
โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกล้วย 
 

1. เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
2. สังกัด   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. ประเด็นความรู้   

เป็นการเพ่ิมมูลค่าของกล้วยที่เหลือจากกระบวนการทํากล้วยม้วนรวมท้ังกล้วยตีนเต่า ซึ่ง
หมายถึงกล้วยลูกเล็กที่อยู่ปลายหวีแต่ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ ของกลุ่มแม่บ้าน-เยาวชน บ้านห้วย
สาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีการแปรรูปเป็นกล้วย
ผง หรือแป้งกล้วยที่ประยุกต์จากผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์วลัย  หุตะโกวิท  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข แล้วนําผงกล้วยหรือแป้งกล้วยดังกล่าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี 
ได้แก่ คุกก้ี เค้ก ขนมปัง พาย เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบเหลือใช้ หรือเหลือทิ้งให้เป็นตัว
สินค้าที่จําหน่วยได้ในปัจจุบัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการผลิตของกลุ่ม 

 
4. ความเป็นมา  

4.1  ที่มาของปัญหา 
กลุ่มแม่บ้าน-เยาวชน บ้านห้วยสาริกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด

เพชรบุรี มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 80 คน จัดต้ังกลุ่มเมื่อเดือนมีนาคม 2543 เริ่มดําเนินงานวันที่ 29 
กรกฎาคม 2543 โดยเร่ิมต้นจากการระดมหุ้น ๆ ละ 10 บาท จํานวน 780 หุ้น ในการรวมกลุ่มกันน้ี ได้
จัดทําผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ(จากกล้วยนํ้าว้า) ได้แก่ กล้วยม้วนรสเผ็ดพริกไทย กล้วยม้วนรส
โอวัลติน กล้วยม้วนรสโกโก้ กล้วยม้วนรสไม่เผ็ด กล้วยเส้นอบเนย กล้วยเส้นเค็ม กล้วยม้วนเค็ม 
กล้วยกรอบเค็ม นําไปฝากจําหน่ายในงานนิทรรศการและงานประจําปีของจังหวัด ปัจจุบันจําหน่าย
ประจําอยู่ที่ ซุ้มจําหน่ายใน Outlet ของ Flynow โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติกทรงสูงและปิด
ด้วยสติกเกอร์ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แบบด้ังเดิมที่ใช้อยู่และปัจจุบันยังไม่ได้มีการพัฒนา 

ในกระบวนการทํากล้วยม้วน เริ่มต้นจากการนํากล้วยมาปอกเปลือก แช่นํ้าเกลือ ไสเป็นแผ่นบาง 
แล้วนํามาม้วน หลังจากน้ันจึงทําการทอด ปรุงรสและบรรจุ ซึ่งพบว่า ในขั้นตอนการม้วน จะมีเศษ
กล้วยนํ้าว้าเหลือทิ้งเป็นจํานวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางกลุ่มจึงต้องการใช้ประโยชน์จากเศษ
กล้วยเหล่าน้ีเพ่ือพัฒนาเป็นกล้วยผงหรือแป้งกล้วย และนําไปใช้ประโยชน์ในการทําขนมอบ ซึ่งมี
อุปกรณ์การทําของกลุ่มอยู่แล้ว 
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ภาพที่ 1 การสํารวจข้อมูลในพ้ืนที่ของกลุ่มแม่บ้าน-เยาวชน บ้านห้วยสาริกา 

 
4.2  วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่างและขนมไทย 
2.2  เพ่ือให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบ

สารสนเทศ 
2.3  เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการและให้คําปรึกษาแนะนําระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่

ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 
4.3  เป้าหมาย  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) ข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บ 

1.  จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 60 แบบใบสมัคร/ใบเซ็นชื่อ 

2.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ  
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 85 แบบประเมินความพึงพอใจ 

(แบบประเมินผลเม่ือจบการ
ฝึกอบรม) 

3.  ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนําไปใช้ประโยชน์  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 แบบติดตามประเมินผล 
4.  จํานวนสถานประกอบการท่ีนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  (แห่ง/ราย) 

2 แบบฟอร์มการนําไปใช้
ประโยชน์ 
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5.  วิธีดําเนินการ 
5.1  กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน ประกอบด้วย 
1) เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 

(1) อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วย/กล้วยผง 
(2) การทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ 
(3) ระบบการผลิตโดยใช้หลกัเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 

2) คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอด เป็นกลุม่ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดต้ังหรือรวมตัว
กันเพ่ือดําเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรายจา่ย เพ่ิมรายได้ของชุมชน 

3) วิธีการถ่ายทอด 
(1) วิธีดําเนินการ 
- การบรรยายประกอบการสาธิตให้เห็นวิธีการปฏิบัติ 
- การลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามวิธีการเดียวกันกับการสาธิต 
- การประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการสังเกตและการประเมินผลงานสําเร็จของทุกกลุ่ม 
- การจัดแสดงผลงานสําเร็จของผู้เข้ารับการอบรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามกลุ่มที่ฝกึปฏิบัติ 
(2) ข้อมูลหลักสูตร วิทยากร และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 
หลักสูตร  วิทยากร  

(มทร.พระนคร) 
จํานวนชั่วโมง 

บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ 
สื่อท่ีใช้ 

1 องค์ความรู้เกี่ยวกับการทํา
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนม
ไทยจากแป้งกล้วย/กล้วยผง 
- วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
- เทคนิคการทําและการตรวจ 
สอบคุณภาพ 

