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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค การพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผนใบตอง โดยจัดโครงการ KM: 
ภาคปฏิบัติชุมชน โดยเนนการดําเนินงานตามทฤษฎีหวงโซคุณคา (Value Chain) ในประเด็นการบริหารจัดการ 
(Management) อาศัยวิธีการ Matching Product กับ User ทีก่ําหนดไว 2 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย กลุมการใช
ประโยชนหลักและขยายผล ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเนนกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาคุณคานวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตอง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของโดยใชวิธีการ
เลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากในพื้นที่ 3 จังหวัด จํานวนรวม 106 คน แบงเปน จังหวัดอุตรดิตถ 38 คน สุโขทัย
และพิษณุโลกเทากัน 34 คน การเก็บขอมูลจากโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชนในรูปแบบ (Focus Group 
Discussion) การจัดการฝกอบรมมีทั้งหมด 5 ชวงกิจกรรม โดยในกิจกรรมที่ 1. Education of Knowledge  
กิจกรรมที่ 2 Knowledge Work Rally กิจกรรมที่ 3 Cooperative Work Shop กิจกรรมที่ 4 Mind Mapping Work 
Shop, กิจกรรมที่ 5   Evaluation Program โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนาและขอมูล
เชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   จากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดานพบวามีความรูความเขาใจของการดําเนินโครงการอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.29, SD = 0.61 )และดานความพึงพอใจ นวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตอง อยูในระดับมาก 
( X  = 4.14, SD = 0.69) และดานความรูความเขาใจกอนการฝกอบรมอยูในระดับนอยที่สุด ( X  = 1.47,SD=0.92 
) และเมื่อจบโครงการการฝกอบรมมีความเขาใจของเครื่องอยูในระดับมาก ( X  = 4.11, SD = 0.92 ) และในดาน
ของการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ นวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผนใบตองโดยผลสํารวจวิเคราะหเชิงปริมาณทั้ง 4 ดาน  
ดานการผลิต การรักษาคุณคาของผลิตภัณฑงานใบตองชวยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอมเปนผลิตภัณฑ
ทางเลือกในการลดตนทุนการผลิต ดานวัตถุดิบ สามารถหาแหลงที่หาซื้อวัตถุดิบใบตองไดงาย ดานการลงทุน 
สามารถแปรรูปงานใบตองตามผลิตภัณฑของผูประกอบการและมีกลุมการลงทุนอยูมาก สามารถเปดชองทางการ
จัดจําหนายโดยเนนเปนผลิตภัณฑที่สงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมสรุปโครงการวิจัยการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรม
เครื่องอัดรีดแผนใบตองมรีะดับความพึงพอใจและมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 
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Abstract 

 This research aim to the value development of innovative invention of a banana leaf presser by  
project of  knowledge management in action in community. The implementation of theory value chain 
issues related to the management by methods matching product with User at the number two target.  
Includes target the key benefits and expand the audience. With action research through technological 
cooperation of community. The result of study to the value development of innovative invention of a 
banana leaf presser to add value to research by through the participation of entrepreneurs and 
community from population sample  by population sample  use of a specific sample (Purposive 
Sampling). From three provinces in the region totals 106 people. There are 38 people Uttaradit, 
Phitsanulok and Sukhothai same 34 people. The storage of the preparation form of training of lives 
through the project of knowledge management in action in community. (Focus Group Discussion). The 
training system five events. Activity first: Education of Knowledge, Activity second: Knowledge Work 
Rally, Activity three: Cooperative Work Shop, Activity four: Mind Mapping Work Shop, Finally Activity 5: 
Evaluation Program. The statistics used for data analysis by frequency, percentage, mean, standard 
deviation. The analysis of the data revealed that four of satisfaction and understanding of the project 
were high ( X = 4.29, SD = 0.61) and satisfaction. Innovation of a banana leaf presser were high level  
( X  = 4.14, SD = 0.69) and the ability to measure knowledge before training in the lowest level  
( X = 1.47, SD = 0.92). And ending after the training program is at a high level of understanding.  
( X = 4.11,SD = 0.92 ) and in adding value to products. Innovation extruder sheet of a banana leaf 
presser and explore the quantitative analysis of four. To maintain the production value of the product 
helps reduce environmental pollution and the alternative products to reduce production costs. The 
material, Source material can be purchased easily. Investment products can be processed by the 
operators. Marketing is a product distribution environment and takes into account global warming for 
nature conservation. The summary of development project is satisfaction and high level project. 
 
