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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 

1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา 
 ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  มีอาชีพทาง
การเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามต าบลดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้านเผือกหอม 
เนื่องจากชุมชนมีอาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากข้อมูลพบว่า ต าบลหรเทพ มีเกษตรกร จ านวน 53 ราย 
เพาะปลูกเผือกในพ้ืนที่ 644 ไร่ ต าบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จ านวน 807 ไร่ และต าบล
ตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูกเผือก จ านวน 780 ไร่ ปัจจุบันมีการด าเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับ
กับการท านาข้าว ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและด้านการตลาดของเผือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พ้ืนที่ของ
ชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท านาเผือกสลับกับการท านาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณน้ าที่
เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบกับเกษตรกรมีศักยภาพในการท านาเผือกและนาข้าว โดยผลผลิตของนา
เผือก ได้จ าหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสียบางส่วน 
เรียกว่า เผือกปาด ปัจจุบันส่งขายในตลาดสดและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน ส าหรับผลผลิตข้าว 
จ าหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่งกรมการข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือท าเป็นเมล็ดพันธุ์ และอีกลักษณะหนึ่ง
คือ จ าหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทั่วไป ในการท านาเผือกประกอบกับนาข้าว รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารบางส่วน อยู่ในความสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลหรเทพ ตลาดน้อย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียนต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
อ าเภอบ้านหมอ 
 ในเดือน มีนาคม 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพ้ืนที่
ดังกล่าว เพื่อด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีการประชุมเพ่ือ
หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งประกอบด้วยผู้น าท้องถิ่น
และผู้น าชุมชน จึงพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้มีศักยภาพและเป็นตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ 
โดยชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว      การท าบรรจุภัณฑ์ 
การตลาดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการท าผลิตภัณฑ์ และมีความพร้อมใน
การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชุมชนดังกล่าวด้วย 
 จากความพร้อมและศักยภาพของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอโครงการบูรณา
การการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า โดยความร่วมมือของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบล
โคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเบเกอรี่ สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และ
งานวิจัยเกี่ยวกับเผือกหอม 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากเผือกและข้าวเจ้า 
1.2.2  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกและข้าวเจ้า 
1.2.3  เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง  

    มหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น 
 
 



 
 

 

2. วิธีด าเนินการ 
 2.1 ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 2.2 ท าหนังสือถึง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ หรเทพ อ าเภอบ้านหมอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
บ้านหมอ กรมส่งเสริมการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
อ าเภอบ้านหมอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพ่ือเตรียมด าเนินการร่วมกัน 
 2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

2.4 รับสมัครผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 2.5 เตรียม วิทยากร เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 2.6.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเผือก 

2.6.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวเจ้า 
 2.6.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกและข้าวเจ้า 

2.6.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
 2.7 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและคณะท างาน 
 2.8 ติดตามผลการใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 ติดต่อและประสานงานกับนางนงคราญ เชาวนเมธา เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีและหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมด าเนินงานร่วมกัน 
17 – 23 มีนาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากเผือกหอมและข้าวเจ้า โดยวิทยากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์  นางสาวชนิดา ประจักษ์
จิตร  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา 
มานะโรจน์ และวิทยากรจากภายนอกคือ นายปัญญากร คงสมจิตต์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กลุ่มชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
จัดท าผลิตภัณฑ์แปรรูปเผือกหอมและข้าวเจ้า ได้แก่ แป้งเผือก คุกก้ีแป้งเผือก ค้างคาวเผือก เผือกกรอบทรงเครื่อง 
หม้อแกงเผือก สังขยาเผือก ข้าวกรอบทรงเครื่อง หมี่กรอบสมุนไพร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดท าบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์เผือกในบรรจุภัณฑ์และภาชนะ และการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ข้าวในบรรจุภัณฑ์และ
ภาชนะ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ จ านวน 64 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 87.60 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.38 และมีความพึง
พอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.60 โดยพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.53  
13 – 15 มิถุนายน 2555 ด าเนินการติดตามผล และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  
พีรพัชระ  ณ กลุ่มชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบไส้เผือก ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เผือก ขนมเปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก 

เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือกเสวย การออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์  และการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์
และภาชนะ มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 50 คน การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 90.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 และมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 90.00 โดยพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.50  
 



 
 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 60 คน 64 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 90.60 
3. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84 ร้อยละ 92.80 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จาก  
   การบริการ 

ร้อยละ 78 ร้อยละ 81.43 

 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 300,000 บาท 
    (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 
    ค่าตอบแทน 100,800  บาท 
    ค่าใช้สอย 152,500  บาท 
    ค่าวัสดุ    43,160  บาท 
 
6. ปัญหา อุปสรรค   - 
     
7. ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานของโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการบูรณาการการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การ
สนับสนุนและมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับคณะใน
สังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การบูรณาการและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย การสอน วิจัย บริการวิชาการ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
รูปธรรม และด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการบริการวิชาการแก่
สังคม ในเรื่องของการเรียนรู้และสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกณฑ์การประกันคุณภาพ ดั งกล่าวนี้ มี
เกณฑ์วัดค่าระดับความต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพ่ือต่อยอด
ไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้เกณฑ์การวัดความสามารถที่ชุมชนต้อง
พ่ึงพาตนเองได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุนโครงการลักษณะนี้
อย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 2 – 5 ปี ในแต่ละชุมชน โดยอาจให้การสนับสนุน
งบประมาณ 1 – 3 ปี และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 4 - 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า ประสบความส าเร็จ
เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ที่ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ จนส าเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณ นางนงคราญ เชาวนเมธา เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอบ้านหมอ และคณะกรรมการโครงการฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่ด าเนินงานประสานงานชุมชน
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมเป็นคณะกรรมการรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และสุดท้าย ขอขอบคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความ
ร่วมมือในการท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการนี้  
 
 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          จุฑามาศ  พีรพัชระ 
         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร           (1) 
กิตติกรรมประกาศ          (4) 
สารบัญเรื่อง           (5) 
สารบัญตาราง           (6) 
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ          1 
 1 ข้อเสนอโครงการ          1 
บทที่ 2 การด าเนินการ           6 
 1 คณะกรรมการด าเนินการ         6 
 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี          6 
 3 ก าหนดการกิจกรรม            8 
 4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ        10 
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี      14 
บทที่ 4  ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี       19 
 1 การติดตามประเมินผล         19 
 2 ข้อมูลในภาพรวม         19 
ภาคผนวก           20 
 1 ใบสมัคร 
 2 แบบประเมินผล 
 3 แบบติดตามผล 
 4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
 5 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
 6 เอกสารฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี           หน้า 
1  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม       10 
2  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้ารับการฝึกอบรม     15 
3  ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ      18 
4  ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์         19 
5  ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์ แนวทางการน าไป-ใช้ประโยชน์  19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1 ข้อเสนอโครงการ 
 

แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

  หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ชื่อโครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 
ลักษณะโครงการ 
        (    )  1.1   การประชุมเชิงวิชาการ 
        (    )  1.2   การฝึกอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
        (    )  1.3   การสัมมนา  การเสวนา 
        (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
        (    )  1.5   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
        ()  1.6   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
        (    )  1.7   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
        (    )  1.8   อื่น ๆ 
 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่  
(    )  1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(    )  1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(    )  1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์

เก่า) 
(    )  1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
()  1.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(    )  1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(    )  1.9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 



 
 

 

   มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
         - การเรียนการสอน วิชาเบเกอรี่ สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
         - การวิจัย เรื่อง ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเผือกหอม 
         - การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง...................................................................... .... 
           .................................................................................................................................  
   มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 

                - องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ หรเทพ อ าเภอบ้านหมอ 
      - ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ กรมส่งเสริมการเกษตร 
      - การศึกษานอกโรงเรียน ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
      - ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอบ้านหมอ 
      - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อ าเภอบ้านหมอ 
   การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน 4 คน             
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.......(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการภาครัฐ/  
         เอกชน/ชุมชน/ ภาคประชาชน  เป็นต้น) เป็นความต้องการของชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลหรเทพ            

ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ บูรณาการ การมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 
หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                   
  ผู้ร่วมโครงการ  นางนงคราญ  เชาวนเมธา 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

หลักการและเหตุผล 
ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทาง

การเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามต าบล ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้ านเผือกหอม 
เนื่องจากชุมชนมีอาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากข้อมูลพบว่า ต าบลหรเทพ มีเกษตรกร จ านวน 53 ราย 
เพาะปลูกเผือกในพ้ืนที่  644 ไร่ ต าบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จ านวน 807 ไร่ และต าบล
ตลาดน้อย  มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูกเผือก จ านวน 780 ไร่  ปัจจุบันมีการด าเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับ
กับ การท านาข้าว ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและด้านการตลาดของเผือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พ้ืนที่
ของชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท านาเผือกสลับกับการท านาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณ
น้ าที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบกับเกษตรกรมีศักยภาพในการท านาเผือกและนาข้าว โดยผลผลิตของ
นาเผือก ได้จ าหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1  เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสีย
บางส่วน เรียกว่า เผือกปาด  ปัจจุบันส่งขายในตลาดสดและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน ส าหรับ
ผลผลิตข้าว จ าหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่ง กรมการข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือท าเป็นเมล็ดพันธุ์ และอีก
ลักษณะหนึ่งคือ จ าหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทั่วไป ในการท านาเผือกประกอบกับนาข้าว รวมทั้งการแปรรูป



 
 

 

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน อยู่ในความสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลหร
เทพ ตลาดน้อย ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียนต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอบ้านหมอ 

ในเดือน มีนาคม 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพ้ืนที่ 
ดังกล่าว เพื่อด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีการประชุมเพ่ือ
หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งประกอบด้วยผู้น าท้องถิ่น
และผู้น าชุมชน จึงพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้มีศักยภาพและเป็นตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ 
โดยชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว การท าบรรจุภัณฑ์ 
การตลาดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการท าผลิตภัณฑ์ และมีความพร้อมใน
การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชุมชนดังกล่าวด้วย 

จากความพร้อมและศักยภาพของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอโครงการบูรณา
การการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า โดยความร่วมมือของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบล
โคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการทดลองอาหาร เบเกอรี่ สัมมนาอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร และงานวิจัยเกี่ยวกับเผือกหอม 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากเผือกและข้าวเจ้า  
2. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตลาดของผลผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกและข้าวเจ้า 
3. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย               

และชุมชนในท้องถิ่น 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จ านวน 60 คน 

 

สถานที่ด าเนินการ 
ต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 
 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 
 

กิจกรรมและวิธีด าเนินโครงการ   
1.  การเตรียมการ 

1.1 ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 



 
 

 

1.2 ท าหนังสือถึง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ หรเทพ อ าเภอบ้านหมอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
บ้านหมอ กรมส่งเสริมการเกษตร  การศึกษานอกโรงเรียน ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  ส านักงานพัฒนา
ชุมชน อ าเภอบ้านหมอ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อ าเภอบ้านหมอ 

1.3 รับสมัครผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1.4 เตรียม วิทยากร เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.  การด าเนินงาน 
2.1 เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้  

2.1.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเผือก  
2.1.2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวเจ้า  
2.1.3  การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกและข้าวเจ้า 

               2.2 ให้ความรู้และแนะน าการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
               2.3 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยากร และคณะกรรมการ  

3.  การติดตามและประเมินผล 
                   3.1 เตรียมเอกสารการติดตามและประเมินผล 
                   3.2 ส่งแบบติดตามและประเมินผลถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมควบคู่กับการติดตามทาง
โทรศัพท์เป็นรายบุคคล      
                  3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

กิจกรรม 

ปี พ. ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ติดต่อประสานงานชุมชน             

2. รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม             
3. เตรียมวิทยากร เอกสาร สถานที่ 
วัตถุดิบ อุปกรณ์ 

            

4. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี             
5. ประเมินความพึงพอใจ             
6. ติดตามผลผู้ใช้ประโยชน์             
7. ประเมินโครงการและจัดท า
รายงาน 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ภายใน  (1 เดือน)  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
 



 
 

 

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน        รวม 100,800 บาท 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    100,800 บาท  
    ( 6 คน   7 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง = 336 ชั่วโมง   300 บาท) 

ค่าใช้สอย        รวม 156,040 บาท 
1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับการส ารวจพื้นที่      35,000   บาท 
     และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( 2 คัน   7 วัน   2,500 บาท) 
2. ค่าอาหารกลางวันของวิทยากร คณะกรรมการ และผู้ร่วมโครงการ  73,500   บาท     
    (70 คน 7 มื้อ  150 บาท)         
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของวิทยากรคณะกรรมการ และผู้ร่วมโครงการ 24,500   บาท 
    (70 คน   14 มื้อ   25 บาท) 
4. ค่าท่ีพักของวิทยากรและคณะท างาน  ( 9 คน   4 คืน   500 บาท) 18,000    บาท 
5. เบี้ยเลี้ยงคณะท างาน (3 คน   7 วัน   240 บาท)     5,040   บาท  

