
การบูรณาการงานวิจัยสูก่ารบริการวชิาการ : โครงการหมู่บ้านเผือกหอม 
 

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

ชุมชนตําบลหรเทพ โคกใหญ่ ตลาดน้อย อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพการทํานาเผือก
สลับกับการทํานาข้าว โดยผลผลิตของนาเผือกจําหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 
3 และมีเผือกสดที่มีลักษณะเน่าเสียบางส่วน เรียกว่า “เผือกปาด” ซึ่งหมายถึงเผือกที่มีคุณภาพตํ่า
ต้องใช้มีดปาดส่วนที่เสียทิ้งไป แล้วช่ังนํ้าหนักจําหน่ายในราคาถูก ต่อมาศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางสู่พ้ืนที่เพ่ือสํารวจความ
ต้องการและวิเคราะห์ปัญหาของชุมขน จัดทําเป็นแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการหมู่ บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
โดยบูรณาการผลของงานวิจัยสู่บทบาทการบริการวิชาการด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลหรเทพ 
โคกใหญ่ และตลาดน้อย เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของเผือกปาดด้วยการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เครื่องสไลด์
เผือกช่วยลดต้นทุนและแรงงานในการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาด ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากเปลือกนอกของก้านเผือก เป็นผลิตภัณฑ์ประจํากลุ่มเกิดผลสัมฤทธ์ิในเรื่อง                   
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ได้รับ                 
การคัดเลือกให้เป็นเรื่องเล่าความสําเร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ปีติดต่อกัน 

 
4. ความเป็นมา  

4.1 ที่มาของปัญหา   
ชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ่ ตําบลตลาดน้อย อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทาง

การเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามตําบลดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้าน
เผือกหอม เน่ืองจากชุมชนมีอาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากข้อมูล พบว่า ตําบลหรเทพ มีเกษตรกร 
จํานวน 53 ราย เพาะปลูกเผือกในพ้ืนที่ 644 ไร่ ตําบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก 
จํานวน 807 ไร่ และตําบลตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูกเผือก จํานวน 780 ไร่  ปัจจุบันมี
การดําเนินการโดยการทํานาเผือกสลับกับการทํานาข้าว ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและด้าน
การตลาดของเผือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พ้ืนที่ของชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เอ้ืออํานวยต่อการทํานาเผือกสลับและนาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณนํ้าที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี 
ประกอบกับเกษตรกรมีศักยภาพในการทํานาเผือกและนาข้าว โดยผลผลิตของนาเผือก ได้จําหน่าย
เป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1  เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสียบางส่วน 
เรียกว่า เผือกปาด  ปัจจุบันส่งขายในตลาดสดและนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน สําหรับ
ผลผลิตข้าว จําหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่งกรมการข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือทําเป็นเมล็ด
พันธ์ุ และอีกลักษณะหน่ึงคือ จําหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนท่ัวไป ในการทํานาเผือกประกอบกับนา
ข้าว รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน อยู่ในความสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น 
อาทิ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกใหญ่ หรเทพ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ การศึกษานอก
โรงเรียน ตําบลโคกใหญ่ อําเภอบ้านหมอ สํานักงานพัฒนาชุมชน และอําเภอบ้านหมอ 

ในเดือน มีนาคม 2552 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ลงพ้ืนที่ ดังกล่าวเพ่ือดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําแป้งเผือก               
และผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะน้ัน ได้มีการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชน             
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ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งประกอบด้วยผู้นําท้องถิ่นและผู้นําชุมชน จึงพบปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้มีศักยภาพและเป็นตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ โดยชุมชนต้องการรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว การทําบรรจุภัณฑ์ การตลาดผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการทําผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวด้วย 

จากความพร้อมและศักยภาพของชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ่ และตําบลตลาดน้อย 
อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                 
โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ดําเนินโครงการหมู่บ้านเผือกหอม ภายใต้
โครงการ “หมู่ บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน                    
ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่หมู่บ้านเผือกหอม 

4.2  วัตถุประสงค์  
4.2.1 เพ่ือเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์จากเผือกหอม 
4.2.2 เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.2.3 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น  

4.3  เป้าหมาย  
เ ป็นการบูรณาการผลของงานวิจัยเรื่องการทําแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์สู่บทบาทของ               

การบริการวิชาการแก่สังคม มีศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลพระนคร คือ ผู้เขียนทําหน้าที่บริหารโครงการและให้ความรู้การพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ            
นางนงคราญ  เชาวนเมธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ                 
บ้านหมอ และนางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
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พระนครและหน่วยงานภาคชุมชน คือ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ องค์การบริหารส่วนตําบล
โคกใหญ่ หรเทพ อําเภอบ้านหมอ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และนายอําเภอบ้านหมอ ซึ่งทํา
หน้าที่จัดทําทะเบียนสมาชิก จัดทําแผนปัญหาชุมชน และรวบรวมข้อมูลประกอบการดําเนินโครงการ 