Keywords : invention of a Banana Leaf Presser, Technological Cooperation of Community, Knowledge Management in Action in 
    Community 
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คํานํา 

ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมสามารถเขาถึงความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีตนทุนที่
คอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นๆ มีงานวิจัยอีกจํานวนมากที่มีแนวทางที่จะสามารถประสาน
ผลประโยชนระหวางภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี โดยภายใตกรอบความรวมมือระหวาง
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ภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย ฝายแรกสามารถลดตนทุน และความเสี่ยงจากการสราง In-House R&D ซึ่งตอง
ใชเงินลงทุนสูง และ สามารถเขาถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถตรงกับความตองการ ในขณะที่
ปจจุบันสถาบันการศึกษาไดมีการผลิตงานวิจัยออกมากมายในดานของภาคอุตสาหกรรมทุกขนาดจนถึงการรับทุน
งานวิจัยแตเมื่อมีการวิจัยเสร็จสิ้นลงแลวการนํานวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของสถาบันการศึกษาทั้งที่เกิดขึ้นมา
ใหมและพัฒนาขึ้นสวนใหญแลวยังไมไดรับการเผยแพรและยอมรับออกสูตลาดอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเทียบกับ
งานวิจัยดานนวัตกรรมที่มีอยูในปจจุบันของสถานศึกษา ดังคําที่วา งานวิจัยในสมัยนี้ เมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ไม
ควร ขึ้นหิ้ง แตควรนํามาขึ้นหาง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงกลุมเปาหมายสามารถนําไปพัฒนาตอยอดหรือ
รูปแบบเชิงธุรกิจตอไปและในการพัฒนาของนวัตกรรม ในการถายทอดการฝกอบรมในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐเครื่องอัดรีดแผนใบตองเปนเครื่องมือในการถายทอดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มมูลคาของ
สิ่งประดิษฐงานวิจัยโดยใหชุมชนมีสวนรวม โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชนเพื่อใหผูประกอบการหรือชุมชน
ที่เขารวมตระหนักถึงการใชผลิตภัณฑในการประกอบธุรกิจ ในการทําผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับธุรกิจงานใบตองซึ่งเปน
ทั้งการรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการพัฒนามาตรฐานดานการผลิต และสามารถสรางมาตรฐานใหกับสินคา ผูวิจัย
จึงเห็นวาควรที่จะมี การนําเครื่องอัดรีดแผนใบตองปาโดยใชแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟาและที่สําคัญยังเปน
งานวิจัยดานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแลวในโครงการ IRPUS ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว) โดย อาจารย ไพโรจน นะเที่ยง อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ซึ่งนําสิ่งประดิษฐมาจัดการฝกอบรม
และการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหเขาถึงผูประกอบการธุรกิจอยางถึงกลุมเปาหมายไดตรงวัตถุประสงคการทําวิจัย 
 จากบทความขางตนผูวิจัยจึงเห็นวาควรที่จะมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องอัดรีดแผนใบตองปาเพื่อยก
มาตรฐานการผลิตขนมเทียนเสวยของผูประกอบการโดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ1) เกิดรูปแบบการบริหาร
จัดการผลผลิตจากงานวิจัยที่สนองปญหาและความตองการของทองถิ่น   2) เกิดการถายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยจากภาควิชาการสูการนําไปใชประโยชนกับภาคการผลิตในระดับของกลุมอาชีพชุมชน และกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3) เกิดศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต 
4) เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินคาประเภทผลิตภัณฑจากใบตอง 5) เกิดความรวมมือระหวางภาควิชาการ
กับภาคองคกรชุมชนในการที่จะรวมกันพัฒนาเครื่องจักรกล และเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยมีผลตอบรับเปนที่หนาพอใจ
โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม ( PAR : Participatory Action Research ) โดยการนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การฝกอบรมการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเทคโนโลยีดวยรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมของ
ชุมชนโดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน เพื่อใหเขาถึงกลุมและมีการจัดฝกอบรมอยางเปนระบบยิ่งขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเนนกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 
 กลุมชุมชนเปาหมาย: วิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple Random Sampling) เพื่อใหกลุมประชากรที่เปนผูประกอบการที่จะมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑงาน
ใบตอง ไดแก 3 จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย ทั้งหมด 3 จังหวัด 106 คน   
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  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย: 
  1) สื่อบุคคลวิทยากรมีคุณสมบัติดังนี้ (1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (2) มีความรูเผยแพรความรู
เกี่ยวกับเครื่องอัดรีดแผนใบตอง (3) เปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับงานใบตอง โดยการเตรียมความ
พรอมเรื่องการถายทอดสูกลุมเปาหมาย การเตรียมความพรอมดานความรู การวางแผนเพื่อใหจัดกิจกรรมโครงการ  
  2) สื่อสิ่งพิมพ (2.1) คูมือการใชเครื่องอัดรีดใบตอง (2.2) แผนปายโฆษนา, โปสเตอร, แผนพับ 
  3) แบบสอบถามเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเครื่องอัดรีดใบตองเปนเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งม ี
จํานวน 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจการฝกอบรม โครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน, 
ชุดที่ 2 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผนใบตอง, ชุดที่ 3 แบบสอบถามการ
ประเมินความรูความเขาใจและการนําไปใชนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผนใบตอง, ชุดที่ 4 แบบสอบถามแนวทางในการ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑเครื่องอัดรีดแผนใบตอง 
  4) กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี KM: ภาคปฏิบัติชุมชน ใชกระบวนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   
ดําเนินการปฏิบัติการรวมกันแบงออกเปน 5 ขั้นตอนของการฝกอบรม ดังแผนภาพที ่1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1. ขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรม KM: ภาคปฏิบัติชุมชน 
   การอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรม, กิจกรรมที่ 1. Education of Knowledge การสนทนาในการนําเสนอ
เขาสูความสําคัญและวัตถุประสงค รวมถึงประโยชนที่จะไดรับ,  กิจกรรมที่ 2 Knowledge Work Rally ผูวิจัยใหผู
รวมการฝกอบรมลงปฏิบัติจริง, กิจกรรมที่ 3 Cooperative Work Shop ผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็น 
ทัศนคต ิและใหทํากิจกรรมกลุมโดยการระดมความคิดการมีสวนรวม, กิจกรรมที่ 4 Mind Mapping Work Shop ให
ผูเขารวมฝกอบรมมารวมอภิปรายแตละประเด็น, กิจกรรมที่ 5   Evaluation Program ผูวิจัยใหผูเขารวมโครงการ 