ค่าวัสดุ        รวม 43,160  บาท 
1. วัสดุฝึกอบรม                                                                           38,000   บาท 
2.ค่าจัดท าเอกสารฝึกอบรมและรายงานโครงการ                                      5,160   บาท 

                                                                     รวม                             300,000   บาท 
         (สามแสนบาทถ้วน) 
การประเมินผลโครงการ 

ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ เช่น  
 -  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   60 คน 
 -  ความพึงพอใจ  ของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการให้บริการ  ร้อยละ  85 
 -  ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 84 
      -  ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 78 
 

ระบุวิธีการประเมินผล  
ผลส าเร็จ วิธีการประเมินผล 

1.  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย แจงนับจากเอกสารลงทะเบียน 
2.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการในบริการ ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.  ผู้ใช้บริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประเมินจากแบบติดตามผล 
4.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ประเมินจากแบบติดตามผล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและแสดงเอกลักษณ์ของชุมชน 
- ได้แนวทางการจัดท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 



 
 

 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อ 
โครงการแล้วเสร็จ 

 

ลงชื่อ .............................. .............................. ผู้เสนอโครงการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
   วันที่        กุมภาพันธ์  2555 
 

ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน  
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
   วันที่        กุมภาพันธ์  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 2 
การด าเนินการ 

 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน  
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ม า น ะ โ ร จ น์
 1.3 นายปัญญากร    คงสมจิตต ์ 1.4 นางสาวอินท์ธีมา  หิ รั ญ อั ค ร ว ง ศ์
 1.5 นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 1.6 นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า 
 1.7 นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า  1.8 นางสาวอรวรรณ  ศรีเกตุ 
 1.9 นางสาวสิริกาญน์  สังขรัตน์  1.10 นางสาวณพัชร  ศรีฤกษ ์
 1.11 นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ กลุ่มชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบล
ตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2555 และการติดตามผลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2555 
 2.1 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      2.1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกคน
ได้ลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 8 คน 
      2.1.2 จัดแสดงผลงานส าเร็จจากการท าและใช้ประโยชน์จากเผือกหอมและข้าวเจ้า และขนมอบจาก
เผือกหอมและข้าวเจ้า 

2.2 หลักสูตรรายวิชา 
     2.2.1 เนื้อหาหลักสูตร    

  1) การท าแป้งเผือก      4  ชั่วโมง 
  2) การท าคุกก้ีแป้งเผือก      4 ชั่วโมง 
  3) การท าค้างคาวเผือก      4 ชั่วโมง 
  4) การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง     4 ชั่วโมง 
  5) การท าหม้อแกงเผือก      4 ชั่วโมง 

    6) การท าสังขยาเผือก      4 ชั่วโมง 
   7) การท าข้าวกรอบทรงเครื่อง     4 ชั่วโมง 
   8) การท าหมี่กรอบสมุนไพร     4 ชั่วโมง 
   9) การท าขนมเปี๊ยะแป้งเผือก     8 ชั่วโมง 
   10) การท าขนมไทยจากแป้งเผือก                    16 ชั่วโมง 
   11) การออกแบบบรรจุภัณฑ์     8 ชั่วโมง 
   12) การจัดท าบรรจุภัณฑ์     8 ชั่วโมง 
   13) การจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์เผือกในบรรจุภัณฑ์และภาชนะ  4 ชั่วโมง 
   14) การจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ข้าวในบรรจุภัณฑ์และภาชนะ  4 ชั่วโมง 
        รวม                  80 ชั่วโมง 
 
 
 
 



 
 

 

     2.2.2 วิทยากร 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและ
ภัตตาคาร) 

ประสบการณ์ :  วิทยากรด้านอาหารนานาชาติ อาหารอบ ขนมอบ เบเกอรี่ อาหารว่าง 
อาหารและขนมไทย ธุรกิจเบเกอรี่ 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ 
       วุฒิการศึกษา :  คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

ประสบการณ์ :  วิทยากรด้านอาหารไทยและขนมไทย อาหารว่าง การแกะสลักผัก-ผลไม ้
3) นายปัญญากร  คงสมจิตต์ 

วุฒิการศึกษา :  คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
ประสบการณ์ :   วิทยากรด้านอาหาร ขนมอบ เบเกอรี่ 

4) นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
         วุฒิการศึกษา :   คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

        ประสบการณ์ :   วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
5) นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

         วุฒิการศึกษา :   คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
              ประสบการณ์ :   วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

6) นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
         วุฒิการศึกษา :   คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
              ประสบการณ์ :   วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. ก าหนดการกิจกรรม 
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 
ณ กลุ่มชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ระหว่างวันที่  17 – 23 มีนาคม  2555 

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

17 มีนาคม 2555 ปฏิบัติการการท าแป้งเผือก ปฏิบัติการการท าคุกกี้แป้งเผือก 
18 มีนาคม 2555 ปฏิบัติการการท าค้างคาวเผือก ปฏิบัติการการท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 
19 มีนาคม 2555 ปฏิบัติการการท าหม้อแกงเผือก ปฏิบัติการการท าสังขยาเผือก 
20 มีนาคม 2555 ปฏิบัติการการท าข้าวกรอบทรงเครื่อง ปฏิบัติการการท าหมี่กรอบสมุนไพร 
21 มีนาคม 2555 ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ต่อ) 
22 มีนาคม 2555 ปฏิบัติการการจัดท าบรรจุภัณฑ์ ปฏิบัติการการจัดท าบรรจุภัณฑ์ (ต่อ) 

23 มีนาคม 2555 ปฏิบัติการการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์เผือกใน
บรรจุภัณฑ์และภาชนะ 

ปฏิบัติการการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ข้าวใน
บรรจุภัณฑ์และภาชนะ 

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



 
 

 

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การติดตามประเมินผล และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 
ณ กลุ่มชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ระหว่างวันที่  13 – 15 มิถุนายน  2555 

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

13 มิถุนายน 2555 ปฏิบัติการการท าขนมเปี๊ยะแป้งเผือก 
ปฏิบัติการการท าขนมเปี๊ยะ 

แป้งเผือก (ต่อ) 

14 มิถุนายน 2555 
ปฏิบัติการการท าขนมไทย 

จากแป้งเผือก 
ปฏิบัติการการท าขนมไทย 

จากแป้งเผือก (ต่อ) 

