
 
 

คู่มือกระบวนการ 
วิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่
ชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ 
 



 
บทสรุปผู้บริหารผลการจัดการองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2563 

 
1. การก าหนดประเด็นความรู้ : เสนอหัวข้อในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่  
1 ธันวาคม 2563  
        คณะกรรมการจัดการความรู้และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 70   ผู้เข้าประชุม (หลักฐาน
รายงานการประชุม) ผลการประชุมในวาระการจักการความรู้ รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอว่าในปี
การศึกษาหน้าจะมีงบวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้เสนอโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ของพื้นที่อ าเภอพนมทวน 
จึงต้องการให้หัวข้อจัดการความรู้ที่สนับสนุนโตรงการวิจัยนี้ซึ่งจะมีอาจารย์นักวิจัยหน้าใหม่ของคณะเข้าร่วมทุก
สาขาวิชา  ที่ประชุมได้มีการเสนอและอภิปราย สรุปว่าต้องให้ความส าคัญเรื่องวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่าง
มีประสิทธ์ิภาพ เพื่อให้นวัตกรผู้รับการถ่ายโอนองค์ความรู้สามารถไปถ่ายทอดให้ชุมชนตัวเองน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เกิดผลกระทบต่อชุมชนจริง 
 
2. การแสวงหาและรวบรวมความรู้ : ส ารวจและรวบรวมความรู้จากผู้น างานวิจัยออกบริการวิชาการ ในเดือน 1 
ธ.ค 2563 ได้สัมภาษณ์รวบรวมความรู้จากผู้น างานวิจัยออกบริการวิชาการปี 2562 และ1/2563  และจัดประชุม
ออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวบรวมความรู้เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 70  ของผู้ออกบริการวิชาการ ผล
การแสวงหาและรวบรวมความรู้สรุปเป็นข้ันตอนและวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธ์ิภาพ 

 
3. การกลั่นกรองและประมวลความรู้ : สรปุข้ันตอนและวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมปีระสทิธ์ิภาพ  
     ในวันที่ 5 ม.ค 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ ประชุมร่วมกับผู้ออกบริการวิชาการปี 2563 และหัวหน้า
สาขาวิชา มีผู้เข้าประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 70   ของผู้เชิญเข้าประชุม ผลการประชุมการกลั่นกรองและประมวลความรู้ 
สรุปข้ันตอนและวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธ์ิภาพเป็นผังกระบวนการวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่
ชุมชนอย่างมีประสิทธ์ิภาพ  
 
4.การประยุกต์ใช้ความรู ้: ทดลองใช้วิธีการถ่ายทอดงานวิจยัสู่ชุมชนอย่างมปีระสิทธ์ิภาพในการบรกิารวิชาการ 
     ในเดือน กพ-มี.ค 2564  ผู้รับบริการวิชาการจากงานวิจัย ปี2563 มีความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 60 ของ
จ านวนงานวิจัยที่น าไปบริการวิชาการ  สรุปเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมชุมชน จ านวน 22 นวัตกรรมและเกิดนวัต
กรชุมชน จ านวน 90 นวัตกร มีความพึงพอใจในระดับดีจ านวน 70  คน   

 
5.การแลกเปลี่ยนและสกัดความรู ้:ผู้สนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
      ในวันที่ 20 เม.ย 2564  ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กับนักวิจัยที่ออกบริการวิชาการปี 2563  
และหัวหน้าสาขาวิชาเข้าประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 70 ของผู้เข้าประชุม  โดยนักวิจัยที่ออกบริการวิชาการปี 2563 ที่ได้
น างานวิจัยออกถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธ์ิภาพ 



6. การจัดเก็บแก่นความรู้และปรับปรุงเป็นชุดความรู้  :ปรับปรุงผังกระบวนการหรือ/และคู่มือวิธีการถ่ายทอด
งานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธ์ิภาพเผยแพร่ในเวบคณะและเว็บ KM ในเดือน พ.ค 2564  
 

คู่มือกระบวนการวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
 การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการบริหารงานวิจัยและการถ่ายทอดงานวิจัย
สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธ์ิภาพโดยน าเสนอองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเข้าสู่ที่ประชุมทีมนักวิจัย  
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ภายในชุมชน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ เช่น อบต. เกษตรอ าเภอ พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน เป็นต้น เพื่อข้ีแจงความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยี มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
2.  การสร้างเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมร่วมกับสมาชิกชุมชน 
  จัดกิจกรรมสร้างและเรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ของพื้นที่อ าเภอพนม
ทวน” เพื่อให้การด าเนินการด้านการวิจัย และการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธ์ิภาพบรรลุตาม
แผนการด าเนินงานที่วางไว้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมนักวิจัย  
3.  จัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานวิจัยและการถ่ายทอดงานวิจัยคืนสู่ชุมชน 
 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ท าการบันทึกความรู้ขณะท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยการถ่ายทอดจากนักวิจัยและสมาชิกชุมชน ผู้สร้างและมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่จัดท าข้ึ น
เพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนน้ันๆ 
4.  การประมวลผล และกลั่นกรองความรู้โดยสมาชิกชุมชน  
 ร่วมน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จัดข้ึนส าหรับชุมชนมาใช้ประโยชน์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี และฝึกทักษะของสมาชิกชุมชน เพื่อให้เกิดความเชียวชาญช านาญ และจัดให้สมาชิกมี ได้ถ่ายทอดแง
ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
5.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย 
 ด้านวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธ์ิภาพได้น าแนวปฏิบัติมาประชุมช้ีแจงนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนเพื่อแนะน าการด าเนินงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับทุน และน ามาปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 
6.  การติดตามประเมินผผล 
  การติดตามผลการใช้ประโยชน์ และการประเมินผลภายหลังการน าองค์ความรู้ไปใช้ โดยมีการติดตาม
ทุกๆ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี และจัดให้ผู้เชียวชาญชุมชนได้น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดให้กับ
ชุมชนใกล้เคียง 
 
 



โครงการย่อยท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ของพื้นที่อ าเภอ
พนมทวน 

         หัวหน้าโครงการ นางสาวชนิดา  ป้อมเสน 
 หน่วยงานต้นสังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 สถานท่ีติดต่อ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
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          ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2564   
1. เป้าหมาย/ผลงานหลักของโครงการ 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการแปรรูป
อาหาร ของพื้นที่อ าเภอพนมทวน มีเป้าหมายเพื่อยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี สู่ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการ
เรียนรู้ การบูรณาการองค์ความรู้ กระบวนการเชิงวิจัย และการใช้นวัตกรรมจ านวน 22 นวัตกรรม ในการ
จัดการปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ใน 8 ต าบล ของอ าเภอพนมทวน ประกอบด้วย 1) ต าบล
พนมทวน  2) ต าบลหนองโรง 3) ต าบลทุ่งสมอ 4) ต าบลดอนเจดีย์ 5) ต าบลพังตรุ 6) ต าบลรางหวาย 7) 
ต าบลหนองสาหร่าย และ 8) ต าบลดอนตาเพชร ซึ่งทั้ง 8 ต าบลมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้ึนเพื่อผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูป จากพืช ผัก ผลไม้แต่ยังขาดนวัตกรรม และเพื่อสร้างนักวิจัยชาวบ้าน / นวัตกรชาวบ้าน 
ที่มีกรอบแนวคิดบนพื้นฐานการท าวิจัย เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการฝึกอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบตามโมดูลนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถของนวัตกรก่อนเข้ารับการ
ทดสอบ ท าการทดสอบโดยแบ่งเป็นการทดสอบภาคทฤษฎี แบ่งเกรดออกเป็น A B C และการทดสอบใน
ภาคปฏิบัติ จากนั้นท าการประเมินความรู้ความสามารถ โดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านข้ันตอนการทดสอบ
และประเมินแล้วจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานนวัตกร มีเป้าหมายในการผลิตนวัตกร ที่มีมาตรฐานจ านวน
อย่างน้อย 90 คนร่วมกับเครือข่ายเกษตรอ าเภอพนมทวน เกษตรจังหวัดกาญจนบรุี องค์การบริหารสว่นต าบล 
วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุม และ
บริหารจัดการงานวิจัยร่วมกันโดยหาเครือข่ายเพิ่มเช่น สหกรณ์การเกษตรและ ธกส. เป็นต้น โดยโครงการมี
เป้าหมายความส าเร็จ คือ   

1. เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมชุมชน จ านวน 22 นวัตกรรม                                          
2. เกิดนวัตกรชุมชน จ านวน 90 นวัตกร 
3. รายได้ของกลุ่มเพิ่มข้ึนร้อยละ 15  
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
วัตถุประสงค์นี้จะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย และประเด็นค าถามของการวิจัย วัตถุประสงค์ควรสามารถ
เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการหรือผลลัพธ์ของโครงการได้ 

3. กรอบงานวิจัย 
เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี ในการพัฒนา การพึ่งตน และการจัดการตนเองบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้าความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี 
แผนงานย่อย : โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้าความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การแปรรูปอาหาร 
ของพื้นที่อ าเภอพนมทวน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน :  1. เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมชุมชน จ านวน 22 นวัตกรรม 
                                         2. เกิดนวัตกรชุมชน จ านวน 90 นวัตกร 
                                         3. รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

กลุ่มพื้นที่ : อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
จ านวน 8 ต าบล 

งบประมาณ : 4,700,000 ล้านบาท 
ระยะเวลา : 1 ปี 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ

ประโยชน์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1.นวัตกรรมการ
แข็งตัวของแป้งข้าว
เกรียบด้วยการรักษา
อุณหภูมิ 

ลดระยะเวลา
และเพิ่มผลผลิต 
 
 

การพัฒนาระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ
การท าความเย็น 

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรป่าชุมชน
บ้านห้วยสะพาน
สามัคคี 

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 10 
คน 

เพิ่มประมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้บริโภคมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

2. นวัตกรรมการ
ใบมีดส าหรับหั่นข้าว
เกรียบ 
 
 

ลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการลด
ของเสีย 

การพัฒนาใบมีด
ให้มีมุมใบมีดที่
เหมาะสมกับ
การหั่นข้าว
เกรียบ 

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรป่าชุมชน
บ้านห้วยสะพาน
สามัคคี 

ลดต้นทุนการ
ผลิต 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 10 
คน 

ลดรายจ่ายต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

3. นวัตกรรมการ
ทอดข้าวเกรียบเพื่อ
ลดความมัน 
 
 

ลดการอมน้ ามัน
ของข้าวเกรียบ
ทอด 

การพัฒนา
กระบวนการ
ทอดสุญญากาศ 

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรป่าชุมชน
บ้านห้วยสะพาน
สามัคคี 

เพิ่มคุณภาพ
อาหาร 

-ลดการอม
น้ ามันได้ 50% 
-นวัตกร 10 
คน 

มีคุณภาพทาง
โภชนาการ ไม่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพสามารถ
จ าหน่ายได้มากขึ้น 
15% 

 
 
 
 



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบ่อหว้า ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ

ประโยชน์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมเครื่อง
ซีลสุญากาศ 

บรรจุภัณฑ์ไม่
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้
ซ้ือ 
 

ออกแบบและ
สร้างเครื่อง
บรรจุภัณฑ์
อัตโนมัติแบบ
สุญญากาศ 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสตรีบ้านบ่อ
หว้า  

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
สามารถยืดอายุ
ผลิ ตภัณฑ์  ลด
กลิ่น สะดวกต่อ
การขนส่ง 
 

-อายุของ
ผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น สินค้า
ไม่มีกลิ่น 
สามารถขนส่ง
สินค้ากับ
ระบบขนส่ง
ทั่วไปได้และมี
ยอดขาย
เพิ่มขึ้น 15% 
-นวัตกร 5 คน 

สามารถยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ์ได้
นานขึ้นและไม่มี
กลิ่น สามารถ
ขนส่งสินค้ากับ
ระบบขนส่งทั่วไป
ได้ท าให้สามารถ
ขายสินค้าได้ง่าย
และมียอดขาย
เพิ่มขึ้น 15% 

2. นวัตกรรมการ
เก็บรักษาวัตถุดิบ
(ผิวมะกรูด) 

การรักษา
วัตถุดิบเพื่อการ
เพิ่มผลผลิต 

การพัฒนาการ
เก็บรักษา
วัตถุดิบด้วย
นวัตกรรมการ
ท าความเย็น 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสตรีบ้านบ่อ
หว้า  

การเพิ่มผลผลิต -เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 5 คน 

เพิ่มประมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้บริโภคมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

3. นวัตกรรมการ
สร้างตราสัญญา
ลักษณให้มีอัต
ลักษณ์เพื่อส่งเสิม
การขาย 

ออกแบบตรา
สินค้า 

การพัฒนา
กระบวนการ
ทอดสุญญากาศ 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสตรีบ้านบ่อ
หว้า  

มีตราสินค้าที่
เป็น 
อัตลักษณ์ของ
พริกแกงต ามือ 

-ความพึง
พอใจของ
ผู้บริโภคที่มี
ต่อตราสินค้า
ไม่น้อยกว่า 
85% และมี
ยอดขาย
เพิ่มขึ้น 15% 
-นวัตกร 5 คน 

มีตราสินค้าที่
เป็นอัตลักษณ์ของ
พริกแกงต ามือเป็น
ที่รู้จักของผู้บริโภค
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มเบญจพาดรักเกษตรกร ต าบลพังตรุ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ

ประโยชน์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมการ
อบแห้งมะขามแช่
อ่ิม 

เพิ่มผลผลิต 
 
 

การพัฒนาระบบ
อบแห้งมะขาม
แช่อ่ิมด้วยตู้อบ
ลมร้อน 

กลุ่มเบญจพาดรัก
เกษตรกร 

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 10 
คน 

เพิ่มประมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้บริโภคมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

2. นวัตกรรมตู้อบ
แห้งด้วยระบบไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ 

ลดต้นทุนการ
ผลิต 

การพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าส าหรับ
ตู้อบแห้ง 

กลุ่มเบญจพาดรัก
เกษตรกร 

ลดต้นทุนการ
ผลิต 

-ลดต้นทุนการ
ผลิต 15% 
-นวัตกร 10 
คน 

ลดรายจ่ายต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

3. นวัตกรรมการ
สร้างบรรจุภัณฑ์
ส าหรับมะขามแช่อ่ิม 

บรรจุภัณฑ์ไม่
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้
ซ้ือ 
 

ออกแบบและ
สร้างบรรจุภัณฑ์ 

กลุ่มเบญจพาดรัก
เกษตรกร 

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
สามารถยืดอายุ
ผลิ ตภัณฑ์  ลด
กลิ่น สะดวกต่อ
การขนส่ง 
 

-อายุของ
ผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น สินค้า
ไม่มีกลิ่น 
สามารถขนส่ง
สินค้ากับ
ระบบขนส่ง
ทั่วไปได้และมี
ยอดขาย
เพิ่มขึ้น 15% 
-นวัตกร 10 
คน 

สามารถยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ์ได้
นานขึ้นและไม่มี
กลิ่น สามารถ
ขนส่งสินค้ากับ
ระบบขนส่งทั่วไป
ได้ท าให้สามารถ
ขายสินค้าได้ง่าย
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

 
กลุ่มเกษตรกรท านาหนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ
ประโยชน์ 

เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมเตา
ผลิตทองม้วน
อัตโนมัติ 

เพิ่มผลผลิต 
 
 

การพัฒนาเตา
ทองม้วนให้เปิด
ปิดอัตโนมัติ 

กลุ่มเกษตรกรท า
นาหนองสาหร่าย  

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 20 
คน 

เพิ่มประมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้บริโภคและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
15% 
 

2. นวัตกรรมส าหรับ
กระบวนการผสม
แป้งทองม้วน 

เพิ่มผลผลิต 
 

การพัฒนา
เครื่องกวนแป้ง
ทองม้วน 

กลุ่มเกษตรกรท า
นาหนองสาหร่าย  

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 20 
คน 

 
 
 



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมเปี๊ยะพนมทวน ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ

ประโยชน์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมการ
แปรรูปใส้ขนมเปี๊ยะ
จากลูกตาล 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 
 

การพัฒนาลูก
ตาลเป็นใส้ขนม
เปี๊ยะ 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่และขนม
เปี๊ยะพนมทวน  

สร้างผลิตภัณฑ์
จากวัตถุดิบใน
ชุมชน 
 

-ผลิตภัณฑ์
ขนมเปี๊ยะไส้
ลูกตาล 
 -นวัตกร 7 
คน 

เพิ่มประมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้บริโภคและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
15% 

2. นวัตกรรมการ
นวดแป้งส าหรับ
ขนมเปี๊ยะ 

เพิ่มผลผลิต 
 

การพัฒนา
เครื่องนวดแป้ง
ส าหรับท าขนม
เปี๊ยะ 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่และขนม
เปี๊ยะพนมทวน  

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 7 คน 

เพิ่มประมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้บริโภคและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
15% 

3. การสร้างตรา
สัญญาลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ขนมเปี๊ยะ 

บรรจุภัณฑ์ใหม่
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ซ้ือ 
 

ออกแบบและ
สร้างบรรจุภัณฑ์ 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่และขนม
เปี๊ยะพนมทวน  

บรรจุภัณฑ์สร้าง
ค ว า ม มี อั ต
ลั ก ษ ณ์ ใ ห้ กั บ
สินค้า 
 

-ความพึง
พอใจของ
ผู้บริโภคที่มี
ต่อตราสินค้า
ไม่น้อยกว่า 
85% และมี
ยอดขาย
เพิ่มขึ้น 15%
และมียอดขาย
เพิ่มขึ้น 15% 
-นวัตกร 7 คน 

มีตราสินค้าที่
เป็นอัตลักษณ์ของ
ขนมเปี๊ยะลูกตาล
เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ
ประโยชน์ 

เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมการ
สกัดน้ าใบเตย 

ลดเวลาและเพิ่ม
ผลผลิต 
 
 
 

การพัฒนา
เครื่องปั่นใบเตย 

กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาเกษตรกร
ทุ่งสมอ  

เพิ่มผลผลิต -เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 10 
คน 

เพิ่มประมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้บริโภคและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
15% 
 

2. นวัตกรรมการ
ส าหรับการหั่น
ใบเตย 

ลดเวลาและเพิ่ม
ผลผลิต 
 

การพัฒนา
เครื่องหั่นใบเตย 

กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาเกษตรกร
ทุ่งสมอ  

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 10 
คน 



วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดดอนเจดีย์ ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ

ประโยชน์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมการน่ึง
เห็ดอัตโนมัติส าหรับ
การผลิตแหนมเห็ด 

เพิ่มผลผลิต 
และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ 
 
 
 

การพัฒนา
เครื่องส าหรับน่ึง
เห็ดเพื่อท า
แหนมเห็ด 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฟาร์มเห็ด
ดอนเจดีย์ 

ปริมาณการผลิต
เพิ่มขึ้น  และมี
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 7 คน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิต
ให้กับกลุ่มผู้แปร
รูปผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

2. กระบวนการสกัด
น้ าน้ าเห็ดน่ึงสุก 

เพื่อเพิ่มผลผลิต 
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และ
ลดของเสีย 

การพัมนาเครื่อง
ส าหรับสกัดน้ า
ออกจากเห็ดน่ึง
สุก 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฟาร์มเห็ด
ดอนเจดีย์ 

ปริมาณการผลิต
เพิ่มขึ้น  และมี
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ของ
เสียน้อยลง 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 10 
คน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิต
ให้กับกลุ่มผู้แปร
รูปผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

 
กลุ่มขนมชั้นสมุนไพร ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ
ประโยชน์ 

เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมการ
ผสมแป้งขนมชั้น 

เพิ่มผลผลิต  
 
 
 

การพัฒนา
เครื่องผสมแป้ง
ขนมชั้น 

กลุ่มขนมชั้น
สมุนไพร  

ปริมาณการผลิต
เพิ่มขึ้น   

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 5 คน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิต
ให้กับกลุ่มผู้แปร
รูปผลิตภัณฑ์ และ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
15% 

2. นวัตกรรมเตา
ประหยัดพลังงาน 

ลดต้นทุนการ
ผลิต 
 

พฒันาเตา
ส าหรับท าขนม
ชั้นให้ประหยัด
เชื้อเลิง 

กลุ่มขนมชั้น
สมุนไพร  

ลดต้ น ทุ นกา ร
ผลิต 
 

-ลดต้นทุนการ
ผลิต 15% 
-นวัตกร 5 คน 

ลดรายจ่ายต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 

3. การสร้างบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
การขายส าหรับขนม
ชั้นสมุนไพร 

บรรจุภัณฑ์ไม่
ตอบสนองความ
ตอ้งการของผู้
ซ้ือ 
 

ออกแบบและ
สร้างบรรจุภัณฑ์ 

กลุ่มขนมชั้น
สมุนไพร 

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ 
สะดวกต่อการ
ขนส่ง และสร้าง
ค ว า ม มี อั ต
ลั ก ษ ณ์ ใ ห้ กั บ
สินค้า 

-ความพึง
พอใจของ
ผู้บริโภคที่มี
ต่อตราสินค้า
ไม่น้อยกว่า 
85% และมี

มีตราสินค้าที่
เป็นอัตลักษณ์ของ
ขนมชั้นสมุนไพร
เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15% 



ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ
ประโยชน์ 

เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

 
 

ยอดขาย
เพิ่มขึ้น 15% 
-นวัตกร 5 คน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ

ประโยชน์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมปุ๋ยจาก
เศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากการแปรรูป
อาหาร 

ลดของเสียจาก
การรูป
ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 

ท าปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษาวัสดุ
เหลือใช้ในชุมชน 

- ส านักงานเกษตร
อ าเภอพนมทวน 
- สมาชิกภายใน
กลุ่มวิสาหกิจ 
-ประชาชนทั่วไป
ในอ าเภอพนม
ทวน 

ไม่มีของเสีย
เหลือทิ้ง 

ไม่มีของเสีย
เหลือทิ้ง 

สมาชิกกลุ่มมีปุ๋ย
อินทรีย์ให้ในกา
เกษตร หรือ
จ าหน่ายให้กับ
ประชาชนใน
อ าเภอ 

 
4. รายละเอียดทางวิชาการท่ีได้รับจากการวิจัย 

4.1 ตารางแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจัย 

ล าดับ
ที่ 

แผนการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 (งบประมาณ 2563) 

