
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช (ปีที่ 2) 

โดย  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจาก 
สำนักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  



ก 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานฉบับนี้เป็นการดำเนินตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคา
เวนดิช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีท่ี 2 ในการดำเนินงาน คณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบคุณ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
โครงการ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการและบุคลากรคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ จนกระท่ังการดำเนิน
โครงการนี้สำเร็จเรียบร้อย คณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช 
อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และกลุ่มแปรรูปกล้วยและถนอมอาหารท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีให้ข้อมูลและเข้า
ร่วมโครงการ รวมท้ังให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นอย่างดี รวมท้ังขอขอบคุณ
สหกรณ์การเกษตรท่าช้างจำกัด จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ด้านการประสานงาน สถานท่ีและ
บุคลากรเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ช่วยนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาท่ีให้การช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม 
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จนทำให้รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป   
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และคณะผู้ดำเนินโครงการ 

ธันวาคม 2564 
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คำนำ 
 

รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ซึ่งเป็นปีท่ี 2 ในการดำเนินงาน โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีท่ีมีอยู่และต่อ
ยอดจากผลการดำเนินงานในปีท่ี 1 รวมท้ังนำองค์ความรู้จากคณะผู้ดำเนินโครงการไปถ่ายทอดให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนให้มากท่ีสุด ท้ังนี้โดยการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการ จนการดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้
การดำเนินโครงการนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในปีต่อไป และเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอื่น ๆ ผู้
ดำเนินโครงการจึงได้รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการไว้ในรายงานฉบับนี้ โดยตระหนักว่ารายงานฉบับ
นี้จะสามารถก่อให้เกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกมากท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป  
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บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 

โครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช งบประมาณปี พ.ศ. 2564 
ดำเนินการเป็นปีท่ี 2 ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรในพื้นท่ีตำบลโพประจักษ์และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีมีการเพาะปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ในปัจจุบันพื้นท่ีอำเภอท่าช้างเป็นเกษตรแปลงใหญ่ท่ี
ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช พื้นท่ีรวม 312 ไร่ โดยแปลงของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ได้รับ
การสนับสนุนและดำเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด สามารถผลิตกล้วยหอมเขียวได้ประมาณ 
5 ตัน/อาทิตย์ ซึ่งมีกล้วยท่ีตกเกรดเป็นจำนวนมากประมาณ 2-3 หวี/เครือ และบางครั้งมีปัญหากล้วยล้นตลาด 
อีกท้ังราคาของกล้วยหอมสดประมาณ 4-6 บาท/กิโลกรัมเท่านั้น ประกอบกับอายุหลังการเก็บเกี่ยวส้ัน จึงมี
ความจำเป็นต้องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น  

การดำเนินการบ่มเพาะหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช โดยการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ของคณะวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีท่ีจำเป็นเพื่อพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาท้ังในด้านองค์ความรู้ การพัฒนาด้านอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ โดยการให้คำปรึกษา 
ทดลองพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  พบว่า การดำเนินการบรรลุเป้าหมายผลผลิตในทุก
ตัวชี้วัด (7 ข้อ) ดังนี้  

1. จำนวนผู้รับบริการท้ังส้ิน 38 คน 
2. จำนวนเทคโนโลยีหลักท่ีมีการถ่ายทอดจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลคา (การแปรรูปผงกล้วยหอมเขียว ผงกล้วยหอมเขียวผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ การแปรรูป
ทองม้วนหรือเวเฟอร์จากแป้งกล้วยหอมเขียว) เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ตลาดออนไลน์ และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีจากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
4. จำนวนวิทยากรชุมชนท่ีสร้างความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด จำนวนอย่างน้อย 2 คน  
5. ผู้นำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จำนวน 35 คน 
6. ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจผลงานฯ 91.43-100.00 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 2.63 เท่า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 540,000 บาท 

หลังจากผลการดำเนินการปีท่ี 1 ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มแปรรูปกล้วยและถนอมอาหารท่าช้าง 
สามารถแปรรูปแป้งกล้วยหอมเขียวเพื่อจำหน่ายได้ โดยรับซื้อกล้วยในชุมชนกิโลกรัมละ 9 บาท มาสร้าง
มูลค่าเพิ่มเป็นแป้งกล้วยกิโลกรัมละ 350 บาท เป็นการกระจายรายได้ระดับท้องถิ่นอย่างท่ัวถึงและนำไปขยาย
ผลต่อในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าต้ังแต่เกษตรกร ผู้แปรรูป และผู้จำหน่าย (การตลาด) ในชุมชน ท้ังยังมีการ
ต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมของชุมชน ตัวอย่างเช่น ทองม้วนท่ีเดิมชุมชนทำอยู่แล้วมาใช้แป้งกล้วยหอมเขียวเป็น
ส่วนผสมแทน และพัฒนาต่อในรูปแบบของเวเฟอร์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และผลการ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ได้ผลตอบแทนโครงการคิดเป็น 2.63 เท่า ของเงินลงทุนโครงการ 
(งบประมาณโครงการท้ังส้ิน 205,000 บาท)  
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บทที่ 1  รายละเอียดโครงการ 
 

1 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ   
 

 
แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนำองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบท่ีมีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างชุมชนท่ีมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลา
ดำเนินงานไม่เกิน 3 ปี 

ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-

v2.pdf 
1. ชือ่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                     

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช 

(ต้ังชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนำองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมู่บ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บ้านต่อเน่ืองใหใ้ช้ชื่อเดิม) 

ค่าละติจูด 14.760485  ค่าลองติจูด 100.388329  
ระบหุ่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) CE01 : นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์) 
ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าด้าน วทน. อยู่ท้ายแบบฟอร์ม 
3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 
ระบุ (ชื่อ- นามสกุล/ตำแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ ) 

หน้าท่ีรับผิดชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณ์
ทำงานท่ีเก่ียวข้อง

กับโครงการ2 
1. ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เบอร์โทร : 092 765 4788 
อีเมล์ : L_wijitra@hotmail.com 

หัวหน้า
โครงการ 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
คุณค่าทางโภชนาการ 

ตามเอกสาร
แนบ 

2. ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล  
ตำแหน่ง : อาจารย์ เบอร์โทร : 098 906 0969 
E- mail: Liao_vachiraya@hotmail.com 

ผู้ร่วมโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

3. อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม 
ตำแหน่ง : อาจารย์ เบอร์โทร : 081 349 3521 
E- mail: wanpa21@hotmail.com 

ผู้ร่วมโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
การควบคุมคุณภาพ 

4. ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ผู้ร่วมโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
การควบคุมคุณภาพ 

http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf
mailto:L_wijitra@hotmail.com
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เบอร์โทร : 081 922 0994 
E- mail: tphakhwan16@yahoo.com 
5. อาจารย์ณนกร หยกสหชาติ 
ตำแหน่ง : อาจารย์ เบอร์โทร : 061 153 5326 
E- mail: y.chanakorn@yahoo.com 

ผู้ร่วมโครงการ เทคโนโลยีการสร้าง         
ตราสินค้าและ                 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

6. ดร.ยุพิน พูนดี 
ตำแหน่ง : อาจารย์ เบอร์โทร : 089 538 2283 
E- mail: Phoondee@hotmail.com 

ผู้ร่วมโครงการ การสร้างเครือข่าย 
และวิทยากรชุมชน 

7. นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 
ท่ีปรึกษาสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร เบอร์โทร : 081 823 1996 

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

  

8. นางวัฒนา แสวงเจริญ 
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด 
เบอร์โทร : 089 807 9646 

ผู้นำชุมชน  

9. นายสมบัติ เช้ือนาค 
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง 
จำกัด 
เบอร์โทร : 089 721 9554 

ประธานกลุ่ม  

10. นายชูชาติ ผลทับทิม 
เลขานุการสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด 
เบอร์โทร : 089 721 9554 

ผู้นำชุมชน  

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ท่ีต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้าน วท. (ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงฯ) 
   2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีท่ี ..2..)  ปีแรกท่ีเริ่มดำเนินการ  2563  

พื้นที่ดำเนนิการ เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  
5. หลักการและเหตุผล 

หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมูลท่ีจำเป็น ดังนี้ 
 กล้วยหอมเขียว หรือกล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิช (Cavendish Banana) เป็นกล้วยหอมท่ีมีลักษณะใหญ่
ท้ังผล ใบ ลำต้น รสชาติไม่หวานมาก เปลือกหนา อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร เช่น วิตามินและใยอาหาร
ท่ีช่วยในการขับถ่าย มีปริมาณน้ำตาลน้อยเหมาะกับผู้ท่ีออกกำลังกายและผู้ท่ีใส่ใจในสุขภาพ ช่วงแรกในการ
ปลูกเกษตรกรอาจต้องลงทุนมาก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะยาว และการปลูกขึ้นแปลงใหม่จากหน่อ
ของต้นเดิมได้ ซึ่งเกษตรกรในพื้นท่ีตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มีการเพาะปลูกกล้วยหอม
เขียวคาเวนดิชเป็นเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 21 ราย พื้นท่ีกว่า 300 ไร่ และมีการดำเนินการร่วมกับสหกรณ์
การเกษตรท่าช้าง จำกัด โดยมีนายสมบัติ เช้ือนาค เป็นประธานกรรมการ ทางกลุ่มจำหน่ายหน่อและผลกล้วย
หอมคาเวนดิช ระยะเวลาในการปลูกลงหน่อจนถึงออกปลีนาน 7 เดือน และช่วงออกปลีจนถึงตัดเครือ 58-60 
วัน ถือเป็นระยะดิบ ผลสีเขียวเข้ม และมีเหล่ียม ในแต่ละเครือจะมีประมาณ 7-9 หวี และในแต่ละหวีมี 12-19 
ลูก ราคากิโลกรัมละ 4-6 บาท หลังจากนั้นนำมาบ่ม 2 วัน จะได้ระยะห่าม สีเขียวปนเหลือง เหล่ียมน้อยลง ถ้า

mailto:tphakhwan16@yahoo.com
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บ่ม 3-4 วัน จะได้ระยะสุก สีเหลือง กลมแต่ยังมีเหล่ียมเล็กน้อย ราคากิโลกรัมละ 8-10 บาท ปัจจุบันเกษตรกร
สามารถผลิตกล้วยหอมเขียวได้ประมาณ 5 ตัน/อาทิตย์ ซึ่งเกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ 
ประกอบกับอายุหลังการเก็บเกี่ยวส้ัน ทำให้เกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายได้ต้องท้ิง
เสียหายไปเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น ทำให้ทางกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มีความต้องการยืดอายุการเก็บรักษา การ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงการตลาดในการจัด
จำหน่าย และการขอรับรองมาตรฐานการผลิต GMP ซึ่งทางกลุ่มมีสถานท่ีผลิตและโรงเรือนแล้ว แต่ยังไม่ได้มี
การจัดการอย่างเหมาะสม ดังนั้นการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และการตลาด จะช่วยแก้ปัญหาทำให้ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าโดยคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นและเป็นความต้องการในการแก้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวน 
ดิชอย่างแท้จริง  

หมู่บ้านต่อเนือ่ง ให้นำเสนอข้อมูล ดังนี้ 
1) ผลการดำเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ 

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำไปใชป้ระโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

ท่ี รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลพื้นฐาน3 (ปัจจัยนำเข้า) 
1 นายกุ่ย ศุภชัยวัฒนา เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
2 นางสุมาลี ศุภชัยวัฒนา เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
3 นางมะลิ จันทร์ทอง เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
4 นางสมคิด ทรัพย์มาลี เกษตรกร และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง  
5 นายม้าย ทรัพย์มาลี เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
6 นายแสวง มีซอง เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
7 นายพัฒน์กาญจน์ กลัดทอง เกษตรกรและผู้แปรรูป 
8 นางสุกัญญา กล้าแข็ง เกษตรกรและผู้แปรรูป 
9 นางปราณี บุญตุวงษ์ เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
10 นางสังวาล ศรีสงคราม เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
11 นางรินลดา จำปาไทย เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
12 นางประคอง บุญเสงี่ยม เกษตรกรและผู้แปรรูป 
13 นางกชกร รื่นเกษร เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
14 นางจำเริญ พิศแพง เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
15 นางประทุม โมกข์มูล เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
16 นายเอียด รักซ้อน เกษตรกร และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง  
17 นางสุธาทิพย์ แหลมไธสง เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
18 นางชนัดดา ใจชำนิ เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
19 นายสมจิตร์ รัตนสังข์ เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
20 นายสุวรา คีรีเมฆ เกษตรกร และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง  
21 นางสาวบุษรินทร์ วงษ์ต่าย เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเพื่อการส่งออก 
22 นางสาวศุลีรัตน์ วงษ์สนธิ์ เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
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จากผลการประเมินการสร้างรายได้เสริมคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจท้ังหมด 29 ,500 บาทต่อเดือน 
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการเท่ากับ 1.77 และจากการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการฯ 
พบว่า บรรลุเป้าหมายผลผลิตในทุกตัวช้ีวัด ดังนี้  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ/ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ผลดำเนินการ  
(หน่วยนับ) 

บรรลุตาม 
ค่าเป้าหมาย 

1. จำนวนผู้รับบริการ 30 คน ผู้เข้ารับบริการ 35 คน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นท่ีท่ี
ปลูกกล้วยหอมเขียวและ/หรือกล้วยสายพันธุ์อื่น  
จากเดิมไม่มีการแปรรูปและไม่มีการรวมกลุ่ม หลังการ
ดำเนินการโครงการ ชุมชนสามารถแปรรูปแป้งกล้วยหอม
เขียวเพื่อจำหน่ายได้ และชุมชนเริ่มมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เพื่อแปรรูปและจำหน่าย 

บรรลุ 

2. จำนวนเทคโนโลยีท่ี
มีการถ่ายทอด  
 

1 เรื่อง เทคโนโลยีหลักท่ีมีการถ่ายทอดจำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
เทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยหอมเขียวเพื่อเพิ่มมูลคา ใน
หัวข้อรองจำนวน 5 เรื่อง ดังนี ้

1. การแปรรูปแป้งกล้วยหอมเขียว 
2. การแปรรูปแป้งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วยหอมเขียว 

(แป้งบราวนี่แครกเกอร์สำเร็จรูป) 
3. การแปรรูปเครื่องด่ืมชงจากแป้งกล้วยหอมเขียว 
4. การแปรรูปกล้วยหอมเขียวทอด 
5. การคำนวณต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับ

การแปรรูปกล้วยหอมเขียว 

บรรลุ 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ี
จากกระบวนการ 
พัฒนา/ต่อยอด  

3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมเขียวตกเกรดมาแปรรูป เป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1. แป้งกล้วยหอมเขียว 
2. แป้งบราวนี่สำเร็จรูปจากแป้งกล้วยหอมเขียว  

บรรลุ 

23 นางศิริลักษณ์ บริสุทธิ์ เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
24 นางสมพงษ์ เช้ือนาค เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
25 นายสมบัติ เช้ือนาค เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเพื่อการส่งออก 
26 นางสาวรจนา ช่ืนเอี่ยม เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
27 นายสรศักดิ์ สิงห์ดี เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเพื่อการส่งออก 
28 นางวัฒนา แสวงเจริญ เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเพื่อการส่งออก 
29 นายชูชาติ ผลทับทิม เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเพื่อการส่งออก 
30 นางประสาร วงษ์ศร ี เกษตรกร และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง  
31 นางจงรักษ์ รัตนสิงห ์ เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
32 นางอัมรา บัวเจริญ เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
33 นายเริงชัย ศิริจันทร์ เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเพื่อการส่งออก 
34 นางอารีย์ สีสะอาด เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
35 นายศักดา ทรัพย์สอาด เกษตรกรปลูกกล้วยและข้าว 
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3. เครื่องด่ืมชงพร้อมดื่มจากแป้งกล้วยหอมเขียว 
4. กล้วยหอมเขียวทอดด้วยระบบสุญญากาศ 

4. จำนวนวิทยากรชุมชน
ท่ีสร้างความเช่ียวชาญใน
เทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด  

2 คน ผู้เข้าร่วมอบรม/ชุมชนจำนวนอย่างน้อย 2 คน สามารถนำ
องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดไปพัฒนาต่อยอดและ
ขยายผลร่วมกับ สสว. ในการเป็นวิทยากร/ผู้นำเสนอท่ีมี
ความรู้ในการแปรรูปแป้งกล้วยหอมเขียวและผงกล้วยหอมดิบ 

บรรลุ 

5. ประมาณการผู้นำ
เทคโนโลยี/องค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

20 คน จากการติดตามและประเมินผลพบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวน 33 คน สามารถนำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างรายได้ท้ังในการเป็นเกษตรกรผู้
จำหน่ายวัตถุดิบหลักคือ กล้วยหอมเขียว และเป็นผู้แปรรูป
แป้งกล้วยหอมเขียว (และแปรรูปแป้งกล้วยสายพันธุ์อื่น ๆ) 
ท้ังยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อได้อีกด้วย 

บรรลุ 

6. ร้ อ ยละความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการดำเนินโครงการ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการรับบริการ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ 91.89 

บรรลุ 

7. ประมาณการมูลค่า
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 

260,000 
บาท 

ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 1.77 เท่า คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 354,000 บาท 