15 มิถุนายน 2555 
ปฏิบัติการการท าขนมไทย 

จากแป้งเผือก (ต่อ) 
ปฏิบัติการการท าขนมไทย 

จากแป้งเผือก (ต่อ) 
 
หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น. 
      - ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของลุมลน เรื่องหมู่กับเผือกหอมและข้าวเจ้า 
จ านวน 64 คน ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางส ารี  พลสันต์ 
19/5 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 300 027 

2 นางกุหลาบ  เอี่ยมเจริญ 
98/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9082 0828 

3 นางจุฑารัตน์  เพ็งรุ่ง 
51/1 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

036 724 633 
08 1745 3234 

4 นางชลอ  สิงน์เกือน 
46/3 หมู่ 4 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 7982 3680 

5 นางสาวสุรีย์รัตน์  ราเจริญ   
41 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6112 6978 

6 นางชลอ  กองสาสน 
27/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 300 024 

7 นางวันเพ็ญ  สุขพลับพลา 
24/1 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6135 4732 

8 นางสาวสมัยพร  เทพนาม 
77 หมู่ 6 หมู่บ้านโคกขวิด ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

036 723 066 
08 0019 5726 

9 นางสุรางค์  คชสาร 
123/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0666 8059 

10 นางอาภาภรณ์  เม้าอุดม 
24 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

11 นางส ารวย  บรรจงศิริ 
19/3 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

12 นางญาดา  แซ่จอง 
63/40 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1571 6041 

13 นางสาวพยูร  บุญคง 
120/2 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1757 1441 

14 นางมานบ  ตั้งสิริสุวรรณ 
45/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

15 นางฉลวย  สามงามเหล็ก 
15/3 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

16 นางส าเนียง  ศรีนุช 
65/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5247 5318 

 



 
 

 

ตารางท่ี 1 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

17 นางสาวส ารวย  แตงอ่อน 
55 หมู่ 5 หมู่บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9080 9830 

18 นางมลฑา  น้อยวงษ์ 
10 หมู่ 6 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 300 667 

19 นางสาวสุธีก  ธนาคุน 
82/2 หมู่ 2 หมู่บ้านโคกกระแตง ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9830 6165 

20 นางบังเอิญ  ขันอินทร์ 
105 หมู่ 4 หมู่บ้านดอนส าโรง ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9240 8942 

21 นางสาวบุญสืบ  บุญคง 
41 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6136 7427 

22 นางสุธิศา  คชสาร 
124 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9809 0230 

23 นางสาวจันทวัน  สายสุวรรณ 
29/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9203 0138 

24 นางวาสนา  เที่ยงตรง 
25/6 หมู่ 7 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5973 1941 

25 นางสมควร  พงษ์ปาน 
62 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9540 0357 

26 นางพัชรี  ไวยคะณี 
1 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 178 
08 6130 7923 

27 นางลัดดา  ศรีสง่า 
111 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0020 3871 

28 นางศรีอรุณ  บุญนิยม 
32/2 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9752 6061 

29 นางวงค์ศรี  พูลพงษ์ 
82/450 หมู่บ้านปูนซิเมนต์ไทย ซอย 21 ถนน
ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 

036 283 736 
08 9152 8167 

30 นางสาวปานทิพย์  ชื่นพงษา 
105/3 หมู่ 2 หมู่บ้านตลาดน้อย ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9540 9225 

31 นางสาวนภัสญานี  ดวงค า 
69 หมู่ 8 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1296 8150 

32 นางวีรยา  เพ็ชรมณี 
32/2 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 2966 5202 

33 นางสาวตะวัน  เพ็ชร์มณี 
57 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

09 0114 8041 

34 นางนงคราญ  เชาวนเมธา 
15 หมู่ 2 ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 396 317 
08 1944 5719 

 



 
 

 

ตารางท่ี 1 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

35 นางสาวนัยนา  ศฤงมารชัย 
44 หมู่ 6 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 

08 9237 4591 

36 นางอุไร  มะสีพันธ์ 
38 หมู่ 8 ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0120 9275 

37 นางโกสุม  แย้มโอษฐ์ 
202 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

38 นางพัชราภรณ์  เรืองฤทธิ์ 
98 หมู่ 12 หมู่บ้านร่มเย็น ต าบลบ้านหมอ 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5198 5033 

39 นางจารุณี  เนตรหาญ 
1 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 267 834 
08 7692 9040 

40 นางสาวอุดมลักษณ์  คุ้มพิทักษ์ 
105 หมู่ 2 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

41 นางชลอ  สรรพสิทธิ 
441/11 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

036 202 386 

42 นางสาวยุพิน  คูณกลาง 
31 หมู่ 10 ชุมชนสวนพัฒนพงษ์  
ซอยเทศบาล 8 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 2683 1739 

43 นางสาวประภาพันธ์  คูณกลาง 
126 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5405 3569 

44 นางธัญกมล  ธรรมวงค์ 
132 หมู่ 1 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

45 นางรัตนา  คูณกลาง 31 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 3837 1150 

46 นางบุญธรรม  ผู้พัฒน์ 195 หมู่ 11 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

47 นางนฤมล  อ่ าวงษ์ 82 หมู่ 4 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1292 6326 

48 นางสาวบรรจง  วงษ์ข า 50/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 7118 4171 

49 นางสมพร  สงมะเริง 10/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9809 2156 

50 นางสมบูรณ์  ค าพะญา 124 หมู่ 2 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

51 นางสาวอุษา จุลวรรณ บ้านพักส านักงานเกษตร ต าบลบางโขมด  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 1 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

52 นางสาวนงพงา  อินทุเวศ 
131 หมู่ 3 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 204 305 
08 9902 7358 

53 นางสมมาตร  รู้ท านอง 
กศน.อ าเภอบ้านหมอ ต าบลบ้านหมอ 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 393 
08 5190 6292 

54 นางสาวมาลี  นรสิงห์ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฏร์) 
หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 080 

55 นางมะลิ  หุ่นหล่อ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฏร์) 
หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 080 

56 นางปฐมรัตน์  สุดสาระ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฏร์) 
หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 080 

57 นางสุนันท์  ทองสันต์ 
27 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 4702 5337 

58 นางสาววาสนา  จ ารัสพงษ์ 52 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 723 094 
08 9183 1092 

59 นายธีรวรรธ  พัฒชนะ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

08 8461 9620 

60 นายวิศนุ  จูเจริญ 28 หมู่ 6 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9538 8803 

