
  

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสบัปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
 

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

กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี เป็นสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบปัญหาเก่ียวกับผลผลิต
สับปะรดที่ เหลือจากการส่งขายเป็นสับปะรดที่สุกไม่ได้ที่  สุกเกินไปหรือเน่าเสียบางส่วน                     
และสับปะรดที่ไม่ได้ขนาด  ซึ่งจําหน่ายไม่ได้ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และต้องการพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารแต่ไม่มีองค์ความรู้ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ให้ความ
ช่วยเหลือโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตฯ ดังกล่าว ซึ่งสามารถ
ทําให้กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้มีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จากสับปะรดที่บกพร่องและเหลือจาก
การส่งขาย  ทําให้มีผลิตภัณฑ์อาหารประจํากลุ่มที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น  ทําให้มีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น 
2,000-3,000  บาทต่อเดือน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

 
4. ความเป็นมา  

4.1 ความเป็นมาของปัญหา     
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปลูกได้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ    

เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสร้างรายได้แก่
เกษตรกรในระดับหน่ึง  แต่ปัญหาของพืชเศรษฐกิจชนิดน้ี ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรเช่นเดียวกัน จากการเปิดเผยของนายอนันต์  ลีลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เผยแพร่ในข่าวทั่วไปของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 
(http://www.ryt9.com/s/bmnd/1191522) ความว่า  ในช่วงเ ดือนพฤษภาคม  – มิถุนายน                 
เป็นช่วงที่มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ราคาสับปะรดลดลง ซึ่งได้มีการ
แก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดให้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปของสับปะรดให้มาก
ที่สุด และขณะเดียวกันจะกระจายช่วงระยะเวลาการปลูกของเกษตรกรไม่ให้มีการปลูกในช่วงเวลา
เดียวกัน ซึ่งสาเหตุที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําให้สับปะรดล้นตลาด จําหน่ายไม่ได้ คือ เกษตรกรตัด
สับปะรดดิบที่ไม่มีคุณภาพส่งโรงงานและตลาด ซึ่งเป็นการซ้ําเติมให้ราคาสับปะรดตกตํ่าลงมากย่ิงขึ้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.) ได้พัฒนางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรด 
ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้ในครัวเรือน และป่าน
ศรนารายณ์สําหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หุบกะพง จํากัด โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 
โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดนอกเหนือจากสับปะรดกวน และเป็นการใช้วัตถุดิบ
ที่บกพร่องจากการปลูก คือ สับปะรดที่ไม่ได้ขนาด ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิ นํ้าเช่ือม
สับปะรด สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง กะหร่ีพัพฟ์สับปะรด พายทอดไส้สับปะรด และดําเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในกลุ่มเป้าหมายบางส่วน 

ปัจจุบัน มีกลุ่มแม่บ้านที่แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือจากศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี สวพ. คือ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ 
กลุ่มขนมหวานหนองคาง และกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ นําโดยนางสาววิลาวัลย์  พลจันทร์ พักอยู่
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บ้านเลขที่ 1343 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาแนะนําโดย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ .                
และนางจุนารีรัตน์  นวลละออง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ได้มีการรวมกลุ่ม ช่ือ “กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้” เคยขอ
เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนํ้าพริก และการทําผลิตภัณฑ์ขนม
อบในปี 2553 และ 2554 ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่การประกอบอาชีพของกลุ่มเป็นสถานที่
ผลิตและศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการชุมชนพอเพียง มีความต้องการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลสับปะรดท่ีดิบหรือสุกไม่ได้ที่ สุกเกินไปหรือเน่าเสียบางส่วน สับปะรดไม่ได้ขนาด 
สับปะรดที่มีแกนใหญ่เกินไป ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 

4.2  วัตถุประสงค์  
4.2.1 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์นํ้าเช่ือมสับปะรด สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง                

กะหร่ีพัพฟ์สับปะรด และพายทอดไส้สับปะรด 
4.2.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
4.2.3  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรดและแนวทางใน

การจัดทําแผนธุรกิจฉบับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน 
4.3  เป้าหมายของโครงการ  

 