บรรลุ 

สรุปผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
ปีท่ี 1 จากการดำเนินงานในปีท่ี 1 (ปีงบประมาณ 2563) มีผลการดำเนินการต้ังแต่เดือนมีนาคม - 

กันยายน 2563 เป็นดังนี้ 
1. ประสานงานพื้นท่ี โดยติดต่อประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ผู้นำชุมชน และ

ตัวแทนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี 

2. คณะทำงานได้ลงพื้นท่ีสำรวจบริบท สภาพปัญหา ความพร้อมและความต้องการของกลุ่มเกษตร
แปลงใหญ่ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชต้องการสร้างเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตของกลุ่ม 
ดังนั้นคณะวิจัยจึงวางแผนในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
การตลาด โดยคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีมีคุณภาพ 

3. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช เพื่อให้
ได้ข้อมูลทางโภชนาการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

4. จากการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมเขียว 
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 180 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักร้อยละ 57 และบริโภคกล้วยหอม
เขียว 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 28 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยท่ีนิยมรับประทาน ได้แก่ กล้วยตาก กล้วย
อบแห้ง ขนมจากกล้วย กล้วยฟรีซดาย และแป้งกล้วย ตามลำดับ เนื่องจากรสชาติของกล้วย หาซื้อผลิตภัณฑ์
ได้ง่าย เก็บรักษาไว้ได้นาน ราคาท่ีเหมาะสม ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของกล้วย รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
และปริมาณ ตามลำดับ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักกล้วยหอมเขียว
และคุณค่าทางโภชนาการเชิงสุขภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมเขียวท่ีหลากหลายตรงกับความ
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ต้องการของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ เก็บรักษาได้นาน พกพาสะดวก ง่ายต่อการบริโภค และ
สามารถเพิ่มความแปลกใหม่ในการประกอบอาหาร เช่น ขนมอบกรอบจากกล้วยที่ไม่อมน้ำมันและดีต่อสุขภาพ 
และการนำแป้งกล้วยไปทำเป็นขนมและเครื่องด่ืมท่ีสะดวกต่อการรับประทาน เป็นต้น 

5. จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าของผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับ
ประธาน/ผู้นำเกษตรกรกล้วยหอมเขียวแปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด พร้อมด้วยนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แป้งกล้วยหอมเขียว แป้งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วยหอมเขียว เครื่องด่ืมชงพร้อมด่ืม
จากแป้งกล้วยหอมเขียว และกล้วยหอมเขียวทอดด้วยระบบสุญญากาศ ซึ่งกล้วยหอมเขียวทอดนี้ได้ทำการ
พัฒนาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีสีกล่ินและรสชาติท่ีดี และไม่อม
น้ำมัน ถือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (natural product) ไม่มีการปรุงแต่งกล่ินรส เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ 

6. ออกแบบตราสินค้าของหมู่บ้านกล้วยหอมเขียวในช่ือ “หอมท่าช้าง” ร่วมกับเกษตรกรกล้วยหอม
เขียวแปลงใหญ่ และสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด 

7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวเพื่อเพิ่ม
มูลค่า จำนวน 3 วัน ในวันท่ี 9-11 กรกฎาคม 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 33 
คน โดยนำกล้วยหอมเขียวตกเกรดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยหอมเขียว แป้งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วย
หอมเขียว (แป้งบราวนี่แครกเกอร์สำเร็จรูป) เครื่องด่ืมชงพร้อมด่ืมจากแป้งกล้วยหอมเขียว และกล้วยหอม
เขียวทอดด้วยระบบสุญญากาศ 

8. ติดตามและประเมินผลในเดือนกันยายน 2563 เป็นการติดตามการใช้ประโยชน์และการมีรายได้
จากองค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดและอบรมไปแล้วในเดือนกรกฎาคม 2563  

9. จากการติดตามผลหลังจากอบรม 2 เดือน พบว่าสมาชิกในกลุ่มสามารถนำเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดไป
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและกลุ่มได้ ได้แก่ การแปรรูปแป้งกล้วยหอมเขียว เนื่องจากเป็นแป้ง Gluten-free จึง
มีผู้บริโภคให้ความสนใจ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยหอมตกเกรดราคากิโลกรัมละ 3 บาท เป็นแป้ง
กล้วยหอมเขียวกิโลกรัมละ 350 บาท มีการปรับฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด มีการประชาสัมพันธ์
และการขายออนไลน์ผ่าน Facebook “หอมท่าช้าง” และมีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช นอกจากนี้ทางสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ได้ต่อ
ยอดและบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการทดลองตลาด
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยหอมเขียวอีกด้วย ส่งผลใหชุ้มชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

2) แผนงานท่ีจะดำเนินงานของปีท่ีของบประมาณ 
 ในปีท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2564) นี้มีแผนกิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ โดยดำเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้ 

1. ความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์  
2. การออกแบบตราสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์  
3. มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
4. การส่งเสริมการตลาดแบบ new normal  
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ส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ฝึกบันทึกและจัดทำรายงานการ
ประชุม ในระหว่างดำเนินการ มีแผนการติดตามและการประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดของ
กล้วยหอมคาเวนดิชแบบ new normal ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19 ซึ่งเป็นการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอันเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาท้ังในด้านองค์ความรู้ การพัฒนาด้านอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นอีกทางเลือก
ของเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจในการสร้างรายได้อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างยั่งยืนและ
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้จากผลผลิตการเกษตรของท้องถิ่น  อันจะนำไปสู่การบ่มเพาะต่อไปในปีท่ี 3 
(ปีงบประมาณ 2565) เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชนในสร้างเครือข่ายและวิทยากรชุมชนสำหรับการ
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้กล้วยหอมเขียวคาเวนดิชต่อไป  
6.  วัตถุประสงค์ 

 -  หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุวัตถุประสงค์เดิมที่เคยให้ไว ้

 6.1 เพื่อให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช 

6.2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย
หอมเขียวคาเวนดิชท่ีปลูกภายในชุมชน 

6.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชนในสร้างเครือข่ายและวิทยากรชุมชนสำหรับการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช 

6.4 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมคาเวนดิช  
7. ที่มาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ท่ีต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐาน
ตามท่ีระบ ุ

  เป็นความต้องการจากการให้บริการคำปรึกษา ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : ………….                                              
  เป็นความต้องการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชนท่ีเสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนา

หมู่บ้าน) 
  เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท. ระบุช่ือสมาชิก อสวท.      หมายเลขสมาชิกอสวท.............                    
   เป็นความต้องการจากจังหวัดท่ีเสนอผ่าน ศวภ. 
  เป็นความต้องการท่ีจะต่อยอดจากโครงการท่ี เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น 

(โครงการวิจัย) ระบุแหล่งทุน     กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีท่ี
ดำเนินการ         2563     

แนบผลการดำเนินงานและผลสำเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย 

โครงการผลของระดับความสุกและสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพของแป้งกล้วยหอมเขียวและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งกล้วยหอมเขียว ทำให้ได้องค์ความรู้สมบัติคุณค่าทางโภชนาการและกิจกรรม
การต้านอนุมูลอิสระ และการทำแป้งกล้วยหอมเขียวท่ีมีคุณภาพดีสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงอาหารเพื่อ
สุขภาพได้ รวมทั้งแนวโน้มในการใช้ประโยชน์ของแป้งกล้วยหอมเขียวในผลิตภัณฑ์อาหาร  เช่น การทดแทนแป้ง
สาลีในการทำขนมปัง อาจขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ และด้านวิชาการ คือ ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการฐาน TCI กลุ่ม 1 
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8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  
(จัดทำ Infographics เพื่อแสดงให้เห็นห่วงโซ่คณุค่า (Value chain) ของการนำ วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้าน) 
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  
(นำเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเคร่ืองมือในการจัดทำแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ) 

 

10.  หน่วยงานสนับสนุน : 
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนบัสนุน4  

สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด วัตถุดิบ บุคลากร สถานท่ีอบรม และสถานท่ีผลิตอาหาร 

11.  แผนการดำเนินงาน 

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) 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. เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

            48,700 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน             45,000 
3. การตลาด การพัฒนาตลาด       

ออนไลน และการประชาสัมพันธ์ 
            53,400 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

            51,900 

5. การติดตามและประเมินผล             6,000 
6. การรายงานฉบับสมบูรณ์             - 
แผนเงิน : ตามไตรมาส 22,500 80,900 51,800 49,800 205,000 
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ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. จำนวนผู้รับบริการ คน 30 30 30 

2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ (เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
ปีที่ถ่ายทอด 2563  2.1 เทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา  
ปีที่ถ่ายทอด 2564  2.2 เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
                        2.3 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน  
ปีที่ถ่ายทอด 2565  2.4 เทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายและวิทยากรชุมชน  

เร่ือง 1 2 1 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด (ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
    3.1 แป้งกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช 
    3.2 ผลิตภัณฑ์ที่นำแป้งกล้วยหอมเขียวไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
    3.3 กล้วยหอมเขียวคาเวนดิชทอด 

ผลิตภัณฑ ์ 3 3 3 

4. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2) คน 2 2 2 

5. ประมาณการผู้นำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 20 20 20 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 85 85 

7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท 260,000 300,000 300,000 
 

13.ผลกระทบ  
• เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 

- กรณ ีเพิ่มรายได้ 
- อธิบายวิธีการคิดคำนวณ – 

 ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
กล้วยหอมเขียวเพื่อจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยตกเกรดและภาวะกล้วยล้นตลาด เกษตรกรและ
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นเนื่องจากใช้วัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูป โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
ทำให้กลุ่ม/เกษตรกรมีรายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และจากการสร้างมูลค่า

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) 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. การสร้างเครือข่าย             48,300 
2. การสร้างวิทยากรชุมชน             45,000 
3. การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้กล้วยหอม

เขียวคาเวนดิช 
            50,000 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

            53,700 

5. การติดตามและประเมินผล             6,000 
6. การรายงานฉบับสมบูรณ์             - 
แผนเงิน : ตามไตรมาส 27,800 74,500 59,500 41,200 203,000 
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ให้แก่กล้วยหอมเขียว โดยการแปรรูปกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเพื่อเพิ่มมูลคาจากกล้วยหอมสดกิโลกรัมละ 4-6 
บาท จะสามารถเพิ่มรายได้โดยการแปรรูปเป็นแป้งกล้วยหอมเขียว (ราคาประมาณ 350 บาท/กิโลกรัม) เพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมไว้ได้นานขึ้น และใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น เมื่อนำมาแปรรูปจะ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ ถือเป็นการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ 
ลดของเสียจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน   

- กรณ ีลดรายจ่าย - อธิบายวิธีการคิดคำนวณ –    -   
• สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสขุ เป็นต้น)  

 จากโครงการท้ัง 3 ปี ชุมชนจะสามารถจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้กล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ โดยการเน้นการใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีเครือข่ายและวิทยากรชุมชนเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนต่อไป   

• สิ่งแวดล้อม (เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)  -  
14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(คำอธิบาย  :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ 
[ราคาต่อหน่วย: จำนวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน....... 205,000....... บาท 

รายการค่าใช้จ่าย ตามกิจกรรมท่ีระบุไว้ในข้อ 11 จำนวนเงิน 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- ค่าออกแบบตราสินค้า 
- ค่าออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 
- ค่าวิเคราะห์ฉลากคุณค่าทางโภชนาการ (ผลิตภัณฑ์ละ 12,000 บาท จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์) 

48,700 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน 
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน 

45,000 

กิจกรรมที่ 3 การตลาด การพัฒนาตลาดออนไลน และการประชาสัมพันธ ์
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดออนไลน  
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

53,400 

กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 30 คน 
ดังนี้  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (2 มื้อ) 30 คน คนละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (1 มื้อ) 30 คน คนละ 100 บาท 
- ค่าวิทยากร 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 6 ช่ัวโมง 2 คน คนละ 600 บาท/ช่ัวโมง 
- ค่าวัสดุฝึกอบรม 3 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 

51,900 

กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล (จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท) 

6,000 

รวมทั้งสิ้น 205,000 
*ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล  :   
15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด สามารถ

ส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังส้ินสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังส้ินสุดปีงบประมาณ 

 

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  :   
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัด
แสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีร้องขอ พร้อมท้ังทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีระบุในคู่มือการ
ดำเนินงานฯ ทุกประการ 

 

                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

( ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล) 
ผู้เสนอโครงการ 

ตำแหน่ง** ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
          (** ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา) 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
ประวัตินักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) 
ชื่อ - นามสกุล   ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล 
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์และ e-mail 
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 092 7654 788   E- mail:  L_wijitra@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา 

2556 PhD in Applied Biological Sciences, Food Technology and Engineering, 
Ghent University, Belgium 

2547 วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2544 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความเชี่ยวชาญ 
- เทคโนโลยีผักและผลไม้ 
- การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 
- วิศวกรรมอาหาร 
- การแปรรูปอาหารและเครื่องด่ืม 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  
- หัวหน้าโครงการผลของระดับความสุกและสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพของแป้งกล้วยหอมเขียว

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งกล้วยหอมเขียว (กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร .สุวรรณภูมิ 
งบประมาณปี 2563) 

- หัวหน้าโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช (หมู่บ้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณปี 2563) 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหาร
ปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งบแผ่นดิน งบประมาณปี 2563) 

- หัวหน้าชุดโครงการการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้แผนบูรณา
การนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบแผ่นดิน งบประมาณปี 2563) 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดตับเต่า ภายใต้ชุดโครงการการสร้าง
นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการ
ยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งบแผ่นดิน งบประมาณ
ปี 2563) 

- หัวหน้าโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารชาติพันธุ์มอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพ ทรัพยากร
ชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (สกว งบประมาณปี 2562) 



14 
 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ ลาวเวียง เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ชุมชนดอนคา (ภายใต้โครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติ
พันธุ์ ลาวเวียง ชุมชนดอนคา) งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการ
จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 

- หัวหน้าโครงการผักผลไม้แปรรูป อาหารและเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องด่ืม ของใช้ และของตกแต่ง ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท งบประมาณปี 2561 

- หัวหน้าโครงการการหาปริมาณสารสำคัญและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดตับเต่าเพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน งบประมาณปี 2560 

- หัวหน้าโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มของดอกโสนเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้แผนงานวิจัย
แผนพัฒนาพืชโสนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน งบประมาณปี 2560 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ คลินิกเทคโนโลยี งบประมาณ
ปี 2560 

- หัวหน้าโครงการการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของดอกแค
และการใช้ประโยชน์เชิงอาหารเพื่อสุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารท้องถิ่นภาคกลางเพื่อการ
จำหน่าย ภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างคุณค่าอาหารท้องถิ่นภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 

- หัวหน้าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของเห็ดตับเต่าโดยการยืดอายุการเก็บรักษาและการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ งบประมาณของ สกว ปี 2558 

- หัวหน้าโครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย คลินิกเทคโนโลยี งบประมาณปี 2558 

 
ประวัตินักวิจัย (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ)  
ชื่อ - นามสกุล   ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล 
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์และ e-mail 
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 098 906 0969  E- mail: Liao_vachiraya@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา  

2562 ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2546  วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2546 คบ.อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ 

ความเชี่ยวชาญ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทย 
- วิเคราะห์คุณภาพอาหาร 
- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
- บรรจุภัณฑ์อาหาร 
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ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  
- หัวหน้าโครงการหมู่บ้านกล้วยน้ำว้าดอนพุด (หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณปี 

2563) 
- หัวหน้าโครงการการจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลผลิตทาง

การเกษตร ในพื้นท่ีแปลงใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งบแผ่นดิน งบประมาณปี 2563) 
- หัวหน้าโครงการการพัฒนานวัตกรรมอาหารพร้อมบริโภคจากพืชผักผลไม้สำหรับวัยรุ่น ภายใต้ชุด

โครงการการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อ
สุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งบ
แผ่นดิน งบประมาณปี 2563) 

- หัวหน้าโครงการการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดด้วยสารเคลือบผิวจากกล้วยน้ำว้า ภายใต้ชุด
โครงการการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อ
สุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งบ
แผ่นดิน งบประมาณปี 2563) 

- ผู้ร่วมโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารชาติพันธุ์มอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพ ทรัพยากร
ชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (สกว งบประมาณปี 2562) 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ ลาวเวียง เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชุมชนดอนคา (ภายใต้โครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชาติพันธุ์ ลาวเวียง ชุมชนดอนคา ) งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม และกลุ่มกระยาสารท
ลาวเวียง จังหวัดสุพรรณบุรี คูปองวิทย์ประจำปี 2562 

- หัวหน้าโครงการผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่และขนมไทย  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องด่ืม ของใช้ และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท งบประมาณปี 2561 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดตับเต่าชุมชนสามเรือน 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สกว ประจำปีงบประมาณ 2559-2560) 
 
ประวัตินักวิจัย (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ)  
ชื่อ - นามสกุล   อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม 
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์และ e-mail 
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 081 349 3521  E- mail: wanpa21@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา  

2538 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2546 วิทยาศาสตร์การอาหาร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ความเชี่ยวชาญ 
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องด่ืม  
- วิเคราะห์คุณภาพอาหาร 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  
- หัวหน้าโครงการการพัฒนาเครื่องด่ืมชงสำเร็จรูปจากมันเทศเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชุดโครงการการ

สร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและ
การยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (งบแผ่นดิน 
งบประมาณปี 2563) 

- ผู้ร่วมโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารชาติพันธุ์มอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพ ทรัพยากร
ชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (สกว งบประมาณปี 2562) 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสารสกัดสมุนไพร จังหวัด
สุพรรณบุรี คูปองวิทย์ประจำปี 2562 

- ผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องด่ืม 
ของใช้ และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท  (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปี 2561) 
 
ประวัตินักวิจัย (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ)  
ชื่อ - นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ 
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์และ e-mail 
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 081 922 0994  E- mail: tphakhwan16@yahoo.com 
ประวัติการศึกษา  

2546 วท.ม. ผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2532 ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

ความเชี่ยวชาญ 
- เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำและเนื้อสัตว์  
- การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  
-   หัวหน้าโครงการหมู่บ้านกุ้งแปลงใหญ่ (หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณปี 2563) 
- ผู้ร่วมโครงการการพัฒนาเครื่องด่ืมชงสำเร็จรูปจากมันเทศเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชุดโครงการการ

สร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและ
การยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งบแผ่นดิน 
งบประมาณปี 2563) 

- ผู้ร่วมโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารชาติพันธุ์มอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพ ทรัพยากร
ชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (สกว งบประมาณปี 2562) 
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- หัวหน้าโครงการน้ำพริก ไข่เค็ม น้ำมัน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องด่ืม ของใช้ และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปี 2561) 

- หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศท่ีปลูกในชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สกว ประจำปีงบประมาณ 2558-2560) 
 
ประวัตินักวิจัย (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ)  
ชื่อ - นามสกุล   อาจารย์ฌนกร  หยกสหชาติ 
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์และ e-mail 
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 061 153 5326   E- mail: y.chanakorn@yahoo.com 
ประวัติการศึกษา  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญ 

- บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ฟิล์มบริโภคได้   
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 
ประวัตินักวิจัย (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ)  
ชื่อ - นามสกุล   ดร.ยุพิน พูนดี 
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์และ e-mail 
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 089 538 2283  E- mail: Phoondee@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา  

2562 ปร.ด.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2548 วทม.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อม (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
2537 วทบ.สัตวศาสตร์ (ปริญญาตรี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ส่ิงแวดล้อม 
- วิทยาศาสตร์การประมง 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  
-  ผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องด่ืม 

ของใช้และของตกแต่งด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท 2561 
- หัวหน้าโครงการการศึกษาคุณภาพน้ำและทรัพยากรเรือในตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สกว ประจำปีงบประมาณ 2558) 
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2 แบบสำรวจความต้องการของชุมชน     
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3  รายละเอียดของกลุ่มที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เกษตรกรในพื้นท่ีตำบลโพประจักษ์และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มีการเพาะปลูก

กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช หรือกล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิช (Cavendish Banana) ซึ่งเป็นกล้วยหอมท่ีมีลักษณะ
ใหญ่ท้ังผล ใบ และลำต้น รสชาติไม่หวานมาก มีเปลือกหนา อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร เช่น วิตามิน
และใยอาหารท่ีช่วยในการขับถ่าย และมีปริมาณน้ำตาลน้อยเหมาะกับผู้ท่ีออกกำลังกายและผู้ท่ีใส่ใจในสุขภาพ 
ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ในปัจจุบันพื้นท่ีอำเภอท่าช้างเป็นเกษตรแปลงใหญ่ท่ีปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช 
พื้นท่ีรวม 312 ไร่ โดยแปลงของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการ
ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตกล้วยหอมเขียวได้ประมาณ 5 ตัน/
อาทิตย์ ในช่วงแรกของการปลูกเกษตรกรอาจต้องลงทุนมาก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะยาว และการ
ปลูกขึ้นแปลงใหม่จากหน่อของต้นเดิมได้ จึงทำให้มีเกษตรกรหันมาปลูกกล้วยหอมเขียวกันมากขึ้น แต่เมื่อ
ประสบปัญหาผลผลิตท่ีเกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ ทำให้เกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด 
เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายได้ต้องท้ิงเสียหายไปเป็นจำนวนมาก และเกษตรกรบางส่วนได้ท้ิงแปลงไป อีกท้ัง
ราคาของกล้วยหอมสดประมาณ 4-6 บาท/กิโลกรัมเท่านั้น ประกอบกับอายุหลังการเก็บเกี่ยวส้ัน จึงมีความ
จำเป็นต้องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น ทำให้
ทางกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มีความต้องการยืดอายุการเก็บรักษา การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ แป้ง
กล้วยหอมเขียว และกล้วยหอมเขียวทอด และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึง
การตลาดในการจัดจำหน่าย และการขอรับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งทางกลุ่มมีสถานท่ีผลิต
อาหารแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจัดการอย่างเหมาะสม ดังนั้นการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาด จะช่วยแก้ปัญหาทำให้ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าโดย
คิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นและเป็นความต้องการในการแก้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
กล้วยหอมเขียวคาเวนดิชอย่างแท้จริง โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ของคณะวิจัยท่ีมี
ความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจำเป็นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช
ในพื้นท่ีตำบลโพประจักษ์และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้ังในด้านองค์ความรู้ การพัฒนาด้าน
อาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจในการ
สร้างรายได้อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
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บทที่ 2  การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

1 คณะกรรมการดำเนินการ       
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล   ผู้รับผิดชอบและดำเนินการโครงการ 
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล  ผู้ดำเนินการโครงการ 
อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม   ผู้ดำเนินการโครงการ 
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์   ผู้ดำเนินการโครงการ 
อาจารย์ณนกร หยกสหชาติ   ผู้ดำเนินการโครงการ 
ดร.ยุพิน พูนดี   ผู้ดำเนินการโครงการ 

      นางสาวรัษฎากรณ์  ธรรมโร  เจ้าหน้าท่ีคลินิกเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
2 ข้อมูลเนื้อหา เอกสาร เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด            
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการปีที่ 2 (ปี พ.ศ. 2564) 

1. เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน 
3. การตลาด การพัฒนาตลาดออนไลน และการประชาสัมพันธ์ 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5. การติดตามและประเมินผล 

 
ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 2 (ปี พ.ศ. 2564) 

จากผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ปีท่ี 1 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานบริการวิชาการดีเด่นแผนงานบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีปีงบประมาณ 2563 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
และจากผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ร่วมกับงานวิจัย 
(สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ) ทำให้ได้
บทความวิจัยเรื่อง ผลของปริมาณแป้งกล้วยหอมเขียวทดแทนแป้งสาลีท่ีมีต่อคุณลักษณะของขนมปัง เผยแพร่
ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เลขหน้า 1-13  
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ผลการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานปีที่ 2 
ประสานงานพื้นท่ี โดยติดต่อประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ผู้นำชุมชน และตัวแทน

เกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บุรี คืนข้อมูลจากผลการดำเนินงานปีท่ี 1 ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของ
ปีท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2564) โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และวางแผนการดำเนินงานการทดสอบ
ตลาดและการสร้างแบรนด์กับคณะทำงาน 
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ผลกิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
การสร้างแบรนด์ ออกแบบตราสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารท่า

ช้างให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการประเมินความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับผลการทดสอบตลาดและความต้องการองผู้บริโภคร่วมกับกลุ่ม
แปรรูปและสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด เช่น ปรับคุณภาพของแป้งกล้วยหอมเขียว ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บริโภคคือ ขนาดผงแป้งยังไม่ค่อยละเอียด แต่เมื่อรับประทานร่วมกับเครื่องด่ืมหรือผงชงชนิดอื่น ทำให้
รับประทานง่ายขึ้น และการใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ทองม้วน ขนมบราวนี่กล้วย
กรอบ เป็นต้น โดยปรับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกต่อการทานและพกพาง่าย 

คณะดำเนินงานได้ร่วมกันสร้างแบรนด์ ออกแบบตราสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มแปรรูป
และถนอมอาหารท่าช้าง โดยประชุมและได้ข้อสรุปในการพัฒนาดังนี้ 

1. การปรับรูปแบบจากผงแป้งเป็นบรรจุแคปซูล เพิ่มรสชาติ เช่น รสกาแฟ หรือใส่สมุนไพร เช่น 
ขม้ินชัน และปรับบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและตรามความต้องการของผู้บริโภค โดยจะบรรจุ
เป็นซองยาว 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทองม้วนแป้งกล้วยหอมเขียวเป็นเวเฟอร์ โดยปรับรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกต่อการทานและพกพาง่าย 