ผลงานที่ได ้

  1-
2 

3-
4 

5-
6 

7-
8 

9-
10 

11-
12 

(เชิงคุณภาพ) 

1 ส ารวจข้อมูลวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยการรวบรวม 
สอบถาม และสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และผู้มีส่วนได้เสียส าคัญ  
1.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของ ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการผลิตสินค้า ได้แก่ ชุมชน ผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ ผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง ลูกค้า 
1.2 ศึกษาสภาพบริบทของชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเก่ียวข้องกับพื้นที่ ได้แก่ การใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น และภูมิสังคม 
 

            1. ข้อมูลจากการสอบถาม สัมภาษณ์ 
จ านวน 8 กลุ่มวิสาหกิจ 8 ต าบล จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของชุมชน 
พบว่าชุมชนต้องการ 
- ลดต้นทุน  
- เพิ่มผลผลิต  
- เพิ่มคุณภาพสินค้า 
- สร้างอัตลักษ์สินค้า 
- การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 
2. ชุมชนความพร้อมที่ให้ความร่วมมือที่จะ
พัฒนาชุมชนกับนักวิจัยอย่างเต็มที่มีการ
ประชุมกลุ่มย่อย การวิเคราะห์หาแนว
ทางการพัฒนาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 
และแนวทางการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม 
และประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ และผลิต
ทรัพยากรเพิ่มเพื่อใช้ในการแปรรูป   

            
            



 
 

 

ล าดับ
ที่ 

แผนการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 (งบประมาณ 2563) 

ผลงานที่ได ้
(เชิงคุณภาพ) 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-
10 

11-
12 

 

2 ทีมนักวิจัยร่วมวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา กับสมาชิก
ชุมชน เครือข่ายท้องถิ่น และร่วมกันการสร้าง
ต้นแบบการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาชุมชน บนพื้นฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น และภูมิ
สังคมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเหมาะสม  

            3. จากการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับ
สมาชิกชุมชน คัดกรองนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ปัญหาภายใน
ชุมชนสรุปว่า นักวิจัยจะผลิตนวัตกร
ชุมชน จ านวน 90 คน เพื่อประโยชน์
ในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนของชุมชน ใน
12 กลุ่มวิสาหกิจ 8 ต าบล และจะใช้ 
22 นวัตกรรมในการแก้ปัญหาดังน้ี 
- ลดต้นทุน 3 นวัตกกรม 
- เพิ่มผลผลิต  10 นวัตกรรม 
- เพิ่มคุณภาพสินค้า 4 
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 นวัตกรรม 
- สร้างอัตลักษ์สินค้า 3 นวัตกรรม 
- การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 1 
นวัตกรรม 
โดยทุกวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก
ชุมชน 15% 

            

3 การพัฒนากิจกรรมทางสังคม 
การสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้ปลูก ผู้รวบรวม 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้บริโภค 

            4. ร่วมประชุมและบริหารจัดการ
งานวิจัยร่วมกับเครือข่าย วิสาหกิจ
ชุมชน (ผู้ ปลู ก  ผู้ ร วบรวม ผู้ ผลิ ต 
ผู้ประกอบการ) ผู้จัดจ าหน่ายและ
ผู้บริโภค เพื่อรับทราบปัญหา และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นน าไปสู่การจัดการ
แก้ปัญหา 

            

4 ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 

             

            



 แผนงานทัง้โครงการที่วางไว้  ผลงานที่ด าเนินงานจนถึงปจัจบุัน 
 

4.2 ชุมชนนวัตกรรมเป้าหมายท่ีด าเนินงาน 

ล าดับที่ หมู่บ้าน ต าบล โจทย์ของพื้นที ่
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน/การ

พัฒนาของชุมชน 

1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่า
ชุมชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคคี 

หนองโรง 1. การผลิตต่อวันได้ไม่เพียงพอ
ต่อการจ าหน่าย  
2. มีของเสียเกิดขึ้นระหว่าง
การผลิตท าให้ต้นทุ่นเพิ่มมาก
ขึ้น 
3. สินค้ายังไม่ได้มาตราฐาน
สูงสุดเพราะสิ้นค้าอมน้ ามันใน
กระบวนการทอด 

คณะผู้วิจัยก าลังพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังน้ี 
1. การพัฒนาการแข็งตัวของแป้งข้าว
เกรียบด้วยการรักษาอุณหภูมิ 
2. การพัฒนาการปรับมุมใบมีดส าหรับ
หั่นข้าวเกรียบ 
3. การพัฒนาการทอดข้าวเกรียบแบบ
สุญญากาศ 

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้าน
บ่อหว้า 

ดอนตา
เพชร 

1. ปัญหาในการเก็บวัตถุดิบ
เพื่ อให้สามารถเ ก็บ ไว้ผลิต
สินค้ า ไ ด้นานขึ้ น เ น่ื องจาก
วัตถุดิบออกผลผลิตเป็นฤดูการ 
2. ปัญหาบรรณจุภัณฑ์ในการ
ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ 
3. อัตลักษณ์ของสิ้นค้าเพื่อส่ง
เสิมการขาย 

คณะผู้วิจัยพัฒนานวัตกรรม  และ
เตรียมความการอบรมนวัตกร โดย
ด าเนินการสร้างคู่มือส าหรับการเรียนรู้
นวัตกรรม และแบบทดสอบเพื่อวัด
ระดับให้นวัตกร ในวันที่ 15 พฤษจิ
กายน 2563 ด้วยนวัตกรรมดังน้ี 
1. ออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุ
ภัณฑ์อัตโนมัติแบบสุญญากาศ 
2. การพัฒนาการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ด้วยนวัตกรรมการท าความเย็น 
3. การพัฒนากระบวนการทอด
สุญญากาศ 

3 กลุ่มเบญจพาดรักเกษตรกร พังตรุ 1. กลุ่มเกษตรกรขาด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วย
ในการเพิ่มผลผลิต 
2. ปัญหาต้นทุนด้านพลังงาน
ไฟฟ้าในการผลิตสูง 
3. ปัญหาบรรณจุภัณฑ์ในการ
ขนส่งสินค้า 

คณะผู้วิจัยก าลังพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังน้ี 
1. การพัฒนาระบบอบแห้งมะขามแช่
อ่ิมด้วยตู้อบลมร้อน 
2. การพัฒนาระบบไฟฟ้าส าหรับตู้อบ
แห้ง 
3. ออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์ 

4 กลุ่มเกษตรกรท านาหนอง
สาหร่าย 

หนอง
สาหร่าย 

กลุ่มเกษตรกรไม่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมช่วยในการเพิ่ม
ผลผลิต ท าให้ยังไม่สามารถ
ผลิตได้ตามจ านวนของผู้สั่งซ้ือ 
เพราะมีปัญหา 

คณะผู้วิจัยก าลังพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังน้ี 
1 .  น วัต ก ร รม เ ต าผ ลิ ต ทอ ง ม้ ว น
อัตโนมัติ  
2. การพัฒนากระบวนการผสมแป้ง
ทองม้วน  



ล าดับที่ หมู่บ้าน ต าบล โจทย์ของพื้นที ่
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน/การ

พัฒนาของชุมชน 

5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนม
เปี๊ยะพนมทวน 

พนนมทวน 1. เน่ืองจากในพื้นที่มีวัตถุดิบ
จ าพวกลูกตาลจ านวนมาก 
ทางกลุ่มวิสาหกิจจึงต้องการ
น าลูกตาลมาเป็นใส้ขนมเป๊ยะ 
ประกอบกับมีผู้บริโภคให้ความ
สนใจ 
2. การผลิตต่อวันได้ไม่เพียงพอ
ต่อการจ าหน่าย 
3. ปัญหาบรรณจุภัณฑ์ในการ
ขนส่งสินค้าขนมเปี๊ยะ 

