185 หมู ่11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 376 
08 1942 8370 

30 นางสาววิธรา  โพธ์ิคํา 
54 หมู่ 1 หมู่บ้านทุ่งกระต่าย  
ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5219 7256 

31 นางวรรณา  อังคสุทธิพงษ์ 
159 หมู ่5 หมูบ้่านจะโปรง  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

32 เด็กหญิงดวงกมล  ทาทอง 
24/2 หมู ่3 หมู่บ้านพุพลู ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

33 เด็กหญิงนิรมล  คองอินทร ์
41 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

34 เด็กชายขจรพงศ์  เสน่ห์ติบัง 
62 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

35 เด็กชายรัฐภูมิ  วัฒนากร 
67/5 หมู ่11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

36 เด็กชายทวีสุข  พวงใหญ ่
29 หมู่ 4 หมู่บ้านพุพลู ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

37 เด็กชายพิธิวัต  ดาวเรือง 
28 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

38 เด็กชายชินบุตร  สาลลิา 
25 หมู่ 4 หมู่บ้านพุพลู ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

39 เด็กชายอรรถชัย  ก่ิงไก่ 
76 หมู่ 4 หมู่บ้านพุพลู ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

 



 

ตารางที่ 1 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

40 เด็กชายพีรพล  กลิ่นอุบล   
15 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

41 นางสาวสุปราณี  คุม้ภัย 
49 หมู่ 10 หมูบ้่านสระสี่มุม  
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5428 8917 

42 นางศิริวรรณ  วัฒนากร 
68 หมู่ 11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1995 3917 

43 นางสาวศิริรัตน์  แจ้งเรือง 
101/2 หมู่ 3 ตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 76150 

032 446 880 
08 6550 6934 

44 นางสาวปราณี  สาจิตร 
148/1 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1009 4776 

45 นางอรทัย  ทิมทอง 
160 หมู ่5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7104 8147 

46 นางสาวอนงค์นาฏ  ช่ืนกมล 
239 หมู ่5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 6104 6566 

47 นางสาวสังวร  บัวงาม 
17 หมู่ 3 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 9146 1900 

48 นางสาวสังวาลย์  บัวงาม 
17 หมู่ 3 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

49 นางสาวอมรา  ทับทิม 
11 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 229  
08 7170 2426 

50 นายเจือ  ทิมเพชร 
77 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

51 นางสาวจันทร์แรม  สงคํา 
63 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1018 4878 

52 นางฤทัย  แดงสกุล 
85 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5703 4057 

53 นางสาวจรัญ  บุญธรรม 
20 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7047 2350 

54 นางชลิตา  สนองเดช 
210 หมู ่3 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5216 9624 

55 นางสาวจิตรบรรจง  ศรีเคลือบ 
10 หมู่ 9 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 2814 8708 

56 นางสาวสุณิสา  เกิดผล 
31 หมู่ 11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3970 5376 



 

ตารางที่ 1 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

57 นางสาวจันทิมา  คลังเงิน 
69/5 หมู ่11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5837 6183 

58 นางบุญมี  วัฒนากร 
14 หมู่ 11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 375 

59 นางอุบล  สมิงนรา 
153 หมู ่4 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 6129 6665 

60 นางวัชรี  แคลว่คล่อง 
131/1 หมู่ 11 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 9547 2930 

61 นางสาวเกตมณี  ทับทิม 
85 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7270 2426 

62 นายกัชพล  ทองทา 
29 หมู่ 3 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 143 

63 นางสาวลําเจียก  ศรีบัวลอย 
ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 9517 7038 

64 นายอนันต์  กองอินทร์ 
21/1 หมู ่4 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

65 นายพีระกร  ดอกแดง 
79 หมู่ 3 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5827 8490 

66 นางสาวศุทรหทัย  จิตร์ถนอม 
85/1 หมู ่4 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 338 
08 6176 4796 

67 นางสาวสุภาภรณ์  ทะวิน 
32 หมู่ 1 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7163 2648 

68 นางสาวสุชาดา  โพธ์ิแก้ว 
19 หมู่ 4 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 8453 3277 

69 นางสุวรรณ  ประกอบกิจ 
34 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 

70 นางสมร  สจุิตรา 
34 หมู่ 5 ตําบลหนองหญ้าปล้อง  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 4571 7835 