KM: ภาคปฏิบัติชุมชน 

Education of Knowledge 

Knowledge Work Rally 

Cooperative Work Shop 

Mind Mapping Work Shop 

Evaluation Program 

Knowledge 

Skill 

Attitude 

Behavior 

Vision 

ขั้นที ่1 

 ขั้นที ่2 

 ขั้นที ่3 

 ขั้นที ่4 

 ขั้นที ่5 

ผูประกอบการ/กลุมชุมชน 

องคความรูแบบมีสวนรวม 
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KM: ภาคปฏิบัติชุมชน เปนผูประเมินโครงการการเพิ่มผลผลิตนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตอง โดยสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนาเปนจํานวนรอยละและคาเฉลี่ย ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
ที่เกี่ยวของ (Content Analysis) ทําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยการหาคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
  ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาขอมูลการพัฒนาคุณคาในการจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน  
  ตอนที ่1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 36-45 ป มีวุฒิการ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุมผูฝกอบรมทั้ง 3 จังหวัดมีอาชีพสวนใหญเปนผูประกอบการและเกษตรกรสวน
ใหญสถานภาพโสด จากจังหวัด อุตรดิตถ 38 คน สวนสุโขทัยกับพิษณุโลก 34 คนเทากัน รวม 106 คน 
  ตอนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินโครงการ   
     ชุดที่ 1 ผลจาการศึกษาในดานความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุนชน โดยแบงเปน
แบบสอบถามทั้งหมด 4 ดาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสวนใหญมีความพึงพอใจและมีความรูความเขาใจของ
การดําเนินโครงการอยูในระดับมาก( X  = 4.29, SD = 0.61 ),   และในภาพรวมที่มีความพึงพอใจเปนอันดับแรก 
คือ ดานภาพรวมของการดําเนินโครงการอยูในระดับมาก ( X  = 4.40, SD = 0.64 ), รองลงมา คือ ดานความรู
ความสามารถของอาจารยผูดําเนินโครงการ ในระดับมาก ( X  = 4.35, SD = 0.64 ) ซึ่งทุกอันแสดงใหเห็นถึง
ความพึงพอใจของผูเขารวมฝกอบรมอยูในระดับมากซึ่งเปนที่นาพอใจและจังหวัดอุตรดิตถมีความพึงพอใจและ
ความเขาใจในโครงการมากมาเปนอันดับแรกอยูในระดับมาก( X  = 4.46, SD = 0.58 ) รองลงมาจังหวัดสุโขทัย
อยูในระดับมาก( X  = 4.29, SD = 0.58 ),และจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก( X  = 4.09, SD = 0.58 ) โดยมี
การเสนอแนะขอมูลของดานความพึงพอใจของโครงการเปนโครงการที่ดีมากสามารถนําไปใชผลิตภัณฑงาน
ใบตองไดเปนอยางดีสามารถเพิ่มมูลคาของเครื่องจักรและผลิตภัณฑงานใบตองทําใหมีความรูในการลดตนทุน 
และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 
  ชุดที่ 2 ผลจาการศึกษาในดานความพึงพอใจตอนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตอง โดยแบงเปนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 2 ดานรายละเอียดสวนใหญมีความพึงพอใจนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตอง อยูในระดับมาก ( X  = 4.14, 
SD = 0.69 ) และในอันดับแรก คือ ดานประสิทธิภาพของเครื่องอยูในระดับมาก ( X  = 4.18, SD = 0.68 ), อันดับ
ที่ 2 ( X  = 4.10, SD = 0.72)  ดานการใชงานไดจริงของเครื่องอัดรีดใบตองที่สรางขึ้นอยูในระดับมาก ( X  = 
4.31, SD = 0.65 ), รองลงมาดานเครื่องอัดรีดใบตองมีประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับมาก ( X  = 4.23, 
SD = 0.59 ),สวนในระดับทายสุดคือดานความรูความเขาใจในกลไกและชิ้นสวนของตัวเครื่องอยูในระดับมาก ( X  
= 4.01, SD = 0.75 ) จังหวัดที่มีความพึงพอใจของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองมาเปนอันดับแรก ไดแก จังหวัด
อุตรดิตถ อยูในระดับมาก ( X  = 4.38, SD = 0.52 ) รองลงมาจังหวัดสุโขทัยอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.83, 
SD = 0.92 )และจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.83, SD = 0.92 ) โดยมีขอมูลสรุปประเด็น เครื่อง
อัดรีดใบตองผลิตออกมาเพราะปญหาแรงงานนับวันมีปญหาใหญมาก และในปจจุบันตองคอยแรงงานคนแตถามี
การผลิตนวัตกรรมเพื่อลดแรงงานมากขึ้นจะสามารถทําใหลดระยะเวลาและปญหาเกี่ยวกับคนและยังเปนเครื่องที่
สงเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑและรักษาสิ่งแวดลอม 