คณะผู้วิจัยพัฒนานวัตกรรม  และ
เตรียมความการอบรมนวัตกร โดย
ด าเนินการสร้างคู่มือส าหรับการเรียนรู้
นวัตกรรม และแบบทดสอบเพื่อวัด
ระดับให้นวัตกร ในวันที่ 8 พฤษจิ
กายน 2563 ด้วยนวัตกรรมดังน้ี 
1.นวัตกรรมการแปรรูปใส้ขนมเปี๊ยะ
จากลูกตาล 
2. นวัตกรรมการนวดแป้งส าหรับขนม
เปี๊ยะ 
3. การสร้างตราสัญญาลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับขนมเปี๊ยะ 

6 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
เกษตรกรทุ่งสมอ 

ทุ่งสมอ การท าน้ าใบเตย ซ่ึงปัจจุบัน
ทางกลุ่มสามารถหั่นใบเตยได้
แค่ 72 kg/วัน ไม่สามารถท า
ได้ทุกวันเน่ืองจากการเกษตรผู้
หั่นจะได้รับบาดเจ็บจากการ
หั่น และในการท าน้ าใบเตย
จะต้องทะให้ใบเตยละเอียดซ่ึง
ปัจจุบันจะต้องปั่นประมาณ 
100 รอบ/วัน ซ่ึงท าให้เครื่อง
ปั่นมีปัญหาเครื่องเสียบ่อยซ่ึง
เป็นการ เพิ่มต้นทุนให้กลุ่ ม
เกษตรกร 

คณะผู้วิจัยก าลังพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังน้ี 
1. การพัฒนาการสกัดน้ าใบเตย
ส าหรับการแปรรูปจมูกข้าว 
2. การพัฒนาการสกัดน้ าใบเตย
ส าหรับการแปรรูปจมูกข้าว 

7 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดดอน
เจดีย์ 

ดอนเจดีย์ ปัญหากลุ่มยังใช้ วิ ธีการผลิต
สินค้ าแบบดั่ ง เ ดิ ม โดย ไ ม่ มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ช่วย ท าให้ ไ ม่สามารถเพิ่ ม
ผลผลิตให้เพียงพอต่อผู้บริโภค 
และสินค้าคุณภาพจ าไม่คงที่ 

คณะผู้วิจัยก าลังพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังน้ี 
1. การพัฒนาการน่ึงเห็ดอัตโนมัติ
ส าหรับการผลิตแหนมเห็ด 
2. กระบวนการสกัดน้ าเห็ดน่ึงสุก 

8 กลุ่มขนมชั้นสมุนไพร รางหวาย ปัญหาคือกลุ่มยังใช้วิธีการท า
แบบดั่งเดิมโดยไม่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาช่วย ท าให้ไม่
สามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
ต่อผู้บริโภคได้ และขาดบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย 

คณะผู้วิจัยก าลังพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังน้ี 
1. การพัฒนากระบวนการผสมแป้ง
ขนมชั้น 
2. การพัฒนาเตาประหยัดพลังงาน 
3. การสร้างบรรจุภัณฑ์ส าหรับขนมชั้น
สมุนไพร 



4.2 นักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน 
 

ชื่อ – สกุล พื้นที่ด าเนนิงาน เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 
คุณสมบัติของนักวิจัยชาวบ้าน/

นวัตกรชาวบ้าน 
ความเชี่ยวชาญ/ทักษะที่เกดิขึ้น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ป่ า ชุ ม ชน บ้ า นห้ ว ย
สะพานสามัคคี 
 

 การพัฒนาการแข็งตัวของ
แป้งข้าวเกรียบด้วยการรักษา
อุณหภูมิ  

คุณสมบัติ 
1. พิจารณาบุคคลที่มีความสนใจ
ภายในต าบลทั้ง 8 ต าบล ของ
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
2 .  ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม  แ ล ะ
ทดสอบนวัตกรตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ความเชี่ยวชาญ/ทักษะที่เกิดขึ้น 
1. นวัตกรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในนวัตกรรมที่เข้ารับการทดสอบ 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่
บุคคลอ่ืน ๆ ได้ 
2. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เพื่อยกระดับ และเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน 

การพัฒนาการปรับมุมใบมีด
ส าหรับหั่นข้าวเกรียบ 
การพัฒนาการทอดข้าวเกรียบ
แบบสุญญากาศ 

กลุ่ ม วิสาหกิจชุมชน
สตรีบ้านบ่อหว้า 
(แผนทดสอบวันที่ 15 
พ.ย. 2563) 

ออกแบบและสร้ าง เครื่ อง
บร ร จุภัณฑ์ อั ต โ น มัติ แ บบ
สุญญากาศ 
การพัฒนาการ เ ก็บ รั กษ า
วัตถุดิบด้วยนวัตกรรมการท า
ความเย็น 
การพัฒนากระบวนการทอด
สุญญากาศ 

กลุ่ ม เ บ ญ จ พ า ด รั ก
เกษตรกร 
 

นวัตกรรมการอบแห้งมะขาม
แช่อ่ิม 
นวัตกรรมตู้อบแห้งด้วยระบบ
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
นวัตกรรมการสร้างบรรจุภัณฑ์
ส าหรับมะขามแช่อ่ิม 

กลุ่มเกษตรกรท านา
หนองสาหร่าย 

นวัตกรรมเตาไฟฟ้าส าหรับ
การผลิตทองม้วนอัตโนมัติ 
นวัตกรรมส าหรับกระบวนการ
ผสมแป้งทองม้วน 
 

กลุ่ ม วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และ
ขนมเปี๊ยะพนมทวน
(แผนทดสอบวันที่  8 
พ.ย.2563) 

นวัตกรรมการแปรรูปใส้ขนม
เปี๊ยะจากลูกตาล 
นวัตกรรมการนวดแป้งส าหรับ
ขนมเปี๊ยะ 
การสร้างตราสัญญาลักษณ์
และบรรจุภัณฑ์ส าหรับขนม
เปี๊ยะ 



ชื่อ – สกุล พื้นที่ด าเนนิงาน เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 
คุณสมบัติของนักวิจัยชาวบ้าน/

นวัตกรชาวบ้าน 
ความเชี่ยวชาญ/ทักษะที่เกดิขึ้น 

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
เกษตรกรทุ่งสมอ 

นวัตกรรมการสกัดน้ าใบเตย 

นวัตกรรมการส าหรับการหั่น
ใบเตย 

วิสาหกิจชุมชนฟาร์ม
เห็ดดอนเจดีย์ 

นวัตกรรมการน่ึงเห็ดอัตโนมัติ
ส าหรับการผลิตแหนมเห็ด 
กระบวนการสกัดน้ าน้ าเห็ดน่ึง
สุก 

กลุ่มขนมชั้นสมุนไพร 

นวัตกรรมการผสมแป้งขนม
ช้ัน 
น วั ต ก ร ร ม เ ต า ป ร ะ ห ยั ด
พลังงาน 
นวัตกรรมการสร้างบรรจุภัณฑ์
ส าหรับขนมชั้นสมุนไพร 

เกษตรอ าเภอพนมทวน 
ร่วมกับทุกกลุ่มวิสาหกิจ
และนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย 
 

นวัตกรรมปุ๋ยจากเศษวัสดุ
เ ห ลื อ ทิ้ ง จ า กก าร แป ร รู ป
อาหาร 

 
4.3 ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีด าเนินงานในโครงการ 

ล าดับที่ ชื่อเทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าด้านการน าไปใช้ประโยชน์โดย