 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

การประเมินผลโครงการ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2)     
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 70 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.86 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.57 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 17.14 อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.86 และ อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.57 

 ด้านอาชีพ พบว่า ร้อยละ 30.00 มีอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ อาชีพอ่ืนๆ(กําลังศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 22.86 
อาชีพเกษตรกร และแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.71 อาชีพค้าขาย รับราชการ และวิสาหกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 8.57 
5.72 และ 1.43 ตามลําดับ 

สําหรับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 42.86 ของผู้ตอบแบบประเมินจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมา
คือ จบการศึกษาระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 24.28 จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 17.14 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.57 จบการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา และ สูงกว่าปริญญาตรี   
คิดเป็นร้อยละ 2.86 และกําลังศึกษาอยู่ คิดเป็นร้อยละ 1.43   

ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 21.43 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือน 
2,001-3,000 บาท และ 4,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.14 รายได้ต่อเดือน 3,001-4,000 บาท และ มากกว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.43 รายได้ต่อเดือน 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 รายได้ต่อเดือน     
5,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.72 รายได้ต่อเดือน 6,001-7,000 บาท และ 7,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
2.86 รายได้ต่อเดือน 8,001-9,000 บาท และ 9,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 

การทราบข่าวจากฝึกอบรม พบว่า ร้อยละ 72.86 ทราบข่าวจากการแนะนํา/คนรู้จัก รองลงมาคือทราบข่าว
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.57 และ ทราบข่าวจากหน่วยงานในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 8.57 และร้อยละ 
57.14 เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 94.29 มีเพียงร้อยละ 5.71 ที่เคยลงทะเบียนดังกล่าว ข้อมูลตามตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ตารางที่ 2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. อายุ 
          ตํ่ากว่า 20 ปี 
          20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี 
          มากกว่า 60 ปี 
          รวม 
2. อาชีพหลัก 
          รับราชการ 
          เกษตรกร 
          แม่บ้าน 
          รับจ้าง 
          วิสาหกิจชุมชน 
          ค้าขาย 
          อ่ืน ๆ (กําลังศึกษา) 
          รวม 
3. ระดับการศึกษา 
          ประถม 
          มัธยมต้น 
          มัธยมปลาย/ปวช. 
          ปวส./อนุปริญญา 
          ปรญิญาตรี 
          สูงกว่าปริญญาตร ี
          อ่ืน ๆ (กําลังศึกษา) 
          รวม 

 
16 
13 
14 
12 
9 
6 
70 
 
4 
11 
11 
21 
1 
6 
16 
70 
 

30 
17 
12 
2 
6 
2 
1 
70 

 
22.86 
18.57 
20.00 
17.14 
12.86 
8.57 

100.00 
 

5.72 
15.71 
15.71 
30.00 
1.43 
8.57 
22.86 
100.00 

 
42.86 
24.28 
17.14 
2.86 
8.57 
2.86 
1.43 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ตารางที่ 2 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
4. รายได้ต่อเดือน 
          น้อยกว่า 1,000 บาท 
          1,001 – 2,000 บาท 
          2,001 – 3,000 บาท 
          3,001 – 4,000 บาท 
          4,001 – 5,000 บาท 
          5,001 – 6,000 บาท 
          6,001 – 7,000 บาท 
          7,001 – 8,000 บาท 
          8,001 – 9,000 บาท 
          9,001 – 10,000 บาท 
          มากกว่า 10,000 บาท 
          รวม 
5. ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด 
          จดหมายเชิญ 
          ทางอินเตอร์เน็ต 
          การแนะนํา/คนรู้จัก 
          ป้ายประกาศโฆษณา 
          สื่อสารมวลชน 
          หน่วยงานในท้องถิ่น 
          เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          อ่ืน ๆ 
          รวม 

 
15 
5 
12 
8 
12 
4 
2 
2 
1 
1 
8 
70 
 
0 
0 
51 
0 
0 
6 
13 
0 
70 

 
21.43 
7.14 
17.14 
11.43 
17.14 
5.72 
2.86 
2.86 
1.43 
1.43 
11.43 
100.00 

 
0 
0 

72.86 
0 
0 

8.57 
18.57 

0 
100.00 

6. การเขารวมฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยี กับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
          เคย 
          ไม่เคย 
          รวม 