การร่วมกันออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของแป้งกล้วยหอมเขียวเพื่อสร้างการยอมรับร่วมกันกับ
เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียว สหกรณ์การเกษตรท่าช้างจำกัด และกลุ่มแปรรูปกล้วยและถนอมอาหาร  
โดยปรับตามความต้องการของผู้บริโภค เน้นการจดจำและการดึงดูดผู้บริโภค และปรับบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย 
 

    
  ตราสินค้าเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ    ตราสินค้าท่ีออกแบบปีท่ี 1         ตราสินค้าท่ีพัฒนาปีท่ี 2 

 

   
ทองม้วนจากแป้งกล้วยรูปแบบเดิมปีท่ี 1     เวเฟอร์แป้งกล้วยหอม      บรรจุภัณฑ์เวเฟอร์แป้งกล้วยหอม 
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       แป้งกล้วยรูปแบบเดิมปีท่ี 1          บรรจุภัณฑ์แป้งกล้วยหอมปีท่ี 2        แคปซุลผงกล้วยหอมเขียว 
 

  
  ปีท่ี 2 ผงกล้วยผสมสมุนไพร   บรรจุภัณฑ์ผงกล้วยหอมปีท่ี 2 (ผงกล้วยหอม และผงกล้วยหอมผสมสมุนไพร) 
 

ผลกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน 
การพัฒนาคุณภาพขอผลิตภัณฑ์ เช่น ปรับคุณภาพของแป้งกล้วยหอมเขียว ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้บริโภคคือ ขนาดผงแป้งยังไม่ค่อยละเอียด แต่เมื่อรับประทานร่วมกับเครื่องด่ืมหรือผงชงชนิดอื่น ทำให้
รับประทานง่ายข้ึน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วยหอมเขียว รวมท้ังการเตรียมความพร้อมใน
การขอรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร โดยการสนับสนุนร่วมการงบประมาณจากสหกรณ์การเกษตรท่าช้างจำกัด 
สำหรับอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการผลิตอาหาร และคณะวิจัยได้ร่วมวางผังสถานท่ีผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การขอรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร การวิเคราะห์ฉลากคุณค่าทางโภชนาการของผงแป้งกล้วยหอมเขียว  
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ผลกิจกรรมที่ 3 การตลาด การพัฒนาตลาดออนไลน และการประชาสัมพันธ ์
กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารท่าช้างเตรียมผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยหอมเขียว และผลิตภัณฑ์อาหารจาก

แป้งกล้วยหอมเขียว เพื่อทดสอบความต้องการของผู้บริโภค ดำเนินการทดสอบตลาด และนำข้อคิดเห็นของ
ผู้บริโภคมาทวนสอบกับกลุ่มผู้ผลิต เพื่อพัฒนาและปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น การ
ปรับรูปแบบจากผงแป้งเป็นบรรจุแคปซูล หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยหอมเขียว และการส่งเสริม
การตลาดแบบ new normal ผ่านเพจ “หอมท่าช้าง” และช่องทาง Social media อื่นๆ 

 

   
 

   
 

การทดลองตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาใหม่จากความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ผงแป้งกล้วย
หอมเขียว ผงแป้งกล้วยหอมเขียวผสมผสมุนไพร และเวเฟอร์จากแป้งกล้วยหอมเขียว โดยทดสอบตลาดท่ีงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ 2564 ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 15-19 พฤศจิกายน 2564 
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ผลกิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยหอมเขียว (ทองม้วนจากแป้งกล้วยหอมเขียว) และบรรจุภัณฑ์ 
 

   
 

    
 

การอบรมออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงปรับแผนเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน 
Google meet) ร่วมกับกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารท่าช้าง และสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด  เรื่อง 
การตลาด ตราสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดย
วิทยากร ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ไทยสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ร่วมอภิปรายข้อคิดเห็นของผู้บริโภคมา
ทวนสอบกับกลุ่มผู้ผลิต เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รวมท้ังการส่งเสริมการตลาดแบบ new normal 
และส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ฝึกบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม  
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ลงส่ือประชาสัมพันธ์  โดย
วิทยากร ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ไทยสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
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ผลกิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลในการใช้ประโยชน์และการมีรายได้จากองค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดและอบรมไป 

พบว่า สมาชิกในกลุ่มสามารถนำกล้วยหอมเขียวตกเกรดมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเป็นแป้งกล้วยหอม
เขียวและจำหน่ายได้ท้ังออนไลน์และในตลาดพื้นท่ีชุมชน นอกจากนี้ยังนำแป้งกล้วยหอมเขียวมาแปรรูปเป็น
ทองม้วนหรือเวเฟอร์จากแป้งกล้วยหอมเขียวเพื่อจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย สมาชิกในกลุ่มสามารถนำ
เทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและกลุ่มได้ ได้แก่ การแปรรูปแป้งกล้วยหอมเขียวและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยหอมเขียว เนื่องจากเป็นแป้ง Gluten-free และมีคุณค่าทางโภชนาการจึงมีผู้บริโภค
ให้ความสนใจ มีการปรับฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด มีการประชาสัมพันธ์และการขายออนไลน์
ผ่าน Facebook “หอมท่าช้าง” นอกจากนี้ได้ร่วมแลกเปล่ียนการดำเนินงานในงาน Show & Share ของ
ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่ม
กล้วยหอมเขียว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภคท่ัวไปได้รู้จักและเป็นการทำการตลาดท่ีเข้าถึงผู้บริโภคท่ัวไป
ได้ดี 
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3 ผู้เข้าร่วมโครงการ         

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 38 คน โดยข้อมูลท่ัวไปของผู้อบรมท่ีตอบแบบสอบถามเป็นดังนี้ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.57 และเป็นเพศชายร้อยละ 31.43 และส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 42.86) 

  

   

31.43%

68.57%

เพศ

ชาย

หญิง

20.00%

37.14%

42.86%

อายุ

<50 ปี

50-60 ปี

>60 ปี
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ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 60.00) รองลงมาคือ ค้าขายและรับจ้าง ร้อยละ 11.43 
และอื่นๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว และลูกจ้างช่ัวคราวในโครงการ ร้อยละ 5.71 ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับการศึกษา
สูงสุดส่วนใหญ่คือ มัธยมปลาย /ปวช. (ร้อยละ 37.14) รองลงมาคือ ประถม (ร้อยละ 20.00) และมัธยมต้น
และปริญญาตรี (ร้อยละ 17.14) 

 

 
    

ส่วนรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 25.71) รองลงมาคือ มี
รายได้เดือนละ 4,001 – 5,000 บาท และ 8,001 – 9,000 บาท (ร้อยละ 14.29) น้อยกว่า 1,000 บาท และ
2,001 – 3,000 บาท (ร้อยละ 11.43) ตามลำดับ 
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11.43%

11.43%

8.57%

อาชีพหลัก

รับราชการ

เกษตรกร

แม่บ้าน

รับจ้าง

ค้าขาย

อ่ืนๆ

20.00%

11.43%

37.14%8.57%

17.14%

5.71%

ระดับการศึกษา

ประถม

มัธยมต้น

มัธยมปลาย/ปวช

ปวส

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

11.43% 2.86%

11.43%

14.29%

2.86%
8.57%

14.29%

8.57%

25.71%

รายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน)

<1,000 บาท

1,001-2,000 บาท

2,001-3,000 บาท

4,001-5,000 บาท

5,001-6,000 บาท

6,001-7,000 บาท

8,001-9,000 บาท

9,001-10,000 บาท

>10,000 บาท
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สำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบข่าวครั้งแรกจากการแนะนำ / คนรู้จักมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 37.14) รองลงมาคือ ทราบข่าวการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ร้อยละ 25.71) และจดหมายเชิญ (ร้อยละ 
20.00) ตามลำดับ ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางคลินิกเทคโนโลยี  
(จากการดำเนินงานโครงการปีท่ี 1) (ร้อยละ 94.29) และส่วนใหญ่ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการ
อาชีพ (ร้อยละ 88.57) 

 

  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.00%

37.14%14.29%

25.71%

2.86%

แหล่งข่าว

จดหมายเชิญ    การแนะน า / คนรู้จัก  

หน่วยงานในท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

อื่นๆ

94.29
%

5.71%

การผ่านการอบรม

เคย ไม่เคย

11.43
%

88.57
%

การลงทะเบียนคนจน

เคย ไม่เคย
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บทที่ 3  ผลการประเมินระหว่างการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคา
เวนดิช ปีท่ี 2 งบประมาณปี 2564 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียว กลุ่มแปรรูป
กล้วยและถนอมอาหารท่าช้าง สหกรณการเกษตรท่าช้างจำกัด อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และผู้สนใจ มีผู้
เข้าอบรมท้ังหมด 38 คน โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอด คือ การอบรมและการให้คำปรึกษาออนไลน์ การอบรม
เชิงปฏิบัติการ มีการสาธิต การฝึกปฏิบัติ การให้ความรู้โดยการบรรยาย โดยใช้ส่ือ เอกสารประกอบคำบรรยาย 
และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดดังนี้ การเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา การแปรรูปผง
กล้วยหอมเขียว ผงกล้วยหอมเขียวผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปทองม้วนหรือเวเฟอร์จากแป้ง
กล้วยหอมเขียว เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให
ได้มาตรฐาน  ด้วยวิธีการถ่ายทอด คือ การบรรยายประกอบการสาธิตให้เห็นวิธีการปฏิบัติ การลงมือฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเองตามวิธีการเดียวกันกับการสาธิต  

จากการประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการสังเกตและการประเมินผลงานสำเร็จโดยการสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติ และในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมดีมาก หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการแจกแบบประเมินหลังการฝึกอบรมแก่ผู้เข้าอบรม มี 
ผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11 ซึ่งผลการประเมินแสดงในตารางท่ี 3.1 ผู้ตอบแบบ
ประเมินร้อยละ 100 เห็นว่า เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดนั้นสามารถนำไปใช้ใช้ประโยชน์ได้
และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1,000 บาทรายได้ต่อเดือน  

จากตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม มีรายละเอียดผลการประเมิน คิด
เป็นร้อยละ และวัดความพึงพอใจเป็น 5 ระดับคือ 5 4 3 2 และ 1 หมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยท่ีสุด ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินในด้านข้อมูลวัดความพึงพอใจ เป็นดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 
91.89 

2. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.29 
3. ส่ิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.29 
4. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.29 
6. ความเหมาะสมของวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.14 
7. ระยะเวลาการอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.29 
8. ช่วงเวลาการอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.43 
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

97.14 
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ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  5 4 3 2 1 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศ
รับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล 
การดูแล และการทำงานอย่างมีข้ันตอน ฯลฯ) 

91.43 8.57 0.00 0.00 0.00 

2. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจใน
การให้บริการ ฯลฯ) 

94.29 5.71 0.00 0.00 0.00 

3. ส่ิงอำนวยความสะดวก (สถานท่ีอบรม อาหาร เครื่องโสตฯ 
เอกสารอบรม ฯลฯ) 

94.29 5.71 0.00 0.00 0.00 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 4 3 2 1 

4. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพหรือใช้ใน
ชีวิตประจำวัน) 

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 94.29 5.71 0.00 0.00 0.00 

6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิค
การสอน) 

97.14 2.86 0.00 0.00 0.00 

7. ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน) 94.29 2.86 2.86 0.00 0.00 

8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม) 91.43 5.71 2.86 0.00 0.00 

9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ท่ี
ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป) 

97.14 2.86 0.00 0.00 0.00 

 

 

1. ขั้นตอน
การ

ให้บริการ 

2. เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 

3. สิ่งอ านวย
ความ
สะดวก 

4. การน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

5. ความ
เหมาะสม
ของเน้ือหา
หลักสูตร

6. ความ
เหมาะสม

ของวิทยากร 

7. 
ระยะเวลา
การอบรม 

8. ช่วงเวลา
การอบรม 

9. ความ
คุ้มค่า

ระดับปานกลาง (3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 2.86 0.00

ระดับมาก (4) 8.57 5.71 5.71 0.00 5.71 2.86 2.86 5.71 2.86

ระดับมากที่สุด (5) 91.43 94.29 94.29 100.00 94.29 97.14 94.29 91.43 97.14
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บทที่ 4  ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคา
เวนดิช ปีท่ี 2 งบประมาณปี 2564 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียว กลุ่มแปรรูป
กล้วยและถนอมอาหารท่าช้าง สหกรณการเกษตรท่าช้างจำกัด อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และผู้สนใจ มีผู้
เข้าอบรมท้ังหมด 38 คน และหลังจากการอบรมเสร็จส้ิน ทางคณะดำเนินโครงการฯ ได้ลงพื้นท่ีเพื่อติดตาม
ประเมินผลจากการดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช งบประมาณปี 
2564 จากแบบติดตามประเมินผล มีผู้ตอบแบบติดตามประเมินท้ังหมด 35 คน จากผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.11 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถประเมินผลเป็นดังนี้  

1. การนำไปใช้ประโยชน์ พบว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ร้อยละ 100 มีความเห็นว่าสามารถนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ เหตุผลเพราะสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้เสริมจาก
งานประจำ โดยนำกล้วยหอมเขียวหรือกล้วยน้ำว้ามาทำเป็นแป้งท้ังจากผลดิบและผลห่าม และการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ทองม้วนจากแป้งกล้วยหอมเขียว หรือ ผงกล้วยหอมเขียวผสมสมุนไพร 

2. ความรู้ ท่ีได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ได้ โดยรายได้ท่ีผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดฯ ส่วนใหญ่เป็นแบบรายได้เสริม จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

2.2 รายได้ท่ีเกิดภายหลังจากการถ่ายทอดฯ นั้นพบว่ามีรายได้เสริมน้อยกว่า 1,000 บาท
จำนวน 25 คน (ร้อยละ 71.43) มีรายได้เสริมระหว่าง 1,001-2,000 บาท จำนวน 8 คน 
(ร้อยละ 22.86) รายได้เสริมระหว่าง 3,001-4,000 บาท จำนวน 1 คน (ร้อยละ 2.86) 
และรายได้เสริมระหว่าง 4,001-5,000 บาท จำนวน 1 คน (ร้อยละ 2.86) 

 

 
 

3. ในด้านคุณภาพชีวิต พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด (ร้อยละ 100) เห็นว่าไม่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้ 
แต่เป็นการนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้  

4. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 82.86 (จำนวน 29 คน) ได้นำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพเสริมและนำไปใช้ในครอบครัว ภายหลังจากการอบรมทันที และร้อยละ 17.14 (จำนวน 6 คน) ได้
นำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเสริมและนำไปใช้ในครอบครัว หลังจากการอบรมภายใน 1 เดือน  

71.43%

22.86%

2.86% 2.86%

จ านวนเงินรายได้

น้อยกว่า 1,000บาท

1,001 – 2,000 บาท

3,001 – 4,000 บาท

4,001 – 5,000 บาท   
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5. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 97.14 ได้นำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม รองลงมา
คือได้นำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในครอบครัวร้อยละ 2.86 

6. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 80.00 ได้นำความรู้ท่ีได้รับไปขยายผลต่อในการสร้าง
รายได้ท้ังในการเป็นเกษตรกรผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักคือ กล้วยหอมเขียว และเป็นผู้แปรรูปแป้งกล้วยหอมเขียว 
รองลงมาคือผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะนำไปให้บริการต่อ/ให้คำปรึกษาร้อยละ 14.29 และเป็น
วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อร้อยละ 5.71 ตามลำดับ 

 

 
 
จากผลการประเมินการสร้างรายได้เสริมคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจท้ังหมด 45,000 บาทต่อเดือน 

และนำมาคำนวณผลตอบแทนโครงการเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ หรือหา
ความคุ้มทุนต่อการลงทุนของโครงการ ได้เท่ากับ 2.63 ถือว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดย
คำนวณตามสมการดังนี้ 

 
 
 ผลตอบแทนโครงการ  = (45,000/35)X12  
           205,000/35 
 
    = 2.63 เท่า 
 
 
 
 
 

5.71%

14.29%

80.00%

การต่อยอด/ขยายผล

เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/
เผยแพร่ต่อ
ให้บริการ / ค าปรึกษา 

อื่นๆ โดยสร้างรายได้
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บทที่ 5 สรปุผลการดำเนินโครงการ ปญัหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียว
คาเวนดิช ปีท่ี 2 งบประมาณปี 2564 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียว กลุ่มแปร
รูปกล้วยและถนอมอาหารท่าช้าง สหกรณ์การเกษตรท่าช้างจำกัด อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และผู้สนใจ 
คณะผู้ดำเนินโครงการได้ต้ังเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการและนำมาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการ 
ดังแสดงในตารางท่ี 5.1  
 
ตารางที ่5.1 เป้าหมายและผลการดำเนินการของโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียว
คาเวนดิช งบประมาณปี 2564 (ปีท่ี 2)  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ/ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ผลดำเนินการ  
(หน่วยนับ) 

บรรลุตาม 
ค่าเป้าหมาย 

1. จำนวนผู้รับบริการ 30 คน ผู้เข้ารับบริการ 38 คน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรใน
พื้นท่ีท่ีปลูกกล้วยหอมเขียวและ/หรือกล้วยสาย
พันธุ์อื่น เช่น กล้วยน้ำว้า เป็นต้น กลุ่มแปรรูป
กล้วยและถนอมอาหารท่าช้าง สหกรณ์
การเกษตรท่าช้างจำกัด จังหวัดสิงห์บุรี และ
ผู้สนใจ 