ชุมชนนวัตกรรม 
1 การพัฒนาการแข็งตัวของแป้งข้าว

เกรียบด้วยการรักษาอุณหภูมิ 
3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 

Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ในการทดลอง
เครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบ
นวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

2 การพัฒนาการปรับมุมใบมีดส าหรับ
หั่นข้าวเกรียบ 

3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ในการทดลอง
เครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบ
นวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 
 



ล าดับที่ ชื่อเทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าด้านการน าไปใช้ประโยชน์โดย

ชุมชนนวัตกรรม 
3 การพัฒนาการทอดข้าวเกรียบแบบ

สุญญากาศ 
3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 

Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ในการทดลอง
เครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบ
นวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องซีล
สุญากาศ 

2 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีถูกน าไปใช้งานจริงแล้ว 
และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบนวัตกร 
ซ่ึงมีความก้าวหน้า 70% 

5 การพัฒนาเ ก็บรั กษา วัตถุดิบ(ผิ ว
มะกรูด) 

2 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีถูกน าไปใช้งานจริงแล้ว 
และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบนวัตกร 
ซ่ึงมีความก้าวหน้า 70% 

6 การสร้างตราสัญญาลักษณให้มีอัต
ลักษณ์เพื่อส่งเสิมการขาย 

3 การสร้างบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถยืดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มอัตลักษณ์สินค้าของตัวเอง
เพื่อส่งเสริมการขาย นวัตกรรมน้ีถูกน าไปใช้
งานจริงแล้ว และยังเหลือขั้นตอนของการ
ทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 70% 

7 การพัฒนาการอบแห้งมะขามแช่อ่ิม 3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพี ยงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีถูกน าไปใช้งานจริงแล้ว 
และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบนวัตกร 
ซ่ึงมีความก้าวหน้า 70% 

8 การพัฒนาตู้อบแห้งด้วยระบบไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ 

3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีถูกน าไปใช้งานจริงแล้ว 
และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบนวัตกร 
ซ่ึงมีความก้าวหน้า 70% 

9 การสร้างบรรจุภัณฑ์ส าหรับมะขาม
แช่อ่ิม 

2 การสร้างบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถยืดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มอัตลักษณ์สินค้าของตัวเอง



ล าดับที่ ชื่อเทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าด้านการน าไปใช้ประโยชน์โดย

ชุมชนนวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมการขาย นวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ใน
การทดลองเครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของ
การทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

10 นวัตกรรมเตาไฟฟ้าส าหรับการผลิต
ทองม้วนอัตโนมัติ 

3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคนวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ในการทดลอง
เครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบ
นวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

11 การพัฒนากระบวนการผสมแป้ง
ทองม้วน 

3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคนวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ในการทดลอง
เครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบ
นวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

12 นวัตกรรมการแปรรูปใส้ขนมเปี๊ยะ
จากลูกตาล 

3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีถูกน าไปใช้งานจริงแล้ว 
และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบนวัตกร 
ซ่ึงมีความก้าวหน้า 80% 

13 การพัฒนาการนวดแป้งส าหรับขนม
เปี๊ยะ 

3 นวัตกรรมที่ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่มประมาณ
การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นวัตกรรมน้ีถูกน าไปใช้งานจริงแล้ว 
และยังเหลือขั้นตอนของการทดสอบนวัตกร 
ซ่ึงมีความก้าวหน้า 80% 

14 การสร้างตราสัญญาลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับขนมเปี๊ยะ 

3 การสร้างบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถยืดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มอัตลักษณ์สินค้าของตัวเอง
เพื่อส่งเสริมการขาย และยังเหลือขั้นตอนของ
การทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 80% 

15 การพัฒนาการสกัดน้ าใบเตยส าหรับ
การแปรรูปจมูกข้าว 

3 ด้าน Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
ประมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บ ริ โภคนวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ ในการ
ทดลองเครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการ
ทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 
 



ล าดับที่ ชื่อเทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าด้านการน าไปใช้ประโยชน์โดย

ชุมชนนวัตกรรม 
16 การพัฒนาการหั่นใบเตยส าหรับการ

แปรรูปจมูกข้าว 
3 ด้าน Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

ประมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บ ริ โภคนวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ ในการ
ทดลองเครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการ
ทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

17 การพัฒนาการ น่ึง เ ห็ ด อัต โ นมัติ
ส าหรับการผลิตแหนมเห็ด 

3 ด้าน Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
ประมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บ ริ โภคนวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ ในการ
ทดลองเครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการ
ทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

18 กระบวนการสกัดน้ าเห็ดน่ึงสุก 3 ด้าน Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
ประมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บ ริ โภคนวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ ในการ
ทดลองเครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการ
ทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

19 การพัฒนากระบวนการผสมแป้งขนม
ช้ัน 

2 ด้าน Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
ประมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บ ริ โภคนวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ ในการ
ทดลองเครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการ
ทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

20 การพัฒนาเตาประหยัดพลังงาน 2 ด้าน Processing และการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
ประมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บ ริ โภคนวัตกรรมน้ีก าลังอยู่ ในการ
ทดลองเครื่อง และยังเหลือขั้นตอนของการ
ทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

21 การสร้างบรรจุภัณฑ์ส าหรับขนมชั้น
สมุนไพร 

2 การสร้างบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถยืดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มอัตลักษณ์สินค้าของตัวเอง
เพื่อส่งเสริมการขาย และยังเหลือขั้นตอนของ
การทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 60% 

22 กระบวนการท าปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งจากการแปรรูปอาหาร 

3 นวัตกรรมที่ ใช้เพื่อการน าของเสียจากการ
เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นวัตกรรมน้ีถูก
น าไปใช้งานจริงแล้ว และยังเหลือขั้นตอนของ
การทดสอบนวัตกร ซ่ึงมีความก้าวหน้า 80% 

 
 
 



4.4 ตารางเป้าหมายผลงานในแต่ละช่วงเวลา 
ปีที ่ เดือนที ่ แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ ผลจากการปฏิบัติงานจริง 
1 1-2 - ส ารวจข้อมูลวิเคราะห์และประเมิน

ศั ก ย ภ า พ ข อง ชุ มช น โ ดย ก า ร
รวบรวม สอบถาม และสัมภาษณ์
จากหน่วยงานที่ เก่ียวข้องและผู้ มี
ส่วนได้เสียส าคัญ  

- ศึกษาปัญหาและความต้องการของ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตสินค้า 
ได้ แ ก่  ชุมชน ผู้จ าหน่าย วัตถุ ดิบ 
ผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง ลูกค้า 
-  ศึกษาสภาพบริบทของชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเก่ียวข้องกับพื้นที่ 
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาเฉพาะถิ่น และภูมิสังคม 
 

- ได้ village profile ที่น าไปสู่การ
ออกแบบและน านวัตกรรมลงไปใช้ 
โ ด ย มี ร าย ละ เ อี ย ดที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง
ผลิตภัณฑ์เป้าหมายตั้งแต่เกษตรกรผู้
ปลูกพืชผลทางการเกษตร ผู้แปรรูป 
ผู้ จ า ห น่ าย ราค า ก า ไร  ขาดทุ น 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (1-
2 เดือน) 
 

