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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้าส้มสายชู และน้าผลไม้พร้อมดื่ม
1. บทน้า
1.1 ความเป็นมา
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสร้างรายได้แก่เกษตรกรในระดับหนึ่ง แต่ปัญหา
ของพื ช เศรษฐกิ จ ชนิ ด นี้ ส่ งผลกระทบต่ อการประกอบอาชี พของเกษตรกรเช่น เดี ยวกั น จากการเปิด เผยของ
นายอนันต์ ลีลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ในข่าวทั่วไปของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันพฤหัสบดี
ที่ 14 กรกฎาคม 2554 (http://www.ryt9.com/s/bmnd/1191522) ความว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน
เป็นช่วงที่มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก ส่งผลให้ราคาสับปะรดลดลง ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว โดยกาหนดให้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปของสับปะรดให้มากที่สุด และขณะเดียวกันจะกระจาย
ช่วงระยะเวลาการปลูกของเกษตรกรไม่ให้มีการปลูกในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสาเหตุที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้
สับปะรดล้นตลาด จาหน่ายไม่ได้ คือ เกษตรกรตัดสับปะรดดิบที่ไม่มีคุณภาพส่งโรงงานและตลาด ซึ่งเป็นการซ้าเติม
ให้ราคาสับปะรดตกต่าลงมากยิ่งขึ้น
กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ กลุ่มขนมหวานหนองคาง และ
กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ นาโดยนางสาววิลาวัลย์ พลจันทร์ พักอยู่บ้านเลขที่ 1343 ตาบลชะอา อาเ ภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาแนะนาโดย
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. และนางจุนารีรัตน์ นวลละออง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอา
จังหวัดเพชรบุ รี โดยกลุ่ มชุมชนบ้านห้ว ยทรายใต้ ได้มีการรวมกลุ่ม ชื่อ “กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ”
เคยขอเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทน้าพริก และการทาผลิตภัณฑ์ขนมอบใน
ปี 2553 และ 2554 ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การสนับสนุนพื้ นที่การประกอบอาชีพของกลุ่ มเป็นสถานที่ผ ลิ ตและศูน ย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการชุมชนพอเพียง มีความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลสับปะรด
ที่ดิบหรือสุ กไม่ได้ที่ สุกเกินไปหรื อเน่ าเสี ยบางส่วน สับปะรดไม่ได้ ขนาด สับปะรดที่มีแกนใหญ่เกินไป ไม่เป็นที่
ต้องการของตลาด ซึ่งทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ซึ่งทางกลุ่มได้นาไปใช้ประโยชน์แล้ว
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ทางสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางสู่พื้นที่บ้าน
ห้ ว ยทรายใต้เพื่อติดตามและประเมิน ผลกิจกรรมการสร้างเครือข่ ายความร่ว มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(คลิ นิ ก เทคโนโลยี ) ประจ าป ี พ.ศ. 2555 ซึ่ งพบว่ า ทางกลุ่ มชุ มชนแม่ บ้ านห้ วยทรายใต้ มี ความต้ องการได้ รั บ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสั บปะรดให้เป็นผลิ ตภัณฑ์ชนิดอื่นๆนอกเหนือจากที่ทางกลุ่ มได้
ดาเนินการแล้ว
การดาเนินโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสั บปะรดเป็นน้าส้ มสายชูและน้าผลไม้พร้อมดื่ม ”
จะเป็นโครงการที่ให้ความรู้ทักษะเชิงปฏิบัติการในการทาน้าส้มสายชูและน้าผลไม้พร้อมดื่มจากผลผลิตของชุมชน คือ
สับปะรดที่มีอยู่เป็นจานวนมากและให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจากลุ่ม ต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเป็นรายได้
ของสมาชิกในกลุ่มต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาน้าส้มสาชูและน้าผลไม้พร้อมดื่มจากสับปะรด
1.2.2 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับน้าส้มสายชูและน้าผลไม้พร้อมดื่ม
จากสับปะรด
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2. วิธีด้าเนินการ
2.1 การบรรยายประกอบการสาธิตให้เห็นวิธีการปฏิบัติ
2.2 การลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามวิธีการเดียวกันกับการสาธิต
2.3 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการสังเกตและการประเมินผลงานสาเร็จของทุกกลุ่ม
2.4 การจัดแสดงผลงานสาเร็จของผู้เข้ารับการอบรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามกลุ่มที่ฝึกปฏิบัติ
2.5 การประเมินผลขณะอบรม เป็นการประเมินระดับผลผลิตใช้วิธีการสังเกตกระบวนการทางานและ
ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลงานสาเร็จของกลุ่มที่ ฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินผลการฝึกปฏิบั ติ
3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนอบรม ขั้นระหว่างอบรม และขั้นผลงานสาเร็จ
2.6 ติดตามผล เป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ จากการฝึกอบรม ใช้แบบติดตามประเมินผล ควบคู่
กับการศึกษาข้อมูลในพื้นที่และการโทรศัพท์ถึงผู้เข้ารับการอบรมโดยตรง
3. ผลการด้าเนินการ
มิถุนายน – กรกฏาคม 2556 ติดต่อและประสานงานกับ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับกลุ่มชุมชน
บ้านห้วยทรายเหนือ นาโดยนางสาววิลาวัลย์ พลจันทร์ สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้
การดูแลและให้คาปรึกษาแนะนาโดย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางจุนารีรัตน์ นวลละออง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
31 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2556 ดาเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้าส้มสายชู
และน้ าผลไม้พ ร้ อ มดื่ม โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ถ่า ยทอดเทคโนโลยีก ารท าผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ป จากสั บ ปะรดเป็ น
น้าส้มสายชู และน้าผลไม้พร้อมดื่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรูปแต่ละ
ชนิด ถ่ายทอดองค์ความรู้ การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรด และแนวทางในการจัดทาแผนธุรกิจฉบับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอา จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งมีสมาชิกชุมชนบ้านห้วยทรายใต้และกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมโครงการจานวน 74 คน สาหรับความพึงพอใจต่อโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ
90.00 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50
ติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้สาเร็จการฝึกอบรม จานวน 72 คน จาก 74 คน หรือร้อยละ
97.29 นาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยนาไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 65.27 ใช้ประโยชน์
ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 27.78 และสามารถนาความรู้ที่ได้รั บจากการเข้ารับการฝึกอบรม
กับทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของตน และชุนชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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4. สรุปผลการด้าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เป้าหมาย
ของโครงการ
1. จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
60
2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึง
85
พอใจ (ร้อยละ)
3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนาไปใช้
80
ประโยชน์ (ร้อยละ)
4. จานวนสถานประกอบการที่นาผลงานวิจัย
2
ไปใช้ประโยชน์ (แห่ง/ราย)
5. สั ด ส่ ว นผลลั พ ธ์ (รายได้ ) กั บ จ านวน
>=1
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
(มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ผลการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เป้าหมาย
ผลการ
ด้าเนินงาน
ของโครงการ
ด้าเนินงาน
74
1. จานวนโครงการ (โครงการ)
1
1
2. จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
90.60
60
74
(คน)
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้าน
97.30
85
90.60
กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ)
4. ผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2
80
97.30
(ร้อยละ)
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ
1
86
90.00
ต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ)