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  ชุดที่ 3 ผลจากการศึกษาการใหความรูความเขาใจและการนําไปใชของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผนใบตอง
โดยวัดจากความรูความเขาใจกอนการฝกอบรม ( X  = 1.47,SD=0.92 ), ซึ่งหมายถึงไมมีความรูความเขาใจ และ
เมื่อผานการอบรมความรูความเขาใจ หลังการฝกอบรม( X  = 4.11, SD = 0.92 ), ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นอยูในระดับ
มากทําใหสังเกตไดวาผูเขารวมฝกอบรมมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการเพิ่มมูลคาผลผลิตในการ
ฝกอบรมโดยมีความเขาใจมากเปนอันดับแรกดานขั้นตอนการใชงาน ( X  = 4.31, SD = 0.65) , รองลงมา คือ 
ดานการซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องอยูในระดับมาก( X  = 4.13, SD = 0.66) และมีการสรุปประเด็น เครื่องอัด
รีดแผนใบตองเปนเครื่องมือที่ดีมากสามารถนําไปใชในการประกอบการและสามารถเพิ่มผลผลิตงานใบตองไดเปน
จํานวนมากและในระยะเวลาอันสั้น และ สามารถเพิ่มผลิตไดในจํานวนมากเพียงพอตอการจัดจําหนาย  
 ชุดที ่4 ผลการสํารวจการวิเคราะหเชิงปริมาณ จากคําถามปลายเปด ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานที ่1. ขอมูล
ดานการผลิต ในการใชเครื่องอัดรีดใบตองตองมีประสบการณและมีทีมงานองคกรธุรกิจที่มีความเขมแข็ง ดานที่ 2. 
ขอมูลดานวัตถุดิบ แหลงที่หาซื้อวัตถุดิบใบตองไดแก ตลาด, ชุมชน และมีทัศนะเกี่ยวกับการคัดเลือกมาเปน
ผลิตภัณฑ ดานที่ 3. ขอมูลดานการลงทุนกลุมผูประกอบการสามารถหาไดงาย เพราะชุมชนมีใบตองอยูมาก และ
การนําใบตองเขามาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑในการจัดจําหนาย ดานที่ 4. ขอมูลดานการตลาด สามารถนํา
งานใบตองประกอบกับผลิตภัณฑใหแกนักทองเที่ยว ผูที่ทําขนมขาย ผูที่รับทําบายศร ีผูที่ทํากระทงขาย รานอาหาร
ที่ตองการเพิ่มมูลคาอาหารกลุมแมบาน และบุคคลทั่วไปที่ตองการใชใบตอง        
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
  ผลสรุปจากการดําเนินงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผนใบตองโดยจัดโครงการ 
KM: ภาคปฏิบัติชุมชนตามวัตถุประสงคของงานวิจัยมาอภิปรายผลไดดังนี ้  
  1) เกิดรูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตจากงานวิจัยที่สนองปญหาและความตองการของทองถิ่น โดยใน
การจัดโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มมูลคา KM: ภาคปฏิบัติชุมชนซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักการสรางคุณคา
(Value Chain) โดยมีองคประกอบหลักของ 5 กิจกรรมของการสรางคุณคาโดยการสรางมูลคาไดเมื่อนําผลงานวิจัย
เชิงสิ่งประดิษฐใหนําไปสูการใชงานจริงและควบคูไปกับผลิตภัณฑของผูประกอบการ ซี่งสอดคลองกับ คําอธิบาย
ของสิปปนนท  เกตุทัต (ม.ป.ป. 81)   เทคโนโลย ีคือ การนําความรูทางวิทยาศาสตร และศาสตรอื่น ๆ มาผสมผสาน
ประยุกต เพื่อสนองเปาหมายเฉพาะตามความตองการของมนุษยดวยการนําทรัพยากรตาง ๆ มาใชในการผลิต 
 2) เกิดการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากภาควิชาการสูการนําไปใชประโยชนกับภาคการผลิตใน
ระดับของกลุมอาชีพชุมชน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีการฝกอบรมอยางมีระบบแบบแผน
โดยจัดใหมี 5 กิจกรรมไดแก 1) Education of Knowledge คือการสรางความมุงหมายในการเพิ่มพูนความรู 
(knowledge), 2) Knowledge Work Rally การลงปฏิบัติจริงและการสาธิตจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (skill), 3) 
Cooperative Work Shop คือการระดมความคิดหลังจากไดลงปฏิบัติจริงเปนการระดมสมองของกลุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (Attitude) ในการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ, 4) Mind Mapping Work Shop เปนการนําแนวคิด
ของแตละกลุมอาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดความคิดใหมๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ในการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ, 5)   Evaluation Program คือการประเมินโครงการการแสดงความคิดและการเสนอแนะ (vision), 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา จันทรเลิศ (1976 อางใน สุวรรณภัทร คหินทพงศ, 2547:  24) ไดสรุปไว