- ได้ village profile ที่น าไปสู่
การออกแบบและน านวัตกรรม
ลงไปใช้ โดยมีรายละเอียดที่
เก่ียวข้องผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผล
ทางการเกษตร ผู้แปรรูป ผู้
จ าหน่ายราคา ก าไร ขาดทุน 
ปัญหาที่ เ กิดขึ้ นจ ากปั จ จั ย
ภายในและภายนอกชุมชน ทั้ง
ใ น ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
- ข้อมูลจากการสอบถาม 
สัมภาษณ์ จ านวน 12 กลุ่ม
วิสาหกิจ 18 ต าบล จากการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว โ น้ ม ค ว า ม
ต้องการของชุมชน พบ ว่า
ชุมชนต้องการ 
- ลดต้นทุน  
- เพิ่มผลผลิต  
- เพิ่มคุณภาพสินค้า 
- สร้างอัตลักษ์สินค้า 
- การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 
2. ชุมชนความพร้อมที่ให้ความ
ร่วมมือที่จะพัฒนาชุมชนกับ
นัก วิ จั ย อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ มี ก า ร
ประชุมกลุ่มย่อย การวิเคราะห์
หาแนวทางการพัฒนาการใช้
ทรัพยากร ในท้องถิ่ น  และ
แนวทางการส่งเสริมให้สมาชิก
กลุ่ม และประชาชนในพื้นที่
อนุรักษ์ และผลิตทรัพยากร
เพิ่มเพื่อใช้ในการแปรรูป   

1 3-5 - ทีมนักวิ จัยร่วม วิเคราะห์ข้อมูล 
ปัญหา กับสมาชิกชุมชน และร่วมกัน
การสร้างต้นแบบการเรียนรู้ เพื่อ
แ ก้ ปั ญ ห า ชุ ม ช น  บ น พื้ น ฐ า น
ท รั พ ย า ก ร ท้ อ ง ถิ่ น  ภู มิ ปั ญ ญ า

- ต้ น แบบ การ เ รี ย นรู้  ต้ น แบ บ
เครื่องมือ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ส าหรับ
การแก้ปัญหาชุมชน บนพื้นฐาน
ท รั พ ย า ก ร ท้ อ ง ถิ่ น  ภู มิ ปั ญ ญ า
เฉพาะถิ่น และภูมิสังคมร่วมกับการ

3. จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ร่วมกับสมาชิกชุมชน คัดกรอง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาภายในชุมชน
สรุปว่า นักวิจัยจะผลิตนวัตกร



ปีที ่ เดือนที ่ แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ ผลจากการปฏิบัติงานจริง 
เฉพาะถิ่น และภูมิสังคมร่วมกับการ
ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 

ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเหมาะสม 
ของทั้ง 8 ต าบล 
- ได้นวัตกรรมชุมชนอย่างน้อย 22
นวัตกรรม 
 

ชุมชน จ านวน 90 คน เพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่
ยั่งยืนของชุมชน ใน12 กลุ่ม
วิสาหกิจ 8 ต าบล และจะใช้ 
22 นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
ดังน้ี 
- ลดต้นทุน 3 นวัตกกรม 
- เพิ่มผลผลิต  10 นวัตกรรม 
- เพิ่มคุณภาพสินค้า 4 
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 นวัตกรรม 
- สร้างอัตลักษ์สินค้า 3 
นวัตกรรม 
- การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 1 
นวัตกรรม 
โ ด ย ทุ ก วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น มี
เป้าหมายร่วมกันคือเพื่อเพิ่ม
รายได้ ให้ กับสมาชิกชุมชน 
15% 

5-6 - การพัฒนากิจกรรมทางสังคม 
- การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปลูก
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค 
- ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม 

- ได้ นวัตกรชาวบ้านให้กับชุมชน
อย่างน้อย 90 คน 
- ได้เครือข่ายทางสังคมของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผล
การเกษตร 
-เกิดผลกระทบในทางบวกกับ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม 

- เตรียมด าเนินการอบรม
นวัตกร  
- มีประชุมและบริหารจัดการ
งานวิจัยร่วมกับเครือข่าย 
- วิสาหกิจชุมชน (ผู้ปลูก ผู้
รวบรวม ผู้ผลิต)  
- ผู้จัดจ าหน่าย 
- ผู้บริโภค  
- เกษตรอ าเภทพนมทวน  
- เกษตรอ าเภอท่าม่วง 
- พัฒนาการเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)  
เพื่ อ รั บท ร าบปัญหา และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นน าไปสู่การ
จัดการแก้ปัญหา 

 
 
 
 



งานส าเร็จตามเป้าหมายที่เสนอไว้หรอืไม่ 
 ส าเร็จตามเป้าหมาย   ไม่ส าเร็จ   ล่าช้ากว่าแผนงาน 

ผลการปฏิบัติงานมีความส าเร็จตามเป้าหมาย ประมาณ 95% โดยไม่ถือว่าล่าช้ากว่าแผนงาน เพราะ
กระบวนการการด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆได้ด าเนินตามแผนงาน มีแค่บางส่วนที่ต้องรอผลการ
ทดสอบนวัตกรรมก่อนการถ่ายทอดสู่นวัตกร 
 

 อุปสรรคหรอืปัญหา 
มีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานในช่วง 3 เดือนแรก เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแผร่ะบาดจากเช้ือไวรสั Covid-19 ท าให้ไมส่ามารถลงสรวจพื้นทีจ่รงิได้ 
 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินการแก้ปญัหาด้วยการสมัภาษณ์ สอบถาม ข้อมูลทางโทรศัพท์ 

 



บทสรุปผู้บริหาร (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัด

กาญจนบุรี มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมและนวัตกร ชุมชนเพื่อยกระดับศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
ให้มีองค์ความรู้การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ ในการวิเคราะห์ปั ญหาและ
แก้ปัญหาการผลิตทีเ่กิดข้ึน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลติสนิค้าของชุมชนซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอ าเภอพนมทวน ในจังหวัดกาญจนบุรี  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
น าเสนอ การพัฒนาชุมชนใน อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาจนบุรี จ านวน 8 ต าบล โดยสร้างนวัตกรรมชุมชน 8 
ชุมชน พัฒนานวัตกรรมจ านวน 22 นวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรจ านวน 90 นวัตกร โดยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชนกับนักวิจัย ในการสร้างต้นแบบการเรียนรู้ให้สมาชิกชุมชน/ชาวบ้านในชุมชนมีองค์ความรู้การ
ปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาการผลิตที่เกิดข้ึน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของชุมชนซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการด้วยการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยสู่เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นโครงการพัฒนากิจกรรมทางสังคมเพื่อการสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้ปลูก ผู้รวบรวม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้บริโภค หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายใน
จังหวัดกาญจบุรี ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนักวิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมมูล village profile ที่น าไปสู่การส ารวจ
และเก็บข้อมูลชุมชน ทั้งหมดจ านวน 8 กลุ่มวิสาหกิจ ครอบคลุม 8 ต าบล โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์
เป้าหมายต้ังแต่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตร ผู้แปรรูป ผู้จ าหน่ายราคา ก าไร ขาดทุน ปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเกษตรอ าเภอ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อวิเคราะห์หาต้นแบบการเรียนรู้ ต้นแบบเครื่องมือ 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ส าหรับการแก้ปัญหาชุมชน บนพื้นฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ภูมิปัญญาเฉพาะถ่ิน และภูมิสังคม
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเหมาะสม ของทั้ง 8 ต าบลจ านวน 22 นวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางให้การ
พัฒนาและยกระดับกลุ่มต่างๆ โดยในช่วงระยะเวลา 1-6 เดือน จากการส าข้อมูล นักวิจัย กลุ่มวิสาหกิจ และ
เครือข่ายร่วมกันวิเคราะแนวโน้มความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนมีความต้องการและควรได้รับการ
แก้ปัญหา การลดต้นทุน 3 นวัตกกรม, เพ่ิมผลการผลิต  10 นวัตกรรม, เพ่ิมคุณภาพสินค้า 4 นวัตกรรม, 
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 นวัตกรรม, สร้างอัตลักษ์สินค้า 8 นวัตกรรม, การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 2 นวัตกรรม 
โดยทุกวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกชุมชน 15% และนักวิจัยมีได้เริ่ม
ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมทั้ง 22 นวัตกรรม ซึ่งผลการด าเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยแล้วไม่ต่ ากว่า 50% และอยู่ร
หว่างด าเนินเตรียมคู่มือเพื่อด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบบทดสอบนวัตกรชาวบ้าน โดยการด าเนินที่
ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน (ผู้ปลูก ผู้รวบรวม ผู้ผลิต ) ผู้จัดจ าหน่าย
สินค้าชุมชน ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยเกษตรอ าเภทพนมทวน เกษตรอ าเภอท่าม่วง และ
พัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) โดยรับทราบปัญหา และผลกระทบที่เกิดข้ึนน าไปสู่การจัดการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ผลการด าเนินงานที่ได้ท าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 50% ของงาน ตลอดโครงการ 
 