5. การใช้จ่ายงบประมาณ

ใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 250,000 บาท
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

6. ปัญหา อุปสรรค

-

7. ข้อเสนอแนะ
ศู น ย์ ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ด าเนิ น
การฝึ กอบรมการแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์ จ ากสั บ ปะรดเป็นน้าส้ มสายชู และน้าผลไม้พร้อมดื่ม ทาให้ ชุม ชนมี ความรู้
ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะช่วงที่สับปะรดราคาตกต่านั้น พบว่า การแปรรูป สับปะรดเป็นแยมสามารถลด
ปัญหาสับปะรดเน่าเสียและล้นตลาดไว้ได้ส่วนหนึ่ง จากภาพรวมชุมชนได้เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง และควรได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีต่อไป เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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บทที่ 2
การด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการด้าเนินงาน
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ
1.2 ดร.วรลักษณ์
1.3 นางสาวอินท์ธีมา
1.4 นางสาวชนิดา
1.5 นางสาวเจนจิรา
1.6 นางสาวหนึ่งฤทัย
1.7 นางสาวดวงฤทัย

พีรพัชระ
ปัญญาธิติพงศ์
หิรัญอัครวงศ์
ประจักษ์จิตร
บ.ป.สูงเนิน
แก้วคา
แก้วคา

2. ข้อมูล เนือหา เอกสาร เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาล
เมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2556
2.1 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.1.1 เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
ทุกคนได้ลงมือปฎิบัติ แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติออกเป็น 7 กลุ่ม มี 10 คนอยู่ 6 กลุ่ม กลุ่มละ 14 คนอยู่ 1 กลุ่ม
2.1.2 จั ดแสดงผลงานส าเร็ จ จากการทาน้าส้ มสายชู น้ าผลไม้พ ร้ อมดื่ม และผลิ ต ภัณ ฑ์ แยมจาก
สับประรด
2.2 หลักสูตรรายวิชา
2.2.1 เนื้อหาหลักสูตร
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้าส้มสายชู
2) การทาน้าส้มสายชู
3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้าผลไม้พร้อมดื่ม
4) การทาน้าผลไม้พร้อมดื่ม
5) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
รวม