61 นางสาวฉลวย  มีฤทธิ์ 39 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 300 085 

62 นางสาวลักขณา  อ่ิมเกตุ 3 หมู่ 2 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9346 2778 

63 นางอังคณา  ส าเภา บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย อ าเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 2233 1327 

64 นายนรินทร์  ส าเภา บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย อ าเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0430 1293 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 3 
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

การประเมินผลโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า โดยผู้เข้า
รับการฝึกอบรม รวม 64 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีอายุระหว่าง 51–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมามีอายุ    
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.13 มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.37 
อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.69 และ อายุต ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.56 

 ด้านอาชีพ พบว่า ร้อยละ 57.81 มีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 14.06 
อาชีพแม่บ้าน อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการ และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 12.50 7.81 4.69 และ 3.13 
ตามล าดับ 

ส าหรับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 73.44 ของผู้ตอบแบบประเมินจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. และมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 9.37 และ 6.25 ตามล าดับ     
จบการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา  และก าลังศึกษาอยู่ คิดเป็นร้อยละ 4.69 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 1.56 

ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 18.75 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-6,000 บาท รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือน 
2,001-3,000 บาท และ 7,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 รายได้ต่อเดือน 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 12.50 รายได้ต่อเดือน 8,001-9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.94 รายได้ต่อเดือน 6 ,001-7,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.37 รายได้ต่อเดือน 3 ,001-4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.25 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 1 ,000 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 4.69 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.12 มีเพียงร้อยละ 1.56 มีรายได้ต่อ
เดือน 4,001-5,000 บาท และ 9,001-10,000 บาท 

การทราบข่าวจากฝึกอบรม พบว่า ร้อยละ 57.81 ทราบข่าวจากการแนะน า/คนรู้จัก รองลงมาคือทราบ
ข่าวจากหน่วยงานในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 17.19 ตามล าดับ และร้อยละ 100 
เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เกือบทั้งหมดคือ ร้อยละ 92.19 ไม่เคยลงทะเบียนคนจน
ประเภทขาดอาชีพ มีเพียงร้อยละ 7.81 ที่เคยลงทะเบียนดังกล่าว ข้อมูลตามตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อายุ 
          ต่ ากว่า 20 ปี 
          20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี 
          มากกว่า 60 ปี 
          รวม 
2. อาชีพหลัก 
          รับราชการ 
          เกษตรกร 
          แม่บ้าน 
          รับจ้าง 
          วสิาหกิจชุมชน 
          ค้าขาย 
          อ่ืน ๆ (ก าลังศึกษา) 
          รวม 
3. ระดับการศึกษา 
          ประถม 
          มัธยมต้น 
          มัธยมปลาย/ปวช. 
          ปวส./อนุปริญญา 
          ปริญญาตรี 
          สูงกว่าปริญญาตรี 
          อ่ืน ๆ (ก าลังศึกษา) 
          รวม 

 
1 
3 
6 
18 
28 
8 
64 
 
3 
37 
8 
9 
0 
5 
2 
64 
 

47 
4 
6 
3 
1 
0 
3 
64 

 
1.56 
4.69 
9.37 
28.13 
43.75 
12.50 
100.00 

 
4.69 
57.81 
12.50 
14.06 
0.0 
7.81 
3.13 

100.00 
 

73.44 
6.25 
9.37 
4.69 
1.56 
0.0 
4.69 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (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 
          การแนะน า/คนรู้จัก 
          ป้ายประกาศโฆษณา 
          สื่อสารมวลชน 
          หน่วยงานในท้องถิ่น 
          เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          อ่ืน ๆ 
          รวม 

 
3 
8 
10 
4 
1 
12 
6 
10 
7 
1 
2 
64 
 
0 
0 
37 
0 
0 
16 
11 
0 
64 

 
4.69 
12.50 
15.63 
6.25 
1.56 
18.75 
9.37 
15.63 
10.94 
1.56 
3.12 

100.00 
 
0 
0 

57.81 
0 
0 

25.00 
17.19 

0 
100.00 

6. การเขา้ร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
          เคย 
          ไม่เคย 
          รวม 

64 
0 
64 

100.00 
0 

100.00 
7. การลงทะเบยีนคนจนประเภทการขาดอาชีพ 

          เคย 
          ไม่เคย 

5 
59 

7.81 
92.19 

          รวม 64 100.00 

 
 

 
 
 



 
 

 

2. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น 
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ าใจในการให้บริการ ฯลฯ) และด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การ
ประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย 4.69 และ 4.51 ตามล าดับ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร
อบรม ฯลฯ) พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 
 ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความเหมาะสมของวิทยากร 
(ความรู้ความสามารถ และเทคนิคการสอน) ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า
เวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบ
อาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวัน) ค่าเฉลี่ย 4.91 4.81 4.67 และ 4.64 ตามล าดับ ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากใน
ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม) ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) และการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมนี้ก่อนการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.43 4.41 และ 4.38 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 หรือ ร้อยละ 
90.60 ข้อมูลตามตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ                  N=64 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

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

ข้อมูลการวัดความพึงพอใจ 57.62 41.43 - 0.95 - 100 4.56 มากที่สุด 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 57.14 40.00 - 2.86 - 100 4.51 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 68.57 31.43 - - - 100 4.69 มากที่สุด 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก 47.14 52.86 - - - 100 4.47 มาก 
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 66.43 31.90 1.67 -  - 100 4.65 มากที่สุด 
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 64.29 35.71 - - - 100 4.64 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 67.14 32.86 - - - 100 4.67 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมของวิทยากร 91.43 8.57 - - - 100 4.91 มากที่สุด 
7. ระยะเวลาการอบรม 48.57 44.29 7.14 - - 100 4.41 มาก 
8. ช่วงเวลาการอบรม 45.71 51.43 2.86 - - 100 4.43 มาก 
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 81.43 18.57 - - - 100 4.81 มากที่สุด 
10. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์
เผือกหอม และข้าวเจ้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาก
ขึ้นกว่าก่อนการอบรมมากน้อยเพียงใด 

55.43 29.71 14.86 - - 100 4.38 มาก 

10.1 ขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบไส้เผือก 62.86 31.43 5.71 - - 100 4.53 มากที่สุด 
10.2 ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เผือก 52.86 31.43 15.71 - - 100 4.36 มาก 
10.3 ขนมเปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก 48.57 34.29 17.14 - - 100 4.24 มาก 
10.4 เม็ดขนุนเผือก 58.57 27.14 14.29 - - 100 4.44 มาก 
10.5 เมี่ยงค าเผือกเสวย 54.29 24.28 21.43 - - 100 4.33 มาก 
รวม 59.83 34.35 5.51 0.32 - 100 4.53 มากที่สุด 