 



ผลการด าเนินงานที่ได้ท าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 50% ของงาน ตลอดโครงการ 
รูปการด าเนินกิจกรรม 

กลุ่มเกษตรกรท านาหนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/

ผู้รับประโยชน์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมเตา
ผลิตทองม้วน
อัตโนมัต ิ

เพิ่มผลผลิต 
 
 

การพัฒนาเตา
ทองม้วนให้
เปิดปิด
อัตโนมัต ิ

กลุ่มเกษตรกร
ท านาหนอง
สาหร่าย  

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 20 
คน 

เพิ่มประมาณ
การผลิตให้
เพียงพอตอ่
ความต้องการ
ของผู้บริโภค
และมรีายได้
เพิ่มข้ึน 15% 

2. นวัตกรรม
ส าหรับ
กระบวนการผสม
แป้งทองม้วน 

เพิ่มผลผลิต 
 

การพัฒนา
เครื่องกวน
แป้งทองม้วน 

กลุ่มเกษตรกร
ท านาหนอง
สาหร่าย  

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 20 
คน 

เพิ่มประมาณ
การผลิตให้
เพียงพอตอ่
ความต้องการ
ของผู้บริโภค
และมรีายได้
เพิ่มข้ึน 15% 

 
 
 



  

  



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิสาหกิจชมุชนสตรีบ้านบ่อหว้า ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/

ผู้รับประโยชน์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรม
เครื่องซีลสุญา
กาศ 

บรรจุภัณฑ์ไม่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ซือ้ 
 

ออกแบบและ
สร้างเครื่อง
บรรจุภัณฑ์
อัตโนมัติแบบ
สุญญากาศ 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนสตรีบ้าน
บ่อหว้า  

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
ส า ม า ร ถ ยื ด
อายุผลิตภัณฑ์ 
ล ด ก ลิ่ น 
สะดวกต่อการ
ขนส่ง 
 

-อายุของ
ผลิตภัณฑ์
เพิ่มข้ึน 
สินค้าไม่มี
กลิ่น 
สามารถ
ขนส่งสินค้า
กับระบบ
ขนส่งทั่วไป
ได้และมี
ยอดขาย
เพิ่มข้ึน 
15% 
-นวัตกร 5 
คน 
 

สามารถยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ์
ได้นานข้ึนและ
ไม่มีกลิ่น 
สามารถขนส่ง
สินค้ากับระบบ
ขนส่งทั่วไปได้
ท าให้สามารถ
ขายสินค้าได้
ง่ายและมี
ยอดขายเพิ่มข้ึน 
15% 

2. นวัตกรรมการ
เก็บรักษาวัตถุดิบ
(ผิวมะกรูด) 

การรกัษา
วัตถุดิบเพื่อ
การเพิม่
ผลผลิต 

การ
พัฒนาการเกบ็
รักษาวัตถุดิบ
ด้วยนวัตกรรม
การท าความ
เย็น 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนสตรีบ้าน
บ่อหว้า  

การเพิม่
ผลผลิต 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 5 
คน 

เพิ่มประมาณ
การผลิตให้
เพียงพอตอ่
ความต้องการ
ของผู้บริโภคมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
15% 

3. นวัตกรรมการ
สร้างตราสญัญา
ลักษณให้มีอัต
ลักษณ์เพื่อส่งเสมิ
การขาย 

ออกแบบตรา
สินค้า 

การพัฒนา
กระบวนการ
ทอด
สุญญากาศ 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนสตรีบ้าน
บ่อหว้า  

มีตราสินค้าที่
เป็น 
อัตลักษณ์ของ
พริกแกงต ามือ 

-ความพึง
พอใจของ
ผู้บริโภคที่มี
ต่อตรา
สินค้าไม่
น้อยกว่า 
85% และมี
ยอดขาย

มีตราสินค้าที่
เป็นอัตลักษณ์
ของพริกแกงต า
มือเป็นที่รูจ้ัก
ของผู้บริโภคมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
15% 



ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้รับประโยชน์ 

เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

เพิ่มข้ึน 
15% 
-นวัตกร 5 
คน 

 

 
 
 
 



กลุ่มวิสาหกิจชมุชนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมเป๊ียะพนมทวน ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นการวิจัย ค าถามวิจัย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้รับประโยชน์ 

เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. นวัตกรรมการ
แปรรปูใส้ขนม
เปี๊ยะจากลกูตาล 

ผลิตภัณฑ์ใหม ่
 
 

การพัฒนาลูก
ตาลเป็นใส้
ขนมเปี๊ยะ 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่และขนมเปี๊ยะ
พนมทวน  

สร้าง
ผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบใน
ชุมชน 
 

-ผลิตภัณฑ์
ขนมเปี๊ยะไส้
ลูกตาล 
 -นวัตกร 7 
คน 

เพิ่มประมาณ
การผลิตให้
เพียงพอตอ่
ความต้องการ
ของผู้บริโภค
และมรีายได้
เพิ่มข้ึน 15% 

2. นวัตกรรมการ
นวดแป้งส าหรับ
ขนมเปี๊ยะ 

เพิ่มผลผลิต 
 

การพัฒนา
เครื่องนวด
แป้งส าหรบัท า
ขนมเปี๊ยะ 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่และขนมเปี๊ยะ
พนมทวน  

เพิ่มผลผลิต 
 

-เพิ่มผลผลิต 
15% 
-นวัตกร 7 
คน 

เพิ่มประมาณ
การผลิตให้
เพียงพอตอ่
ความต้องการ
ของผู้บริโภค
และมรีายได้
เพิ่มข้ึน 15% 

3. การสร้างตรา
สัญญาลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์
ส าหรับขนมเปี๊ยะ 

บรรจุภัณฑ์
ใหม่เพือ่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ซือ้ 
 

ออกแบบและ
สร้างบรรจุ
ภัณฑ์ 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่และขนมเปี๊ยะ
พนมทวน  

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
ส ร้ า ง ค ว า ม
มี อั ต ลั ก ษ ณ์
ให้กับสินค้า 
 

-ความพึง
พอใจของ
ผู้บริโภคที่มี
ต่อตรา
สินค้าไม่
น้อยกว่า 
85% และมี
ยอดขาย
เพิ่มข้ึน 
15%และมี
ยอดขาย
เพิ่มข้ึน 
15% 
-นวัตกร 7 
คน 

มีตราสินค้าที่
เป็นอัตลักษณ์
ของขนมเปี๊ยะ
ลูกตาลเป็นที่
รู้จักของ
ผู้บริโภคมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
15% 
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