4
8
4
8
8

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

32

ชั่วโมง
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2.2.2 วิทยากร
1. วิทยากร ภายนอก
1) นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ประสบการณ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และแปรรูปอาหาร
2) นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกใช้วัสดุและบรรจุรภัณฑ์
2. วิทยากร ภายใน
1) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
(อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและภัตตาคาร)
ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารนานาชาติ อาหารอบ ขนมอบ เบเกอรี่
อาหารว่างและขนมไทย ธุรกิจเบเกอรี่
2) ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( Doctor of Philosophy Food Science )
ประสบการณ์ : วิทยากรด้านการอาหารและโภชนาการ การแปรรูปอาหาร
3) นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม
4) นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม
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3. ก้าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้าส้มสายชู และน้าผลไม้พร้อมดื่ม
ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ และห้วยทรายเหนือ
ระหว่าง มิถุนายน – กันยายน 2556
ว/ด/ป
31 กรกฏาคม
2556

1 สิงหาคม
2556

2 สิงหาคม
2556

3 สิงหาคม
2556

08.00 – 12.30 น.
บรรยายและฝึกปฎิบัติการทาน้าส้มสายชู
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
3. นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
4. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
5. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
6. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
ฝึกปฎิบัติการทาน้าผลไม้พร้อมดื่ม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
3. นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
4. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
5. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
6. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
ฝึกปฎิบัติการทาผลิตภัณฑ์แยม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
3. นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
4. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
5. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
6. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
บรรยายและฝึกปฎิบัติการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
3. นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
4. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
5. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
6. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร

13.30 – 17.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30 – 13.30 น.

เวลา

ฝึกปฎิบัติการทาน้าส้มสายชู (ต่อ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
3. นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
4. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
5. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
6. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
ฝึกปฎิบัติการทาน้าผลไม้พร้อมดื่ม (ต่อ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
3. นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
4. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
5. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
6. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
ฝึกปฎิบัติการทาผลิตภัณฑ์แยม (ต่อ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
3. นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
4. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
5. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
6. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
บรรยายและฝึกปฎิบัติการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
3. นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
4. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
5. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
6. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
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บทที่ 3
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
การประเมินผลโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้าส้มสายชู และน้าผลไม้พร้อม
ดืม่ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 74 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีอายุระหว่าง 51–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.02 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 61–70 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.67 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี และ 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.16 มีอายุ
มากกว่า 70 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.92 และมีอายุระหว่าง 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.05
ด้านอาชีพ พบว่า ร้อยละ 28.38 มีอาชีพค้าขาย รองลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.33 อาชีพ
รับราชการ คิดเป็น ร้อยละ 17.56 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 14.87 อาชีพเกษตรกร กาลังศึกษา และอาชีพ
พนักงานธุรกิจเอกชน คิดเป็นร้อยละ 8.10 5.40 และ 1.36 ตามลาดับ
ส าหรั บ การศึ กษา พบว่า ร้ อ ยละ 63.51 ของผู้ ตอบแบบประเมิ นจบการศึก ษาในระดับ ประถมศึ กษา
รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.81 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ปวส./อนุปริญา คิดเป็นร้อยละ 6.75 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.40
ผู้ตอบแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 22.98 มีรายได้ต่อเดือน 2,001– 3,000 บาท รองลงมามีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.56 มีรายได้ต่อเดือน 4,001–5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.16 มีรายได้
ต่อเดือน 8,001–9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.81 มีรายได้ต่อเดือน 5,001–6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.10 มี
รายได้ต่อเดือน 3,001–4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.75 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท มีรายได้ต่อเดือน
6,001-7,000 บาท และมีร ายได้ต่ อ เดื อน 7,001-8,000 บาท คิด เป็น ร้ อยละ 5.40 มีร ายได้ ต่อ เดื อ น 900110,000 บาท และมีรายได้ต่อเดือน 1,001-2,000 คิดเป็นร้อยละ 4.09 และ 1.35 ตามลาดับ
การทราบข่าวจากฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 41.90 ทราบข่าวจากการแนะนา/คนรู้จัก รองลงมาคือ ทราบข่าว
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.73 ทราบข่าวจากหน่วยงานในท้องถิ่น ทราบข่าวจากสื่อสารมวลชน และ
ทราบจากการส่งจดหมายเรียนเชิญ คิดเป็นร้อยละ 21.62 4.05 และ 2.70 ตามลาดับ
การเข้าร่วมฝึกอบรมกับคลินิกเทคโนโลยี ร้อยละ 62.20 เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคลิ นิกเทคโนโลยี มทร.
พระนคร และร้อยละ 94.60 ไม่เคยลงทะเบียนคนจนขาดการอาชีพ มีเพียงร้อยละ 5.40 ที่เคยลงทะเบียนดังกล่าว
ข้อมูลตามตารางที่ 2
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บทที่ 4
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1 การติดตามประเมินผล
การติดตามผลสาเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลประเมินถึงผู้ผ่านการฝึกอบรม
ควบคู่กับการสอบถามทางโทรศัพท์ ได้รับข้อมูลจานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2 ข้อมูลในภาพรวม
2.1 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ผ่านการอบรม จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 97.30 ได้ใช้ประโยชน์จาก
การฝึกอบรม ข้อมูลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของผู้นาไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
รวม