 

บทที่ 4 
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
1. การติดตามประเมินผล 

การติดตามผลส าเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมควบคู่
กับการสอบถามทางโทรศัพท์ ได้รับข้อมูลจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 

2. ข้อมูลในภาพรวม 
 2.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 
      จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ใช้ประโยชน์จาก
การฝึกอบรม ข้อมูลตามตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์              N=64 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

60 
4 

93.75 
6.25 

รวม 64 100 
 

 2.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
      จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 58.33 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และ ร้อย
ละ 41.67 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปใช้ใน
ครอบครัว ร้อยละ 70 น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม โดยการประกอบอาชีพ เป็นร้อยละ 30 นอกจากนี้ มีชุมชน
ร้อยละ 88.33 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับการอบรมของการศึกษานอกโรงเรียน ร้อยละ 11.67 ข้อมูลตามตารางที่ 5 
  
ตารางท่ี 5 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์   N=60 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์ 
     หลังการอบรมทันท ี
     หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 

 
35 
25 

 
58.33 
41.67 

รวม 60 100.00 
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
     น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 
     น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 

 
42 
18 

 
70.00 
30.00 

รวม 60 100.00 
การน าความรู้ไปขยายผลต่อ 
     ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
     เป็นวิทยากรถ่ายทอด/เผยแพร่ 

 
53 
7 

 
88.33 
11.67 

รวม 60 100.00 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1 ใบสมัคร 
2 แบบประเมินผล 
3 แบบติดตามผล 
4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
5 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
6 เอกสารฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 ใบสมัคร 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ใบสมัคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โครงการ  บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เร่ืองหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 

 
1.   ชื่อ  นาย / นาง / น.ส. / ยศ........................................................นามสกุล................................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
2.   ที่อยู่ 

บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่......................หมู่บ้าน......................................ซอย............... ...................... 
ถนน............................................แขวง/ต าบล ........................................เขต/อ าเภอ .................................
จังหวัด .............................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................  

3.   หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..............................................  โทรศัพท์มือถือ ....................... ............................ 
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  แม่บ้าน            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  สูงกว่าปริญญาตรี 
           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 (โปรดระบุจ านวน .................บาท) 
8.   ทราบข่าวการอบรมจาก………………………………………………………………………..………… 
9.   มีความรู้ด้านที่เก่ียวกับหลักสูตรฝึกอบรมมาก่อนหรือไม่ 
           1  มี                                   2  ไม่มี 
10. เคยได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มาก่อนหรือไม่ 
           1  เคย       2  ไม่เคย 

 
 

ลงชื่อ ................................................... 
ผู้สมัคร 

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

 
เลขที่สมัคร................... 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 แบบประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบประเมินผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการ  บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เร่ืองหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานภาพ   ผู้เข้าอบรม     วิทยากร         คณะท างาน 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า ใน
ประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม   

การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีข้ันตอน ฯลฯ) 
     

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)      
3. สิ่งอ านวยความสะดวก (เช่น สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)      
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร      
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน)      
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร      
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)      
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน)      
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)      
9. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและ 

 ค่าใช้จ่ายที่เสียไป 
     

10. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์เผือกหอม และข้าวเจ้า  
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มากขึ้นกว่าก่อนการอบรมมากน้อยเพียงใด 

     

 10.1 ขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบไส้เผือก      
 10.2 ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เผือก      
 10.3 ขนมเปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก      
 10.4 เม็ดขนุนเผือก      

    10.5 เมี่ยงค าเผือกเสวย      
ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
  1  น าไปใช้ประโยชน์ได ้  2  น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .......................................................................
...................................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ......................................................................................  

    ขอขอบคุณในความร่วมมือ   คณะผู้วิจัย      



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 แบบติดตามผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบติดตามผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เร่ืองหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
    ชื่อ นาย/นาง/น.ส./ยศ ......................................................นามสกุล........................................... ....................   

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
2. การใช้ประโยชน์จากผลของการอบรม 
      น าไปใช้ประโยชน์ 
      ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ ................................................................................................. ........... 
    ............................................................................................................................. ......................................... 
    (หมายเหตุ : ผู้ตอบข้อไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ไม่ต้องตอบข้อต่อไป) 
3. ระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์ผลของการอบรม 
     หลังการอบรมทันที    หลังการอบรม 1 เดือน 
     หลังการอบรม  2-3 เดือน    หลังการอบรม 4 – 6 เดือน 
4. แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว/ชุมชน 
     สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น 
     น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม ่
     น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน...................................... .บาท 
     น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน..................................... ..บาท 
     สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน.......................บาท 
5. ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการของโครงการนี้ 
     พอใจ    ไม่พอใจ 
6.  ปัญหา/อุปสรรคในการน าไปใช้ประโยชน์ 
      มีปัญหาในด้านต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          วัตถุดิบ 
          เครื่องมือ/อุปกรณ ์
          บรรจุภัณฑ์ 
          การตลาด 
          การบริหารจัดการกลุ่ม 
          ความรู้/ทักษะด้านการท า 
           อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................ ............................... 
                ........................................................................................................................................................ 
                ........................................................................................................................................................ 
      ไม่มีปัญหา 
 
             ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบติดตามผล  
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
4.1 กิจกรรมพิธีเปดิและภาพหมู่  
4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคทฤษฏ ี
4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ1 
4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ2 
4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ3 
4.6 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.1 ภาพกิจกรรมพิธีเปิดและภาพหมู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 
 

 

4.2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมภาคทฤษฏี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.3 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.4 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ2 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

4.5 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

4.6 ภาพผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 เอกสารฝึกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผอืกหอมและข้าวเจ้า 
 

    (งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

 

    หลักสูตร     ผลติภัณฑ์อาหารจากเผอืกหอม 

 

     วทิยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน ์

     นางสาวอนิท์ธีมา หริัญอัครวงศ ์

     นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

     นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนนิ 

     

    
 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์คลินกิเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  0 2281 0492  โทรสาร  0 2282 0423 

www.clinictech.rmutp.ac.th 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/


 
 

 