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 

 
5.  วิธีดําเนินการ 

 5.1 เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 
     5.1.1 นํ้าเช่ือมสับปะรด มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส และมีความข้นหนืดคล้ายนํ้าผึ้ง 
โดยเตรียมจากนํ้าคั้นสับปะรดปริมาณไม่ตํ่ากว่า 50 % และเพ่ิมความหวานด้วยนํ้าตาล โดยผลิตภัณฑ์
มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ไม่ตํ่ากว่า 50 องศาบริกซ์ (และทําให้ข้นหนืดด้วยเพคติน) สามารถใช้เป็น
ส่วนประกอบของอาหารและตกแต่งอาหารได้ เช่น ใช้ผสมในเคร่ืองด่ืม ตกแต่งบนไอศกรีม เค้ก               
ขนมปัง เป็นต้น 
 5.1.2 สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง  เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดเพ่ือให้มีอายุการเก็บรักษา
เพ่ิมขึ้น โดยใช้นํ้าตาลร่วมกับการลดปริมาณนํ้าในสับปะรด มีลักษณะเป็นช้ิน หรือเป็นแว่น มีสีเหลือง
เข้ม แห้ง และอาจมีเกล็ดนํ้าตาลอยู่รอบผลิตภัณฑ์ 
 5.1.3 กะหร่ีพัพฟ์สับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทว่างประกอบด้วยส่วนเปลือกที่
แบ่งเป็นแป้งช้ันนอกและแป้งช้ันในและส่วนไส้ที่ใช้สับปะรดกวนเป็นส่วนประกอบ เป็นความต้องการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสับปะรดกวนที่จําหน่ายปลีกในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ให้สามารถเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้ 
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 5.1.4 พายทอดสับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยส่วนของเปลือกพายช้ันหรือเรียกอีกช่ือ
หน่ึงว่า “พัฟเพสตรี้” ที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาจากขนมที่ต้องผ่านกระบวนการอบในเตาอบเป็น
ขนมท่ีสุกโดยการทอด ประกอบกับการอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความกรอบและคงตัวมากย่ิงขึ้นซึ่งเป็น
การพัฒนาให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่ทําได้ง่ายต้ังแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับวิสาหกิจ
ชุมชน สอดไส้ด้วยไส้สับปะรดจากวัตถุดิบชุมชนในท้องถิ่น 
 5.2 คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอด เป็นกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดต้ังหรือรวมตัว
กัน เพ่ือดําเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ของชุมชน 
 5.3 วิธีการถ่ายทอด 
 5.3.1 วิธีดําเนินการ 
 1) การบรรยายประกอบการสาธิตให้เห็นวิธีการปฏิบัติ 
 2) การลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามวิธีการเดียวกันกับการสาธิต 
 3) การประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการสังเกตและการประเมินผลงานสําเร็จของทุกกลุ่ม 
 4) การจัดแสดงผลงานสําเร็จของผู้เข้ารับการอบรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามกลุ่มที่ฝึกปฏิบัติ 

5.3.2 ข้อมูลหลักสูตร วิทยากร และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 
หัวข้อหลักสูตร วิทยากร (มทร.พระนคร) จํานวนชั่วโมง 

บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ 
สื่อท่ีใช้ 

1 องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
น้ําเชื่อมสับปะรด 
สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง 
กะหรี่พัพฟ์ไส้สับปะรด 
พายทอดไส้สับปะรด 
- วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
- เ ท ค นิ ค ก า ร ทํ า แ ล ะ ก า ร

ตรวจสอบคุณภาพ 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 
นายปัญญากร  คงสมจิตต์ 
นางวิไลภรณ์  แก้วสุวรรณ 
นางประทีป  จันทร์แจ้ง 
น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 
น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 
น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

บรรยายและปฏิบัติ 8 ชั่วโมง 

- เอกสารประกอบการ
อบรม 

- ภาพนิ่ง วีดีทัศน์ 
ประกอบการบรรยาย 

- ผลิตภัณฑ์ของจริง 2 การทําผลิตภัณฑ์อาหารจาก
สับปะรด 

บรรยายและปฏิบัติ 16 ชั่วโมง 

3 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ บรรยายและปฏิบัติ 8 ชั่วโมง 
4 การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร
จากสับปะรด 

บรรยายและปฏิบัติ 8 ชั่วโมง 

  
 5.3.3 การติดตามและประเมินผล 
 1) การประเมินผลขณะอบรม เป็นการประเมินระดับผลผลิต ใช้วิธีการสังเกตกระบวนการ
ทํางานและฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลงานสําเร็จของกลุ่มทีฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนอบรม ขั้นระหว่างอบรม และขั้นผลงานสําเร็จ 