40 
30 
70 

57.14 
42.86 
100.00 

7. การลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ 

          เคย 
          ไม่เคย 

4 
66 

5.71 
94.29 

          รวม 70 100.00 

 
 

 



 

2. ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ         
(เช่น อัธยาศัยดี ย้ิมแย่มแจ่มใส มีนํ้าใจในการให้บริการ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย 4.60 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการทํางานอย่างมี
ขั้นตอน ฯลฯ) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) พบว่า มีความ
พึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 และ 4.20 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.49

4.60

4.20

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ข้อมูลการวัดความพึงพอใจ



 

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์     
(ใช้ประกอบอาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจําวัน) ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า
เวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) และความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ความสามารถ และเทคนิคการสอน) ค่าเฉลี่ย 
4.69 4.69 และ 4.57 ตามลําดับ มีความพึงพอใจมากในด้านความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร และช่วงเวลาการ
อบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) ค่าเฉลี่ย 4.24 และ 4.03 ด้านระยะเวลาการอบรม (จํานวนวัน) มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมคีวามพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 4.52 หรือร้อยละ 90.40 
ข้อมูลตามตารางที่ 3

4.69 4.24 4.57 3.90 4.03 4.69

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร



 
 

 

    ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ                        N=70 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x 

ข้อมูลการวัดความพึงพอใจ 44.29 54.29 1.43 - - 100 4.43 มาก 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 48.57 51.43 - - - 100 4.49 มาก 
2. เจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 60.00 40.00 - - - 100 4.60 มากที่สุด 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก 24.29 71.43 4.28 - - 100 4.20 มาก 
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 40.71 55.00 3.10 1.19 - 100 4.35 มาก 
4. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 68.57 31.43 - - - 100 4.69 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 24.29 75.71 - - - 100 4.24 มาก 
6. ความเหมาะสมของวิทยากร 57.14 42.86 - - - 100 4.57 มากที่สุด 
7. ระยะเวลาการอบรม 10.00 74.29 11.43 4.28 - 100 3.90 ปานกลาง 
8. ช่วงเวลาการอบรม 15.71 74.29 7.14 2.86 - 100 4.03 มาก 
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 68.57 31.43 - - - 100 4.69 มากที่สุด 
10. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํา
ผลิตภัณฑ์เผือกหอม และข้าวเจ้า การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ มากขึ้นกว่าก่อนการอบรมมากน้อย
เพียงใด 

82.86 12.86 4.28 - - 100 4.79 มากที่สุด 

รวม 55.95 40.72 2.94 0.40 - 100 4.52 มากที่สุด 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
1. การติดตามประเมินผล 

การติดตามผลสําเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมควบคู่กับ
การสอบถามทางโทรศัพท์ ได้รับข้อมูลจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 
2. ข้อมูลในภาพรวม 
 2.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 
      จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 ได้ใช้ประโยชน์จาก
การฝึกอบรม และไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ข้อมูลตามตารางที่ 4 
 

  ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์                   N=70 

การใช้ประโยชน ์ จํานวน ร้อยละ 
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

62 
8 

88.57 
11.43 

รวม 70 100 
 

 2.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
      จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 50.00 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที ร้อยละ 41.94 
ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน และ ร้อยละ 8.06 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 3 เดือน แนวทางการ
นําไปใช้ประโยชน์ พบว่า นําความรู้ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 77.42 นําความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม โดยการประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 20.97 และนําความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส ร้อยละ 1.61  นอกจากน้ี มีชุมชนร้อยละ 54.84 สามารถ
ประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ต่อ 
ร้อยละ 45.16 ข้อมูลดังตารางที่ 5  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 50.00 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที ร้อยละ 41.94 
ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน และร้อยละ 8.06 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 3 เดือน แนวทางการ
นําไปใช้ประโยชน์ พบว่า นําความรู้ไปใช้ในครอบครัว โดยการทําเป็นอาหารว่าง  ร้อยละ 77.42 นําความรู้ไปใช้ใน
ชุมชน/กลุ่ม โดยการประกอบอาชีพ ร้อยละ 20.97 และนําความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส โดยมีงานสําคัญๆ ที่ต้องการจ้าง
ให้ทําขนม ร้อยละ 1.61  นอกจากน้ี มีชุมชนร้อยละ 54.84 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนา
เป็นองค์ความรู้ใหม่ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ต่อ โดยเริ่มจากถ่ายทอดให้คนในครอบครัว เพื่อน ญาติ 
(สอนสมาชิกในครอบครัวทําทานเล่น ให้สูตรเพ่ือนไปลองทําขาย) ร้อยละ 45.16 ข้อมูลดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