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 972 

หลายวิธีคือ 1) การบรรยาย  เปนเทคนิคที่ใชถายทอดความเห็น  ความรู, 2) การอภิปรายกลุม, 3) การะดมสมอง
การแสดงความคิดเห็น, 4) การสัมมนาผูเขารวมเพื่อนําพัฒนาหรือปรับปรุง   
 3) เกิดศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการผลิตดังจะเห็นจากขอมูลของผูเขารวม
ฝกอบรมของความรูความเขาใจกอนการฝกอบรมของผูเขารวมฝกอบรมอยูในระดับที่ไมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเครื่องอัดรีดใบตองอยูในคาเฉลี่ยรวมทุกดาน( X  = 1.47,SD=0.92 ) แตหลังจากการฝกอบรมมีคาเฉลี่ย 
( X  = 4.31, SD = 0.65) และอีกดานที่ผูเขาฝกอบรมสามารถพัฒนาความรูในดานทักษะคือสามารถเขาใจใน
ระบบการทํางานของเครื่องอยูในระดับมาก  ( X  = 4.07, SD = 0.77) ซึ่งสอดคลอกับการฝกอบรมที่มีการพัฒนา
กอนการฝกอบรมและหลักการฝกอบรมของผูเขารวมฝกอบรม ของ นําชัย  ทนุผล  และคณะ  (2545:  27)  ไดสรุป
แนวคิดของการฝกอบรมจากนักวิชาการดังนี้, 1)  การฝกอบรมเปนกระบวนการซึ่งเปนระบบของกิจกรรม ที่มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง, 2) ชวยใหผูเขารับการฝกอบรมบังเกิดสิ่งตาง ๆ  ดังนี้คือ (2.1) ความรู  
(Knowledge) , (2.2) ความเขาใจ (Understanding),(2.3) ทัศนคติ (Attitudes),(2.4) ความชํานาญหรือทักษะ  
(Skill)  
 4) เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินคาประเภทผลิตภัณฑจากใบตอง ดังจะเห็นไดจากผลของคาเฉลี่ย
งานวิจัยเมื่อเปรียบเทียบดังเชน 1) ดานการผลิต มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดที่ 2070 แผน / ชั่วโมง คิดเปน
ประมาณ 3 เทาของการอัดรีดดวยเตารีดถาน, 2) เปอรเซ็นตความสูญเสียแผนใบตองหลังจากการอัดรีดสูญเสียต่ํา
อยูที ่0 %, 3) ในสวนของตนทุนคาเชื้อเพลิงจะมีตนทุนสูงที่สุดคือ 80 บาท / การสรางความรอนในเวลา 8 ชั่วโมง, 4) 
ดานของลักษณะทางกายภาพดานความเรียบและสีของแผนใบตองหลังจากการอัดรีดดวยความรอนและการนํา
เครื่องอัดรีดใบตองไปใชประโยชนระดับมาก ( X  = 4.27,SD = 0.73 ),  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ ของ ธนัตถา  กรพิทักษ และคณะ (2553) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ดังนี้ 1) มีทัศนคติในการดําเนินงานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 2) การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด 3) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมผูผลิต, 4) แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพจะตองเริ่มจากการสรางความเขมแข็งขึ้นภายในกลุม 5) แนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
บริหาร จะตองเริ่มจากการลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนดานวัตถุดิบ  