N=74
จ้านวน
72
2
74

ร้อยละ
97.30
2.70
100

2.2 ผลการนาไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 56.94 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที ร้อยละ 31.95
ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน และร้อยละ 9.72 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 3 เดือน แนวทาง
ในการนาไปใช้ประโยชน์ พบว่า นาความรู้ไปใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 65.27 นาความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม โดยการ
ประกอบอาชีพ เป็นร้อยละ 27.78 และนาความรู้ไปใช้ในที่ทางาน ร้อยละ 5.56 นอกจากนี้มีชุมชนร้อยละ 68.05
สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้รับการอบรม ร้อยละ 23.61 และนาความรู้ไปให้บริการให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ ร้อยละ 5.56
จากการประเมินผลทั้งโครงการ ส่ วนของต้นทุนต่อหน่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสม และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคุ้มค่านั้น มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 74 คน งบประมาณ 250,000 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อ
หน่วย จานวน 3,378.38 บาท โดยผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายได้ จานวน 72 คน คิดเป็นรายได้รวมจานวน
278,000 บาท เฉลี่ยผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงิน จานวน 3861.11 บาท เมื่อนาไปเทียบ
กับต้นทุนโครงการต่อคน คานวณผลตอบแทนโครงการ คิดเป็น 13.34 เท่า
จากการติดตามผล พบว่า ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้สร้างรายได้ จานวน 28 คน เป็นเงิน 3,001
- 4,000 บาท สร้างรายได้ จานวน 20 คน เป็นเงิน 1,001 - 2,000 บาท สร้างรายได้ จานวน 9 คน เป็นเงิน
4,001 - 5,000 บาท และ 5,001 – 6,000 บาท สร้างรายได้ จานวน 4 คน เป็นเงิน 2,001 - 3,000 บาท สร้าง
รายได้ จานวน 1 คน เป็นเงิน 6,001 - 7,000 บาท และ 7,001 - 8,000 บาท ข้อมูลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการนาไปใช้ประโยชน์จาแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์และแนวทางการนาไปใช้ประโยชน์ N=72
ผลการใช้ประโยชน์
ระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์
หลังการอบรมทันที
หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
หลังการอบรมภายใน 3 เดือน
หลังการอบรมภายใน 6 เดือน
รวม
แนวทางการน้าไปใช้ประโยชน์
นาความรู้ไปใช้ในครอบครัว
นาความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม
นาความรู้ไปใช้ในที่ทางาน
นาความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส
รวม
การน้าความรู้ไปขยายผลต่อ
ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
เป็นวิทยากรถ่ายทอด/เผยแพร่
ให้บริการ/คาปรึกษา
อื่นๆ
รวม
สามารถน้าความรู้ไปใช้สร้างรายได้
น้อยกว่า 1,000 บาท
1,001 – 2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 – 6,000 บาท
6,001 – 7,000 บาท
7,001 – 8,000 บาท
8,001 – 9,000 บาท
9,001 – 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
รวม

จ้านวน

ร้อยละ

41
23
7
1
72

56.94
31.95
9.72
1.39
100.00

47
20
4
1
72

65.27
27.78
5.56
1.38
100.00

49
17
4
2
72

68.05
23.61
5.56
2.78
100.00

0
20
4
28
9
9
1
1
0
0
0
72

0.00
27.77
5.55
38.88
12.50
12.50
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
100
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4.2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทฤษฎี
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4.3 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติ 1
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4.4 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติ 2

36

4.5 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติ 3
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4.6 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติ 4