  ตารางที่ 5 ผลการใช้ประโยชน์จําแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์           N=62 

ผลการใชป้ระโยชน ์ จํานวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์ 
   หลังการอบรมทันที 
   หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 
   หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 

 
31 
26 
5 

 
50.00 
41.94 
8.06 

รวม 62 100.00 
แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์ 
   นําความรู้ไปใช้ในครอบครัว 
   นําความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
   นําความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส 

 
48 
13 
1 

 
77.42 
20.97 
1.61 

รวม 62 100.00 
การนําความรู้ไปขยายผลต่อ 
   ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
   เป็นวิทยากรถ่ายทอด/เผยแพร่ 

 
34 
28 

 
54.84 
45.16 

รวม 62 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1 ใบสมัคร 
2 แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 
3 แบบติดตามประเมินผล 
4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
5 คําสั่งที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
6 เอกสารฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 ใบสมัคร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

ใบสมัคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

โครงการ  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ (ปีท่ี ๒) 
 

1.   ช่ือ  นาย / นาง / น.ส. / ยศ........................................................นามสกุล .................................................... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน   

2.   ที่อยู่ 
บ้านเลขที่......................หมู่ที่......................หมู่บ้าน......................................ซอย..................................... 
ถนน............................................แขวง/ตําบล ........................................เขต/อําเภอ ................................. 
จังหวัด .............................................รหัสไปรษณีย์ .............................................. 

3.   หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..............................................  โทรศัพท์มือถอื ................................................... 
4.   อายุ  
           1  น้อยกว่า 20 ปี 2  20 – 30 ปี 3   31-40 ปี  4  41 – 50 ปี      

      5  51 – 60 ปี 6  มากกว่า 60 ปี 
5.   อาชีพ  
           1  รับราชการ        2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ        3  เกษตรกร        4  โอทอป      

      5  แมบ้่าน            6  พนักงานธุรกิจเอกชน       7  รับจ้าง           8  วิสาหกิจชุมชน     
           9  ค้าขาย        10  อ่ืน ฯ (ระบุ)................................................................... 
6.   ระดับการศึกษาสูงสุด  
           1  ประถม                              2  มัธยมต้น                      3  มัธยมปลาย /ปวช.    
           4  ปวส. / อนุปริญญา                5  ปริญญาตรี                     6  สูงกว่าปริญญาตร ี  
           7  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………….. 
7.   รายได้ต่อเดือน  
           1  น้อยกว่า  1,000 บาท       2  1,000 – 2,000 บาท       3  2,001 – 3,000 บาท   
  4  3,001 – 4,000 บาท         5  4,001 – 5,000 บาท        6  5,001 – 6,000 บาท   
           7  6,001 – 7,000 บาท        8  7,001 – 8,000 บาท       9  8,001 – 9,000 บาท   
         10  9,001 – 10,000 บาท            11 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน ....................... บาท) 
8.   ทราบข่าวการอบรมจาก………………………………………………………………………..………… 
9.   มีความรู้ด้านที่เก่ียวกับหลักสูตรฝึกอบรมมาก่อนหรือไม่ 
           1  มี                                   2  ไม่ม ี
10. เคยได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มาก่อนหรือไม่ 
           1  เคย       2  ไม่เคย 

 
 

ลงช่ือ ................................................... 
ผู้สมัคร 

วันที่ ......... เดือน ................... ปี ........... 
 

เลขที่สมัคร....................... 