 เป้าหมายของโครงการ (การดําเนินการ 3 ระยะ) 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
ระดับผลผลิต 

1. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ระดับผลลัพธ์ 

2. เทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ รับบริการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. ร้อยละของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
คน 
 

เทคโนโลยี 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
150 

 
- 

80 
 

80 

 
100 

 
- 

80 
 

80 

 
150 

 
3 
80 
 
- 

 
4.4  องค์ความรู้ที่นํามาใช้ในโครงการ 

เป็นองค์ความรู้จากงานศึกษาทดลองของโครงการ “การทําแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์”                
ของผู้เขียนซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยการพัฒนากระดาษและเส้นใยผักตบชวา ต่อยอดสู่
การพัฒนากระดาษและเส้นใยเผือกของอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี และอาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ 
อาจารย์ประจําคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
พระนคร 
 
5.  วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินการในโครงการ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 
2553-2554 

5.2 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
5.3 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผน 
5.4 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
5.5 จัดนิทรรศการแสดงและนําเสนอผลงานของโครงการ 

 
6.  ผลสัมฤทธิ์ 

 6.1 ผลการดําเนินการ 
6.1.1 ระยะที่  1   
มิถุนายน 2553 รวบรวมและจดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

เครื่องสไลด์เผือกสําหรับใช้ในกระบวนการทําเผือกทอดกรอบ 
8 – 12 กรกฎาคม 2553  ถ่ ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการทํ าบัญชีในครั วเ รือน                     

การทําอาหารจากแป้งเผือก และการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  
พีรพัชระ เป็นวิทยากร และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญธรรม  พรเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวสา จันทวงศ์วิไล  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลําไย มากเจริญ  
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และวิทยากรภายนอก คือ อาจารย์ปัญญากร คงสมจิตต์  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 41 คน ณ โรงเรียน            
วัดหนองนางปุ๋ย ตําบลโคกใหญ่ อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทําบัญชี
ครัวเรือน การทําเผือกกรอบทรงเคร่ือง ขนมเป๊ียะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่พัฟพ์ไส้เผือก              
การจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอมและแสดงผลงานผู้สําเร็จการอบรม  
 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิล              
วัดกุ่มทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 

4 กันยายน 2553 เผยแพร่ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย ระหว่างเวลา 06.20 – 06.50 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพที่ 2 เครื่องสไลด์เผือกและสาธิตการใช้ 
 

6.1.2 ระยะที่  2 
 26 - 31 กรกฎาคม 2554  ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 

กระดาษจากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจากฟางข้าว โดยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ  พีรพัชระ อาจารย์ปัญญากร  คงสมจิตต์ อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี อาจารย์นฤพน 
ไพศาลตันติวงศ์  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน  40 คน ณ วัดโคกใหญ่  ตําบลโคกใหญ่               
อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการทําผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า 
ได้แก่ การทําหมี่กรอบข้าวเจ้าสมุนไพร ข้าวแกงอบแห้ง  และการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ได้แก่          
การทํากระดาษจากฟางข้าว การทําบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว  และการจัดนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จของโครงการ 

13 กันยายน 2554 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มการ
ผลิตกระดาษ อําเภอวิเศษชัยชาญ  และกลุ่มหัตถกรรม อําเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกเข้า
ร่วมกิจกรรม 40 คน 
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ภาพที่ 3 การถา่ยทอดเทคโนโลยี  
 
 

6.1.3 ระยะที่  3 
6 - 9 กรกฎาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบอบรม

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทําผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยเผือกเผือก กระดาษจาก
เส้นใยเผือก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก โดยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ 
พีรพัชระ  อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี  อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์  นางสาวชนิดา ประจักษ์
จิตร  และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 150 คน ณ วัดโคกใหญ่  
ตําบลโคกใหญ่ อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการทํา
ผลิตภัณฑ์จากเผือก ได้แก่ การทําเส้นใยจากใยเผือกเหลือใช้ การทําผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอ
จากเส้นใยเผือก การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอมและข้าวเจ้า และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์
สําเร็จของโครงการ การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 95.00 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.75 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 91.00 โดยพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 

19 – 21 กันยายน 2555 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม           
โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี การทํากระดาษจากเส้นใยเผือก และการทําผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใย
เผือก ณ กลุ่มการผลิตกระดาษ อําเภอวิเศษชัยชาญ  และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ อําเภอ
โพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จํานวน 40 คน 
 