5) เกิดความรวมมือระหวางภาควิชาการกับภาคองคกรชุมชนการวิจัยการฝกอบรมในครั้งนี้ไดรับความ
รวมมือจากหลายภาคสวน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ ไดใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือ ดานผูประกอบการจากรานจิราภาขนมเทียนเสวย ซึ่งเปน OTOP 5 ดาวในจังหวัดอุตรดิตถ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีสวนรวมในการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งถือไดวาเปน
การวิจัยแบบมีสวนรวม  ซึ่งสอดคลอง บทสรุปของ เนตินา  โพธิ์ประสระ.  (2541 :  4 )  สรุปวาการมีสวนรวม 
หมายถึง  ความรวมมือจากบุคคลหรือกลุมคนเห็นพองตองกันรวมมือรับผิดชอบ  หรือเขารวมทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอองคกร  โดยการวางแผน  คิดแกไข  ปฏิบัติตามผลและรวมรักษามาตรฐานที่กลุมกําหนดขึ้น   

โดยมีขอเสนอแนะในงานวิจัยดังตอไปนี ้
 1) ขอเสนอแนะการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลย ีโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชมุชน 

ดานการดําเนินโครงการ การใหความรวมมือของผูเขารวมฝกอบรมใหความรวมมือเปนไปไดดวยดีแตใน
การที่จะพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีควรจะมีการเพิ่มระยะเวลาและการนําผลิตภัณฑงานใบตองไปใชจริงกับ
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ผลิตภัณฑของผูประกอบการและในโครงการก็จะเพิ่มการลงหาชองทางการตลาดเพื่อใหเห็นประจักษถึงการเพิ่ม
มูลคาผลผลิตจากานใบตอง,ดานความรูความสามารถของอาจารยผูดําเนินโครงการ ควรมีผูชวยเขามาเพื่อที่จะได
เปนสวนชวยผูเขาฝกอบรมไดเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น เชน การซอมแซมเครื่อง การทํางานของเครื่อง ,ดาน
การเตรียมการจัดกิจกรรมอบรม   
   2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1 ควรมีการศึกษาเพื่อขยายทิศทางการวิจัยถายทอดเทคโนโลยีใหกวางขึ้นและอาจจะใหความสําคัญกับ 
กลุมเปาหมายใหขยายขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคา, 2. ควรมีการศึกษาดานการจัดการโซอุปทานทางธุรกิจเพื่อ
เชื่อมโยงกับภาคีภายนอกกลุมในรูปแบบของคัสเตอร, 3.การสรางรูปแบบการฝกอบรม โดยเนนใหผูประกอบการ
ทดลองนํางานใบตองที่เกิดจากการอัดรีดไปทดลองใชกับผลิตภัณฑจริงและมีการทดลองการจัดจําหนายจริง , 4. 
ควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มและการใชประโยชนจากวัตถุดิบหลักซึ่งจะกอใหเกิดแนวทาง
ใหมๆในการสรางความคุมคาจากการใชวัตถุดิบในพื้นที ่
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