เม็ดขนุนเผือก 
ส่วนผสม 
 1. เผือกนึ่งสุกโขลกหรือบดละเอียด  5        ถ้วย  1,000  กรัม 
 2. น้ าตาลทราย (1)  2¼      ถ้วย  400  กรัม 
 3. กะทิ  2      ถ้วย  500  กรัม 
 4. น้ าลอยดอกมะลิ  6     ถ้วย  1,500  กรัม 
 5. น้ าตาลทราย (2)  6      ถ้วย  1,080  กรัม 
 6. ไข่เป็ด (ไข่แดง)  20 – 25     ฟอง  500 – 625     กรัม 
 7. ใบเตย 
 
วิธีท า  

1. ใส่เผือกและกะทิลงในโถปั่น ปั่นให้เผือกเนียน เทใส่ลงในกะทะทอง 
2. กวนเผือกให้พอแห้ง ใส่น้ าตาล(1)ลงในส่วนผสม กวนต่อไปจนปั้นได้ ยกลงพักไว้ให้เย็น 
3. ปั้นเป็นก้อนรีๆ ให้ดูคล้ายเม็ดขนุน ปั้นใส่ภาชนะพักไว้ 
4. ผสมน้ าตาลทราย(2) น้ าลอยดอกมะลิ ลงในกระทะทอง ยกขึ้นตั้งไฟใส่ใบเตย ตั้งไฟจนน้ าตาลทราย

ละลายและเดือดทั่วกัน ยกลงกรอง 
5. แบ่งน้ าเชื่อมที่กรองเรียบร้อย ออกมาประมาณ 2 ถ้วยตวง พักไว้ 
6. เคี่ยวน้ าเชื่อมที่เหลือให้ข้น น าเผือกที่ปั้นไว้ชุบลงในไข่แดงให้ทั่ว ใส่ลงในน้ าเชื่อมจนเต็มกระทะ ขณะ

ใส่ต้องยกลงจากเตาไฟหรือปิดไฟ ค่อยๆเปิดไฟต้มจนเม็ดขนุนสุก จะได้เม็ดขนุนที่สุกเป็นเงาสวยงาม 
7. ตักเม็ดขนุนใส่ลงในน้ าเชื่อมที่เย็นแช่ไว้สักครู่ พอคลายร้อนเม็ดขนุนเป็นเงา ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ าเชื่อม 

เทใส่จานพักไว้ให้เย็น 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เมี่ยงค าเผือกเสวย 
ส่วนผสม 
 1. เผือกหั่นเส้นเล็กๆ ยาวประมาณ 1- 1½ เซนติเมตรทอดกรอบ 4½ ถ้วย  300 กรัม 

(เผือกหั่นฝอยสด 600 กรัม ทอดสุกแห้งได้ 300 กรัม) 
 2. ถั่วลิสงคั่วหั่นหรือบดหยาบๆ     1 ถ้วย  120 กรัม 
 3. กุ้งแห้งป่นหยาบๆ      ¼ ถ้วย  20 กรัม 
 
เครื่องปรุงน้ ากะปิ 
 1. หัวหอมแดงเผาหั่นหยาบๆ     ¼ ถ้วย  25 กรัม 
 2. ขิงแก่หั่นฝอยคั่วให้หอม     1 ช้อนโต๊ะ 5 กรัม 
 3. ข่าหั่นฝอยคั่ว       1 ช้อนชา 2 กรัม 
 4. น้ าตาลปี๊บ       ¾ ถ้วย  200 กรัม 
 5. น้ าตาลทราย       3 ช้อนโต๊ะ 30 กรัม 
 6. น้ าสะอาด       1/3 ถ้วย 
 7. น้ ามะขามเปียก      3 ช้อนโต๊ะ 37 กรัม 
 8. แปะแซ       2 ช้อนโต๊ะ 30 กรัม 
 9. มะพร้าวคั่ว       ¼ ถ้วย  15 กรัม 
 10. กะปิดีเผา       2 ช้อนชา 10 กรัม 
 11. เกลือป่น (เกลือสมุทร)     1 ช้อนชา 1 กรัม 
 12. พริกข้ีหนูแห้งปั่น      1 ช้อนชา 3 กรัม 
 13. น้ ามันพืช       1 ช้อนโต๊ะ 8 กรัม 
 
วิธีท า 

1. ไสเผือกให้เป็นแผ่นบางๆหั่นให้มีความยาวประมาณ 1 - 1½ เซนติเมตร ซอยตามขวางให้ฝอย ผึ่ง 
ให้พอหมาดๆ 

2. ใส่น้ ามันลงในกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่เผือกลงทอดให้กรอบเหลือง ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ ามัน พักไว้ให้ 
เย็น เก็บใส่ภาชนะผิดฝาไว้ 

3. โขลก ขิง ข่า หอมแดงให้ละเอียด ใส่กะปิโขลกให้เข้ากัน 
4. ใส่น้ ามันพืช 1 ช้อนโต๊ะลงในกระทะ ตั้งไฟพอร้อน ใส่เครื่องโขลกข้อ 3 ลงผัดให้หอม ใส่น้ าตาลปี๊บ  

น้ าตาลทราย น้ า เกลือป่น น้ ามะขาม พริกป่น ลงเคี่ยว ใส่แปะแซ เคี่ยวต่อไปจนเหนียว (เคี่ยวไฟ
อ่อน ไม่ควรคนบ่อย) 

5. ปิดไฟที่เคี่ยว ใส่เผือกทอด ถั่วลิสง มะพร้าว กุ้งแห้ง คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
 
 



 
 

 

ขนมเปี๊ยะดอกกหุลาบไส้เผือก 
ส่วนผสมแป้งช้ันนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์ 4¼ ถ้วย  425 กรัม 
 2. เกลือป่น  ½ ช้อนชา  5 กรัม 
 3. น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช ¾ ถ้วย  150 กรัม 
 4. น้ าเย็น  ¾ ถ้วย  180 กรัม 
 5. น้ าตาลทรายป่น 2 ช้อนโต๊ะ  25 กรัม 
 6. แบะแซ  2 ช้อนโต๊ะ  30 กรัม 
 7. ไข่แดงของไข่ไก่ 2 ฟอง  40 กรัม 
ส่วนผสมแป้งช้ันใน 
 1. แป้งเอนกประสงค์  2¾  ถ้วย  275 กรัม  
 2. น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช 1/3  ถ้วย  70 กรัม 
ไส้ 
 1. เผือกนึ่งสุกบดละเอียด 4 ก้อน  1,000 กรัม 
 2. น้ าตาลทราย  2½  ถ้วย  500 กรัม 
 3. หัวกะทิ  1 ถ้วย  240 กรัม 
 4. เนยสด  ¼ ถ้วย  60 กรัม 
 5. ไข่แดงดิบ (ไข่เค็ม) ผ่าสี่ 20 ฟอง  
วิธีท า 
 1. ผสมแป้งและเกลือป่น 4 ก้อน เข้าด้วยกัน 
 2. ผสมน้ าเย็น น้ าตาลทรายป่น แบะแซ และไข่แดงเข้าด้วยกัน 
 3. เทน้ ามันสลับกับส่วนผสมน้ าลงในแป้ง ผสมให้เข้ากัน แล้วนวดจนเนื้อเนียน พักไว้ 20 นาที 
แป้งชั้นใน น าแป้งใส่อ่างผสม แล้วเทน้ ามันลงผสมจนเข้ากัน พักไว้ 20 นาที 
ไส้ ผสมเผือกบด น้ าตาลทราย หัวกะทิ ลงในกระทะแล้วกวนจนงวดจึงใส่เนยสด กวนต่อไปจนแห้ง 