                                                                                      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

แบบประเมินผลเมือ่จบการถ่ายทอดฯ ทันที 

 

เพ่ือประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง 
อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุช่ือผู้ประเมินแต่อย่างใด 

 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร 
 

รายการ 
ระดับ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) ท่านมีความพอใจในคําถามต่อไปนี้ระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญ
อบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการทํางานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 

     

2. เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)      
3. สิ่งอํานวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)         
ข้อมูลเพือ่การปรับปรุงหลักสตูร 
4. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจําวัน )      
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร      
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)      
7. ระยะเวลาการอบรม ( จํานวนวัน)      
8. ชว่งเวลาการอบรม ( วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)      
9. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใชจ้่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและ

ค่าใช้จ่ายที่เสยีไป) 
     

 

10.  ท่านคาดว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
     1  นําไปใช้ใช้ประโยชน์ได้         2  นําไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
                1  น้อยกว่า  1,000 บาท         2  1,001 – 2,000 บาท 
                3  2,001 – 3,000 บาท            4  3,001 – 4,000 บาท    
                5  4,001 – 5,000 บาท            6  5,001 – 6,000 บาท    
                7  6,001 – 7,000 บาท            8  7,001 – 8,000 บาท    
                9  8,001 – 9,000 บาท                    10  9,001 – 10,000 บาท    
              11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน ....................... บาท) 

 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
 
 

IDProject   =  …………………… 

IDPersonal =  …………………… 



                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 แบบติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                      
 

 
แบบติดตามประเมินผล 

 

  เพ่ือสามารถประมวลผลแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรณุากรอก
ข้อมูลให้ครบถว้นด้วย จะขอบคุณย่ิง 
ช่ือ        นามสกุล         
เนื้อหา 
1. การนําไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถนําความรูไ้ปใช้ประโยชน์ เพราะ       

             
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออ่ืนๆ) 

2. ความรู้ที่ได้รบัสามารถนําไปใช้ประโยชน์และประเมินเปน็รายได้ก่ีบาทต่อเดือน 
คําอธบิาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจําและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพ่ิมนอกจากอาชีพประจําและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นต่อเดือน  
2.1  รายได้ทีท่่านได้รบัเปน็แบบไหน (เลอืกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก        2  รายได้เสริม 
2.2  กรุณาเลอืกระบุจํานวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  น้อยกว่า  1,000 บาท       2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท         4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท         6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท         8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท               10  9,001 – 10,000 บาท    

 11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน     บาท)  
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ท่านสามารถนําความรู้ไปลดรายจ่ายได้ก่ีบาทต่อเดือน (ในกรณทีี่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000 บาท       2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท         4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท         6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท         8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท        10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบจํุานวน     บาท)  

 
 มีต่อหน้า 2 

 
 
 

IDProject   =  …………………… 

IDPersonal =  …………………… 
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4.  ในด้านคณุภาพชีวิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ขา้มไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจํานวน    บาทต่อเดือน  
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เปน็การนาํความรู้ไปใช้  พัฒนาอาชพี        
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เปน็เรื่องความจําเปน็ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน       

 
5. ท่านเร่ิมนาํความรู้ที่ได้รบัไปใช้เม่ือใด     

1  หลังการอบรมทันที                  2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ท่านนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว                        2  ใช้ในชมุชน/กลุ่ม 
3   ใช้ในทีท่ํางาน                          4  ใช้เม่ือมีโอกาส 

 
7.  ท่านนําความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 

1  ประยุกต์เป็นองคค์วามรู้ใหม่  2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลย/ีเผยแพร่ต่อ 
3  ให้บริการ / คําปรึกษา    4  อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ   ) 
 
 

ส่วนที่ 3  การประเมินผลท้ังโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าทีค่ลินิกเทคโนโลยี   
ประเมินทางเศรษฐศาสตรท์ั้งโครงการ (เทียบกับการลงทุนโครงการ) 

 
สูตรคาํนวณผลตอบแทนโครงการ (เทา่) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจํานวนคน (ทั้งโครงการ) X 12 เดือน 
                        

 
 
 
 

 

 

  

 

   ต้นทุนโครงการต่อคน 

 

     ลงช่ือ      
ผู้ประเมิน 

วันที่   เดือน   พ.ศ.  
 