ผลการดําเนินการตามค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมายผลการดําเนินงาน 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
ระดับผลผลิต 
1. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ระดับผลลัพธ์ 
2. เทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด 
 

 
คน 
 

เทคโนโลยี 
 

 
150 

 
- 
 

 
150 

 
- 
 

 
100 

 
- 
 

 
135 

 
- 
 

 
100 

 
3 
 

 
150 

 
3 
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมายผลการดําเนินงาน 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4 .  ร้ อยละของกา รนํ าความรู้ ไ ป ใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

80 
 

80 

93.20 
 

100 

80 
 

80 

88.60 
 

83.70 

80 
 
- 

88.60 
 
- 

 
6.2 ผลสัมฤทธ์ิ 
 ผลสัมฤทธ์ิของโครงการวัดได้จากผลผลิตและรายได้ของกลุ่มที่จัดทําเผือกทอดกรอบจากเผือก

ปาด ต้ังแต่การพัฒนากระบวนการผลิตที่รวดเร็วขึ้นโดยใช้เคร่ืองสไลด์เผือกช่วยในการผลิต สามารถ
ผลิตเผือกทอดกรอบได้เพ่ิมขึ้น 4-5 เท่า ลดปัญหาแถวคอยของสินค้าที่ผู้รับบริการต้องการ สามารถ
สร้ า งมู ล ค่ า เ พ่ิ มขอ งสิ นค้ า และสามา รถ พัฒนาหมู่ บ้ า น วิทยาศาสตร์ แ ละ เทค โน โล ยี                       
ในผลิตภัณฑ์จากผลผลิตอ่ืนๆ อาทิ เส้นใยเผือก ข้าวเจ้า ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกเป็น “เรื่องเล่า
ความสําเร็จ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ปีติดต่อกัน คือ ในหัวข้อเรื่อง “การแปรรูป
ผลติภัณฑ์จากเผือกหอม” และ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเผือกหอม” ตามลําดับ 
และผู้ประสานงานชุมชนคือนางนงคราญ เชาวนเมธา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้รับโล่รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ภาพที่ 5 แผนภาพกระบวนการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

INPUT 

1. ภูมิปัญญาการทํานาเผือก 
2. ภูมิปัญญาการทํานาข้าว 
3. องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
4. เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอํานวยความ

สะดวก งบประมาณ 

PROCESS 

1. การศึกษาวิจัยการพัฒนา 
- ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาด 
- ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 
- เส้นใยจากก้านเผือก 
- กระดาษจากฟางข้าว 
- บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. การต่อยอด/ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพเดิม

และสร้างอาชีพใหม่ 

OUTPUT 

1. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของชุมชน 1 แผน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 
3. อุปกรณ์ช่วยการผลิต(สิ่งประดิษฐ์) 1 เครื่อง 
4. ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาด 4 รายการ 
5. ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 2 รายการ 
6. กระดาษจากฟางข้าวและผลิตภัณฑ์ 4 รายการ 
7. เส้นใยเผือกและผลิตภัณฑ์ 4 รายการ

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.20 
2. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 83.70 
3. การสร้างอาชีพใหม่ 1 อาชีพ 
4. การพัฒนาอาชีพเดิม 1 อาชีพ 
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ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์โครงการ 

7.  ปัจจัยความสําเร็จ 
     เป็นการบูรณาการผลของงานวิจัยเรื่องการทําแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ สู่บทบาทของการบริการ
วิชาการแก่สังคม มีศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร คือ ผู้เขียนทําหน้าที่บริหารโครงการและให้ความรู้การพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ นางนงคราญ  
เชาวนเมธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ และนางสาว
ชนิดา  ประจักษ์จิตร ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและหน่วยงาน
ภาคชุมชน คือ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกใหญ่ หรเทพ อําเภอ
บ้านหมอ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และนายอําเภอบ้านหมอ ซึ่งทําหน้าที่จัดทําทะเบียนสมาชิก 
จัดทําแผนปัญหาชุมชน และรวบรวมข้อมูลประกอบการดําเนินโครงการ 

7.1  ความพร้อมของสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของชุมชน ได้แก่ สภาพดิน            
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ้าและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

7.2  ความต้ังใจจริงและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรเทพ โคกใหญ่ และตลาดน้อย อําเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี 

7.3  การสนับสนุนจากผู้นําท้องถิ่น ได้แก่ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกใหญ่ หรเทพ อําเภอบ้านหมอ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และนายอําเภอบ้านหมอ 

7.4  การส่งเสริมสนับสุนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกระดับ 
คือ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รวมทั้งคณะทํางานที่เข้มแข็ง ได้แก่ นักวิจัย 
เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 