บรรลุ 

2. จำนวนเทคโนโลยีท่ีมี
การถ่ายทอด  
 

2 เรื่อง เทคโนโลยีหลักท่ีมีการถ่ายทอดจำนวน 3 เรื่อง 
โดยการให้คำปรึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติท้ัง on-
site และ on-line ดังนี้  
1. การเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา 

ได้แก่ การแปรรูปผงกล้วยหอมเขียว ผงกล้วย
หอมเขียวผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ การ
แปรรูปทองม้วนหรือเวเฟอร์จากแป้งกล้วย
หอมเขียว  

2. เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ตลาดออนไลน์ 

3. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้
มาตรฐาน และการเตรียมความพร้อมในการ
ขอรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร 

บรรลุ 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีจาก
กระบวนการพัฒนา/ต่อ
ยอด  

3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมเขียวตกเกรดมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 5 
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1. ผงกล้วยหอมเขียว (พัฒนาคุณภาพให้มีขนาด

เล็กลง ละลายน้ำได้ดีขึ้น) 
2. ผงกล้วยหอมเขียวผสมขิง  

บรรลุ 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ/ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ผลดำเนินการ  
(หน่วยนับ) 

บรรลุตาม 
ค่าเป้าหมาย 

3. ผงกล้วยหอมเขียวผสมขม้ินชัน  
4. ผงกล้วยหอมเขียวผสมกระชายขาว 
5. ทองม้วน/เวเฟอร์จากแป้งกล้วยหอมเขียว 

 
 

  
 

4. จำนวนวิทยากรชุมชนท่ี
สร้ างความเช่ี ยวชาญ ใน
เทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด  

2 คน ผู้เข้าร่วมอบรม/ชุมชนจำนวนอย่างน้อย 2 คน 
สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีถ่ายทอดไปพัฒนาต่อ
ยอดและขยายผลร่วมกับโครงการ U2T 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

บรรลุ 

5. ป ร ะ ม าณ ก าร ผู้ น ำ
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

20 คน จากการติดตามและประเมินผล พบว่า มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน สามารถนำ
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
รายได้ท้ังในการเป็นเกษตรกรผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
หลักคือ กล้วยหอมเขียว และเป็นผู้แปรรูปแป้ง
กล้วยหอมเขียว (และแปรรูปแป้งกล้วยสายพันธุ์
อื่น ๆ) และการแปรรูปทองม้วน/เวเฟอร์จากแป้ง
กล้วยหอมเขียว ท้ังยังสามารถถ่ายทอด/ให้
คำปรึกษา และเป็นวิทยากรต่อได้อีกด้วย 

บรรลุ 

6. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการดำเนิน
โครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการรับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุดอยู่

บรรลุ 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ/ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ผลดำเนินการ  
(หน่วยนับ) 

บรรลุตาม 
ค่าเป้าหมาย 

ในช่วงร้อยละ 91.43-100.00 
7. ประมาณการมูลค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 

300,000 
บาท 

ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 2.63 
เท่า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 540,000 บาท 

บรรลุ 

 
จากตารางท่ี 5.1 เมื่อเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินการของโครงการ พบว่าบรรลุตามเป้าหมายท้ัง 

7 ข้อ ดังนี้  
1. จำนวนผู้รับบริการท้ังส้ิน 38 คน 
2. จำนวนเทคโนโลยีหลักท่ีมีการถ่ายทอดจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลคา (การแปรรูปผงกล้วยหอมเขียว ผงกล้วยหอมเขียวผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ การแปรรูป
ทองม้วนหรือเวเฟอร์จากแป้งกล้วยหอมเขียว) เทคโนโลยีการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ตลาดออนไลน์ และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีจากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
4. จำนวนวิทยากรชุมชนท่ีสร้างความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด จำนวนอย่างน้อย 2 คน  
5. ผู้นำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จำนวน 35 คน 
6. ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจผลงานฯ 91.43-100.00 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 2.63 เท่า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 540,000 บาท 

จากการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการฯ พบว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี และ  บรรลุ
เป้าหมายผลผลิตในทุกตัวช้ีวัด พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานคือ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
ทำให้มีปัญหาการลงพื้นท่ีและการใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย จึงปรับเป็นลักษณะออนไลน์ในบาง
กิจกรรม 

ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ได้ผลตอบแทนโครงการคิดเป็น  2.63 เท่า ของเงิน
ลงทุนโครงการ (งบประมาณโครงการท้ังส้ิน 205,000 บาท) ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่า ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเข้ารับการถ่ายทอดฯ สามารถนำเอาความรู้ท่ีได้รับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมเขียวเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่ม ชุมชนและครัวเรือนต่อไป  
 

 
 
 



40 
 

 
 
 

   ภาคผนวก 
 ข้อมูลการประเมินตามแบบฟอร์มของคลินิกส่วนกลาง 

    ประกอบด้วย แบบใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล 
แบบการนำผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
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ข้อมูลการประเมินตามแบบฟอร์มของคลินกิส่วนกลาง 
 

 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
ชื่อโครงการ              
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ชื่อ 1  นาย  2  นาง 3  นางสาว   ชือ่    นามสกุล      
2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน      (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ) 
3. สถานท่ีติดต่อ         (ระบุบ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน) 
ตำบล    อำเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   
อายุ     ป ี
4. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน      โทรศัพท์มือถือ       
5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)     
 1  รับราชการ  2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ        3  เกษตรกร        4  โอทอป 
 5  แม่บ้าน  6  พนักงานธุรกิจเอกชน       7 รบัจ้าง          8  วิสาหกิจชุมชน 
 9  ค้าขาย             10  อื่นฯ       
6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)      
 1  ประถม 2  มัธยมต้น  3  มัธยมปลาย /ปวช.       4  ปวส./อนุปริญญา  
 5  ปริญญาตรี 6  สูงกว่าปริญญาตรี        7  อืน่ๆ     
7. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      

1  น้อยกว่า  1,000บาท  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) 
8.ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด  (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  จดหมายเชิญ      2  ทางอินเตอร์เน็ต 
 3  การแนะนำ / คนรู้จัก    4  ป้ายประกาศโฆษณา     
 5  สื่อสารมวลชน   6  หน่วยงานในท้องถ่ิน 
 7  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  8  อื่น ๆ        
9.    ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
 1  เคย    2  ไม่เคย 
10.   ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่ 
 1  เคย    2  ไม่เคย 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร 
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นผูพ้ิจารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพิ่มในโครงการดังกล่าว (ถ้าจำเป็น) 

 

 
 
 

ลงชื่อ      
ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่   เดือน   พ.ศ.  

รหัสโครงการ =  …………………… 
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แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง อย่างตรงไปตรงมา 
โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด 

 

ชื่อกิจกรรม             

รายการ 
ระดับ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ไม่พึงพอใจ 
(0) ท่านมีความพอใจในคำถามต่อไปนี้ระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
1. ด้ าน กร ะบ วนก าร  ขั้ น ต อน การ
ให้บริการ(เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อ
เชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล 
และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 

      

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้ม
แจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ) 

      

3. สิ่ งอำนวยความสะดวก (สถานท่ีอบรม 
อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) 

      

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
4. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์        
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร       
6. ความเหมาะสมของวิทยากร       
7. ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน)       
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม)       
9. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

      

 

     10.  ท่านคาดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
1  นำไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   
2  นำไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

     11.  ท่าน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก่ีบาทรายได้ต่อเดือน (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) 

 
 

IDProject=                      . 
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แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 

 

 เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสำเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

 ช่ือ        นามสกุล       
เนื้อหา 
1. การนำไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ      

            
(หากเลือกตอบขอ้ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ก่ีบาทต่อเดือน 
คำอธิบาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจำและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจำและใช้เวลาว่าง) เฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อเดือน 
2.1  รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลอืกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
2.2  กรุณาเลือกระบุจำนวนเงิน (เลือกเพียง 1ข้อ) 

1  น้อยกว่า 1,000บาท  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 (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 
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(โปรดระบุจำนวน     บาท) 
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4. ในด้านคุณภาพชีวิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจำนวน    บาทต่อเดือน 
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนำความรู้ไปใช้  พัฒนาอาชพี 
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเร่ืองความจำเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
 

5. ท่านเร่ิมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ท่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว    2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3  ใช้ในที่ทำงาน    4  ใช้เมื่อมีโอกาส 

 
7.  ท่านนำความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 

1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่  2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/
เผยแพร่ต่อ 

3  ให้บริการ / คำปรึกษา   4  อื่นๆ (โปรดระบุ   ) 
 
 

ส่วนที่ 3  การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ) 

 
สูตรคำนวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจำนวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน 
        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนโครงการต่อคน 

 
ลงช่ือ      

ผู้ประเมิน 
วันท่ี   เดือน   พ.ศ.  
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หลักฐานการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

 

 