                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
4.1 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาพหมู่  
4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 1 
4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 2 
4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 3 
4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 4 
4.6 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1 
4.7 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

4.1 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาพหมู ่

      

 

 

 

 

 

    

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 3 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 4 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                      
 

4.6 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1 

    

      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



                                                                                      
 

4.7 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 2 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 เอกสารฝึกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 

เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) 

( งบประมาณสนับสนุนตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ) 
 

   หลักสูตร    ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 
 

   วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

     นางสาวอนิท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์

     นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 

     นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 

      
     

 

 

 

สนบัสนนุงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบนัวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  0 2281 0492 โทรสาร 0 2282 0423 

www.clinictech.rmutp.ac.th 

 



                                                                                      
 

พายช้ันไส้ไก่ – ไส้ทูน่า – ไส้สับปะรด  
 

ส่วนผสม     น้ําหนัก(กรัม)   สูตรตวง 
1. แป้งขนมปัง    500    4 ½ ถ้วย 

1. แป้งเอนกประสงค์   330    3 1/3 ถ้วย 
2. เนยสด    150    ¾ ถ้วย 
3. ไข่แดง    40    2 ฟอง 
4. นํ้าเย็นจัด    400    1 2/3 ถ้วย 
5. มาการีนเพสตรี้   430    2 ถ้วย 

 
วิธีทํา 

1. ผสมแป้ง 2 ชนิดเข้าด้วยกัน ตัดเนยสดเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ลงในแป้ง ผสมแป้งกับเนยสดด้วยเบลนเดอร์          
จนแป้งมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เท่าเม็ดถั่วเขียว 

2. ผสมไข่แดงกบันํ้าเย็นเข้าด้วยกัน เทลงในแป้งพร้อมกับเคล้าแป้งให้เข้ากันจนนํ้าหมด จึงรวมแป้งเป็นก้อน 
นวดจนแป้งเนียน พักไว้ 20 นาที 

3. คลึงแป้งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 10 × 16 น้ิว แล้วคลึงมาการีนเพสตรี้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด
ครึ่งหน่ึงของแป้งที่คลึงแล้ว วางลงบนแป้ง พับแป้งเป็น 2 ทบ กดริมทั้งสี่ด้านให้สนิท 

4. คลึงแป้งเป็นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าอีกครั้ง พับแป้งเป็น 3 ทบ ทําเช่นน้ี 3 ครั้ง แต่ละคร้ังพักแป้งไว้             
10 – 15 นาที 

5. นําแป้งที่พักแล้ว คลึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนาประมาณ ¼ น้ิว ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปอ่ืนๆ             
ตามต้องการ ใส่ไส้ไก่หรือไส้สับปะรดพับคร่ึง ใช้ส้อมกดริมแป้งให้สนิท วางพักไว้ในถาด นําเข้าอบ          
ที่อุณหภูมิ 375 – 400 องศาฟาเรนไฮน์ จนสุกกรอบ 

 
ไส้ไก่ 

 

ส่วนผสมไส้ไก่     น้ําหนัก (กรัม) 
1. ไก่เน้ือสันห่ันช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 500 กรัม 
2. มันฝรั่งหั่นช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า  200 กรัม 
3. หอมใหญ่หั่นช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 200 กรัม 
4. แครอทห่ันช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า  200 กรัม 
5. เม็ดถั่วลั่นเตา   100 กรัม 
6. ผงกะหร่ีอย่างดี   1 ช้อนโต๊ะ 
7. เนยสดสําหรับผัด 
8. ซอสปรุงรส เกลือป่น นํ้าตาลทราย พริกไทยป่น 
9. นมสดหรือนมข้นจืด 

วิธีทํา 
 ต้ังกระทะใส่เนยสดพอร้อน ใส่ผงกะหร่ี ผัดจนหอม ใส่ไก่ ตามด้วย มันฝรั่ง แครอท เม็ดถั่วลั่นเตา ปรุงรสด้วย 
ซอสปรุงรส เกลือป่น นํ้าตาลทราย พริกไทยป่น ให้มีรสจัด ใส่นมสด ผัดต่อจนแห้ง 



                                                                                      
 