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงษ์ 
น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 
น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 

บรรยายและปฏิบัติ 
24 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 

- เอกสารประกอบการ 
อบรม 
- ภาพนิ่ง วีดีทัศน์ 
ประกอบการบรรยาย 
- ผลิตภัณฑ์ของจริง 

2 ระบบการผลิตโดยใช้
หลักเกณฑ์วิธีท่ีดีในการผลิตว่า
ด้วยสุขลักษณะท่ัวไป (GMP) 

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
ดร.วรลักษณ์ ปัญญาฐิติพงศ์ 
น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 
น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 

บรรยายและปฏิบัติ 
8 ชั่วโมง 

3 การจัดทําแผนธุรกิจและ
ช่องทางการจาํหน่าย 

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผศ.จารุณี กมลขันติธร 
อ.สิริบุปผา อุธารธาดา 
น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 
น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 

บรรยายและปฏิบัติ 
8 ชั่วโมง 

 
(3) การติดตามและประเมินผล 
- การประเมินผลขณะอบรม เป็นการประเมินระดับผลผลิตใช้วิธีการสังเกตกระบวนการ

ทํางาน 
และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลงานสาํเร็จของกลุ่มทีฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินผล

การฝึกปฏิบัติ 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นก่อนอบรม ขั้นระหว่างอบรม และขั้นผลงานสําเร็จ 
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- ติดตามผล เป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธ์ิ จากการฝึกอบรม ใช้แบบติดตามผล 
ควบคู่กับการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่และการโทรศัพท์ถึงผู้รับการอบรมโดยตรง 

 
5.2 แผนการดําเนินงาน  

 
6.  ผลสัมฤทธิ์ 

 6.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประเมินความพึงพอใจ 
 เมษายน – พฤษภาคม 2555 ติดต่อและประสานงานกับ นางสุขุมาษ เติมศักด์ิ ประธาน

กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 23 - 28 มิถุนายน 2555 สู่พ้ืนที่เป้าหมาย ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรองค์ความรู้เก่ียวกับการทําผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทยจากแป้ง
กล้วย/กล้วยผง ระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) และ
การจัดทําแผนธุรกิจและช่องทางการจําหน่าย โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จัดทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ได้แก่ ขนมพายช้ันแป้งกล้วย และ ชิฟฟอน
แป้งกล้วย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 95.80 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.79 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ร้อยละ 90.40 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.52  

6.2  การติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ 
8 – 10 กันยายน 2555 ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้สําเร็จการฝึกอบรม 

จํานวน 62 คน หรือร้อยละ88.57 นําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ใน
ครอบครัว ร้อยละ 77.42 ผู้ฝึกอบรมนําความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 20.97 และ ผู้ฝึกอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์เมื่อมีโอกาส ร้อยละ 1.61 

 
 

กิจกรรม 
2555 

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

แผนงาน 
1.แต่งต้ังคณะทํางาน          
2.จัดทําแผนปฏิบัติการของโครงการ          
3.ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย          
4.สํารวจพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน 

         

5.เตรียมวิทยากร เอกสาร สื่อ วัตถุดิบ อุปกรณ์          
6.ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี          
7.ประเมินความพึงพอใจ          
8. ติดตามและประเมินผล          
9. จัดทํารายงานโครงการ          
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ภาพที่ 2  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 

6.3  สรุปผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

60 70 1. จํานวนโครงการ (โครงการ) 
1 1 

2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึง
พอใจ (ร้อยละ) 

85 90.40 2. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

60 70 

3. ผู้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการ
นําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

80 93.80 3. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

85.00 90.40 

4. จํ านวนสถานประกอบการท่ีนํ า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แห่ง/ราย) 

2 2 4. ผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

84.00 93.80 

 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

78.00 88.60 
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6.4  ผลสัมฤทธ์ิของโครงการในภาพรวม 
การดําเนินโครงการ ได้มีกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมของ ปี 2554 และ 2554 อยู่ในระดับมากและมากที่สุด คือ ร้อยละ 85.50 
และ 90.40 ตามลําดับ  เมื่อมีการติดตามผลท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ในปี 2554 ผู้รับ
การถ่ายทอดหรือผู้สําเร็จการฝึกอบรมสามารถนําผลจากการรับความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัว ร้อยละ 81.36 และใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 18.64  สําหรับปีถัดมาคือ ปี 2555 พบว่า มีการนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.57 โดย
นําไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว ร้อยละ 77.42 และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม ร้อยละ 22.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3  ขนมอบที่ใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งหลักในผลิตภัณฑ์ 
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7.  ปัจจัยความสําเร็จ 
  7.1  ความเข้มแข็งของผู้นํากลุ่ม คือนางสุขุมาษ  เติมศักด์ิ ที่สามารถบริหารจัดการและเป็นกลไก
สําคัญในการทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง 
  7.2   การดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองโดยเริ่มต้นในปี 2554  ต่อเน่ืองถึงปี  2555  และยังมี
กิจกรรมการติดต่อเพ่ือให้ข้อมูลและคําปรึกษาในปี 2556 ผ่านทางโครงการบริการให้คําปรึกษาและ
บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
  7.3  การสนับสนุนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 
  7.4  การดําเนินงานโดยใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้นําองค์กร
ท้องถิ่นและชุมชน 