2) ติดตามผล เป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธ์ิจากการฝึกอบรม ใช้แบบติดตามผล 
ควบคู่กับการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่และการโทรศัพท์ถึงผู้รับการอบรมโดยตรง 
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ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคบรรยายองค์ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารจาก
สับปะรด 
 
 
 
 

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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6.  ผลสัมฤทธิ์ 
 6.1 ผลสัมฤทธ์ิตามค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 

 เมษายน – พฤษภาคม 2555  ติดต่อและประสานงานกับกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ 
ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ นําโดยนางสาววิลาวัลย์  พลจันทร์ สมาชิกอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาแนะนําโดย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางจุนารีรัตน์  นวลละออง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555  ดําเนินโครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จาก
สับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์นํ้าเช่ือม
สับปะรด สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง กะหรี่พัพฟ์สับปะรด และพายทอดไส้สับปะรด การเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรด และแนวทาง
ในการจัดทําแผนธุรกิจฉบับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน  ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้าน
ห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสมาชิกชุมชนบ้านห้วยทรายใต้และกลุ่มชุมชน
บ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการจํานวน  75  คน สําหรับ
ความพึงพอใจต่อโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 85.80 โดยพึงพอใจใน
ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.29  กรกฎาคม – กันยายน 2555  ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์พบว่า      
มีผู้สําเร็จการฝึกอบรมจํานวน 67 คน  จาก 75 คน หรือร้อยละ 89.33 นําความรู้จากการฝึกอบรมไป
ใช้ประโยชน์ โดยนําไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 72.41 ใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบอาชีพ ร้อยละ 27.59 และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมกับทาง  
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของตนและชุมชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 
สรุปผลการดําเนินการตามค่าเป้าหมายของโครงการ 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

1. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

60 75 1. จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความ
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 85 

85.80 
2. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(คน) 

60 75 

3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการ
นําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 

89.33 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้าน
กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) 

ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 85 

85.80 

4. จํานวนสถานประกอบการท่ีนํา
ผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ (แห่ง/ราย) 

2 2 
4. ผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

ไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 80 

89.33 

 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

ไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 86 

87.40 
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ภาพที่  2  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคทักษะ (กะหร่ีพัพฟ์ไส้สับปะรด) 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคทักษะ (พายทอดไส้สับปะรด) 
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ภาพที่ 4 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคทักษะ (นํ้าเช่ือมสับปะรด) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคทักษะ (เต้าหู้นมสดราดสาคู-สับปะรด เต้าฮวยฟรุตสลัด) 
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ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์กะหร่ีพัพฟ์ไส้สับปะรด 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์พายทอดไส้สับปะรด 
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ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์นํ้าเช่ือมสับปะรด 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด(สาค-ูสับปะรด) เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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6.2   ผลสัมฤทธ์ิของการบูรณาการงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
โครงการน้ี ดําเนินการโดยใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์อาหารจากสับปะรดสําหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงจํากัด” ของผู้เขียน และคณะ เป็น
การบูรณาการผลงานวิจัยกับการบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรม
เชิงปฏิบัติการ และยังเป็นการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

6.3   ผลสัมฤทธ์ิของบุคลากรและองค์กรเครือข่าย 
การดําเนินโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  เป็นโครงการที่

จัดทําขึ้นจากปัญหาและความต้องการของชุมชน  เมื่อได้ดําเนินการแล้วพบว่า  ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในระดับดีมาก  สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น  ทําให้มีรายได้เสริมเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
2,000-3,000  บาทต่อเดือน  ซึ่งสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  การดําเนินโครงการที่ประสบความสําเร็จน้ี  ส่งผลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ              
พีรพัชระ  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจําปี 2555  โดยใช้ผลงาน
ของโครงการฯ น้ีเป็นส่วนหน่ึงที่ใช้บูรณาการผลงานสร้างสรรค์กับงานบริการวิชาการเข้าด้วยกันอย่าง
ลงตัว  และนางจุนารีรัตน์ นวลละออง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ได้รับโล่รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 
2555  เช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ภาพการรับรางวัล 
 
7. ปัจจัยความสําเร็จ 

7.1 การได้รับการสนับสนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในลักษณะของงบประมาณดําเนินโครงการและการให้คําปรึกษาแนะนํา 
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7.2 การได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลเมืองชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ในการร่วมลงพ้ืนที่สํารวจความต้องการ ตลอดจนประสานงานตลอดโครงการ 

7.3 การส่งเสริม/สนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยเฉพาะรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

7.4 การดําเนินการแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
บ้านห้วยทรายใต้และห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 