ไส้ทูน่า 
 

ส่วนผสมไส้ทูน่า     น้ําหนัก (กรัม) 
1. เน้ือทูน่า     400 กรัม 
2. หอมใหญ่หั่นช้ินสี่เหลี่ยมลูกเต๋า  500 กรัม 
3. มายองเนส    100 กรัม 
4. เนยสด     50 กรัม 
5. เครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น ซอสปรุงรส เกลือป่น นํ้าตาลทราย พริกไทยป่น 

วิธีทํา 
ต้ังกระทะใส่เนยสดพอร้อน ใส่หอมใหญ่ ผัดจนหอม ใส่ทูน่า ตามด้วย มายองเนส ปรุงรสด้วย ซอสปรุงรส 

เกลือป่น นํ้าตาลทราย พริกไทยป่น ให้มีรสเค็ม หวาน เปรี้ยว ตามลําดับ 
 

ไส้สับปะรด 
ส่วนผสม 
 สับปะรดกวน   500 กรัม 
วิธีทํา 
 ป้ันไส้สับปะรดเป็นก้อนกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

เค้กชิฟฟอน 
 

ส่วนผสม 
 1. แป้งเค้ก   3 ถ้วย  7. ไข่แดง  10 ฟอง 
 2. ผงฟู    1 1/2 ช้อนโต๊ะ  8. นํ้าใบเตยข้น  1/2 ถ้วย 
 3. นมผง    4 ช้อนโต๊ะ  9. นมข้นจืด  2/3  ถ้วย 
 4. นํ้าตาลทราย   3/4 ถ้วย  10. ไข่ขาว  10 ฟอง 
 5. เกลือป่น   1 ช้อนชา  11. ครีมออฟทาร์ทาร์ 1 ช้อนชา 
 6. นํ้ามันพืช   3/4 ถ้วย  12. นํ้าตาลทราย  3/4 ถ้วย 
  
วิธีทํา 
 1. ต้ังเตาอบที่อุณหภูมิ 320 องศาฟาเรนไฮนต์ 
 2. ร่อนแป้ง ผงฟู นมผง เข้าด้วยกันหน่ึงครั้ง 
 3. ผสมนํ้าตาลทราย เกลือป่น นํ้ามันพืช ไข่แดง นํ้าใบเตย นมข้นจืด เข้าด้วยกันโดยใช้ตะกร้อมือแล้วเท
ส่วนผสมน้ีลงในแป้งพร้อมกับคนไปเรื่อยๆ จนหมด 
 4. ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาร์โดยใช้ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองใส่นํ้าตาลทรายทีละน้อยจนหมดตีต่อจนไข่
ขาวต้ังยอดแข็งแต่ไม่แห้ง 
 5. เทส่วนผสมในข้อ 3 ลงในข้อ 4 ผสมให้เข้ากันดี 

6. เทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์เค้กที่ทาไขมันบาง ๆ และรองกระดาษไขไว้แล้วประมาณ 2/3 ของพิมพ์             
ไล่อากาศแล้วนําเข้าอบโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที หรือจนสุกเหลือง ทิ้งไว้ให้เย็นจึงแซะนําออกจากพิมพ์ 

7. นําขนมที่สุกแล้ว ควํ่าลงบนกระดาษลอกลาย ม้วนขนมตามยาวให้แน่น คลายกระดาษที่ม้วนออกปล่อยให้
เย็น จึ่งคลี่ขนมออกทาครีมหรือแยมตามชอบ ม้วนกลับอีกคร้ัง ใช้มีดคม ๆ ตัดเป็นแว่นหนาประมาณ ½ - 1 น้ิว 
 
ส่วนผสมครีม 
 1. เนยขาว   3/4 ถ้วย  4. นมข้นจืด  2 ช้อนโต๊ะ 
 2. เนยสด   1/2  ถ้วย  5. เกลือป่น  1 ช้อนชา 
 3. นํ้าตาลไอซิ่ง   3/4  ถ้วย  6. วานิลา  1 ช้อนชา 

 
วิธีทําครีม 
 1. ตีเนยขาวและเนยสดจนอ่อนตัว ใส่นํ้าตาลไอซิ่งทีละน้อย ตีต่อจนส่วนผสมฟูขาว 
 2. ใส่นมข้นจืด เกลือป่น วานิลา ตีจนเข้ากัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

 
 
 
 

 