พักไว้ให้เย็น จึงปั้นเป็นก้อนกลม 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว พร้อมกับไข่แดงอีก 1 ชิ้น 
วิธีคลึง 
 1. แบ่งแป้งชั้นนอกและชั้นในให้เป็นก้อนหนักก้อนละ 40 กรัม และ 15 กรัม ตามล าดับ 
 2. แผ่แป้งชั้นนอกออก ใส่แป้งชั้นใน หุ้มให้มิด 
 3. ใช้ไม้คลึงแป้งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ม้วนให้แน่น 
 4. คลึงแป้งออกแล้วม้วนอีกเป็นครั้งที่ 2 
 5. ตัดแป้งออกเป็น 4 ชิ้นเท่าๆ กัน แล้วคลึงให้เป็นแผ่นกลม 

 6. ใส่ไส้หุ้มให้มิด ท าจนหมดแป้ง แล้ววางเรียงในถาดอบที่ทาไขมันแล้วน าเข้าอบที่อุณหภูมิ 350-375ᵒ
ฟ. เวลาประมาณ 15-20 นาท ี



 
 

 

ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เผอืก 
ส่วนผสมแป้งช้ันนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์ 4¼ ถ้วย  425 กรัม 
 2. เกลือป่น  ½ ช้อนชา  5 กรัม 
 3. น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช ¾ ถ้วย  150 กรัม 
 4. น้ าเย็น  ¾ ถ้วย  180 กรัม 
 5. น้ าตาลทรายป่น 2 ช้อนโต๊ะ  25 กรัม 
 6. แบะแซ  2 ช้อนโต๊ะ  30 กรัม 
 7. ไข่แดงของไข่ไก่ 2 ฟอง  40 กรัม 
วิธีท า 

ผสมแป้ง เกลือ น้ าตาล ให้เข้ากัน ใส่น้ ามัน สลับกับน้ า นวดจนเนื้อเนียน แบ่งแป้งเป็นก้อน หมักก้อนละ 
100 กรัม 

ส่วนผสมแป้งช้ันใน 
 1. แป้งเอนกประสงค์  2¾  ถ้วย  275 กรัม  
 2. น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช 1/3  ถ้วย  70 กรัม 
วิธีท า 
 ผสมแป้ง น้ ามัน เคล้าให้เข้ากัน แบ่งแป้งเป็นก้อนหนักก้อนละ 40 กรัม 
แต่งหน้า 
 ไข่แดง และ งาด า 
วิธีคลึง 
 1. น าแป้งชั้นนอกห่อแป้งชั้นใน ปิดตะเข็บให้สนิท 
 2. คลึงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วพับทบ 3 ทบ 
 3. คลึงแป้งให้เป็นแผ่นยาว ตัดแบ่งเป็น 4-6 ชิ้น ขึ้นอยู่กับขนาดของไส้ 
 4. น าแป้งที่ตัดมาคลึงให้เปนแผ่นบางๆ ใส่ไส้ แล้วกดแป้งให้แบน จากนั้นน ากรรไกรมาตัดริมแป้ง (12 
กลีบ)  

แล้วบิดแป้งให้โชว์ไส้ ลักษณะคล้ายดอกไม้ วางบนถาดอบ ทาไข่แดง แล้วโรยงาด า 

 5. อบไฟที่อุณหภูมิ 350ᵒฟ. เวลาประมาณ 15-20 นาที หรือจนสุก 
 
* ส่วนผสมไส้เผือกเหมือนกับเปี๊ยะกุหลาบ 
 
 
 

 



 
 

 

ขนมเปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก 
ส่วนผสมแป้งช้ันนอก 
 1. แป้งเอนกประสงค์   500 กรัม 
 2. เนยขาว    100 กรัม 
 3. นมผง     20 กรัม 
 4. น้ าตาลทราย    50 กรัม 
 5. เกลือป่น    5 กรัม 
 6. น้ าเย็น    250 กรัม 
วิธีท าแป้งชั้นนอก 
 1. ร่อนแป้งหนึ่งครั้ง พักไว้ 
 2. ละลายน้ าตาล เกลือ ในน้ า แล้วน าไปแช่เย็น 

3. ผสมแป้ง เนยขาว นมผงเข้าด้วยกัน ใส่น้ าที่แช่เย็นไว้ นวดจนกระท่ังแป้งเนียนนุ่ม ไม่ติดมือ แล้ว  
แบ่งแป้งเป็นก้อน หนักก้อนละ 20 กรัม คลึงเป็นก้อนกลมพักไว้ 

ส่วนผสมแป้งช้ันใน  
 1. แป้งเอนกประสงค์   300 กรัม 
 2. เนยขาว    150 กรัม 
วิธีท าแป้งชั้นใน 
 1. ผสมแป้งกับเนยขาวด้วยกัน ผสมจนเข้ากันดี น ามาแบ่งเป็นก้อน หนักก้อนละ 10 กรัม คลึงเป็น 

ก้อนกลมพักไว้ 
2. น าแป้งชั้นนอกห่อแป้งชั้นใน คลึงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พับแป้งเป็น 3 ทบ จากนั้นคลึงให้เป็นแผ่น

ยาว แบ่งแป้งเป็น 2 ชิ้น ใส่ไส้เผือกกวน แล้วแต่งเป็นรูปกระต่าย โดยใช้กรรไกรตัดหูและหาง 
3. วางขนมลงในถาดที่ทาไขมันบางๆ แล้ว น าเข้าท่ีอุณหภูมิ 300-320 องศาฟาเรนไฮด์ จนกระทั่งสุกทั่ว

กัน 
 

* ส่วนผสมไส้เผือกเหมือนกับเปี๊ยะกุหลาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 


