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บัญชีผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  

จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่ ชื่อผลิตภัณฑ ์ ชื่อผู้ประกอบการ 
/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ที่อยู ่ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

1 ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม
เครื่องเงิน
ชาวเขา 

ศูนย์หัตถกรรม
เครื่องเงินชาวเขา 

 

60 หมู่ที่ 9 บ้าน
คลองเตย ต.คลองลาน
พัฒนา อ.คลองลาน 
จ.ก าแพงเพชร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ 

2 ผลิตภัณฑ์จาก
ดีบุก 

นางเบญจมาพร       
    เมฆปรีดาวงศ์ 

55 หมู่ 1 ต.สลกบาตร           
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.ก าแพงเพชร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดร.พิษณุ บุญนิยม 

3 สบู่สมุนไพรหัว
ไชเท้า กลุ่มสบู่สมุนไพรฮุ่ยซิน 

21/1 หมู่ 8 ต.ช่องลม   
อ.ลานกระบือ  
จ.ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

4 
ผ้าขาวม้า กลุ่มโชคชัยพัฒนา 

หมู่ 11 ต.คลองลาน
พัฒนา อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท ์

5 ข้าวเม่าหมี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่
เค็มร่วมใจพัฒนา 

ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารย์เอนก หาล ี

6 
นมข้าวทับทิม 

ชุมแพผง  
(แปลงนาสะอาด) 

คุณทฤษฎี  เพชรมะลิ 
วิสาหกิจชุมชนแปลงนา

สะอาด 
 

หมู่ 1 ต.หนองไม้กอง  
อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 

7 เครื่องดื่มจมูก
ข้าวพร้อมชง 

กลุ่มแปรรูปข้าว 
สร้อยสุวรรณ 

ต.นาบ่อค า อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ 8 กล้วยไข่ไรซ์บาร์ 

9 มะนาวในน้ าผึ้ง 

10 สบู่สมุนไพร กลุ่มสบู่สมุนไพร   
หมู่บ้านคลองแขยง   
ต.สักงาม  อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 

11 
ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ  

บ้านสุขส าราญ ต.คลอง
น้ าไหล อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 

12 
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก

ชาวเขา คุณเกษร กันสุ่ม 
ต.ปางตาไว อ.ปางศิลา
ทอง จ.ก าแพงเพชร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 



๒ 

 

ที่ ชื่อผลิตภัณฑ ์ ชื่อผู้ประกอบการ 
/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ที่อยู ่ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

13 
มุมไหมบ้านก้อย 
อ.พรานกระต่าย 
จ.ก าแพงเพชร 

มุมไหมบ้านก้อย 

125/4 หมู่ที่ 1  
ต.ถ้ ากระต่ายทอง  
อ.พรานกระต่าย  
จ.ก าแพงเพชร  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้ 

14 

. ผ้าทอมือย้อมสี
ศิลาแลง

ก าแพงเพชร  
“ลายดอกพิกุล” 

กลุ่มผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ 

เลขที่ 78 หมู่ 9  
ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  
น.ส.ธฤษวรรณ   ธรรมสอน 

15 
ข้าวเพื่อสุขภาพ

ปิ่นเกษตร 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคน

รักษ์แม่หนองหลวง 

100/1 หมู่ที่ 7  
ต.หนองหลวง   
อ.ลานกระบือ  
จ.ก าแพงเพชร 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 
อาจารย์มนตรี ใจแน่น 

16 
หมูอบกรอบไร้

มัน 
กลุ่มวิสาหกิจหมูไทยศรี

โยธิน 

116 หมู่ที่ 7  
ต.หนองปลิง อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู                   
อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบรรเทา 
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แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
หัตถกรรมเคร่ืองเงินชำวเขำ 
ที่อยู่ เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 บ้านคลองเตย ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  จ.ก าแพงเพชร 
 

ผู้รับผิดชอบ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ  โทร.095 640 7292 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย และไม่
ทันสมัย 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น สวยงาม 
3. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่หลากหลาย 
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
5. สินค้าไมม่ีความเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธ์ 
6. การจัดท าบัญชียังไม่เป็นระบบ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีการแสดงข้อความ

ครบถ้วน และมีขนาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
3. แหล่งจ าหน่ายสินค้า / ช่องทางตลาด 
4. การจัดท าเว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ 
5. พัฒนาเรื่องราวของสินค้าให้มีความเป็นอัต

ลักษณ์ชาติพันธุ์ 
6. พัฒนาระบบการจัดท าบัญชี 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

 ให้ระบุ 
- กิจกรรม  

1. ลงพื้นที่เก็บรวบรวม
ข้อมูล ASR  

- วันที่ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 

คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 18 

คน 
- นักศึกษา 5 คน 
- หน่วยงานความร่วมมือ  

1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พ้ืนที่สูง 
2. เทศบาลต าบลคลอง
ลานพัฒนา 
 

4. การจัดท าเว็บไซต์ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

    - ชาวเขาชนเผ่าเมี่ยนยังคงอนุรักษ์
รูปแบบการผลิตแบบโบราณดั่งเดิม 
และมีการดัดแปลงเป็นเครื่องเงินที่มี
รูปแบบทันสมัยตามความต้องการของ
ตลาด โดยขั้นตอนที่ท าให้การจัดการ
ค ว า ม รู้ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ
ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ เป็น
ความรู้ที่ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ และความรู้ที่มาจากการ
สังเกต จดจ า และทดลองปฏิบัติตาม 
เมื่อไม่เข้าใจหรือพบปัญหาจะสอบถาม
จ า ก ผู้ รู้ จ น เ กิ ด ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์กั น เองภาย ในกลุ่ ม 
ร่วมกับการรับความรู้จากหน่วยงาน

- ปัญหาอาจารย์ไม่ค่อยมี
เวลา 
- การบริหารจัดการเวลา 
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3. ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอคลองลาน 
 

 
 
 
 
 

ของภาครัฐในรูปแบบของการฝึกอบรม 
2) การจัดเก็บความรู้ แบ่งเป็นการ
จัดเก็บความรู้ในรูปแบบของการจดจ า
และการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบของ
เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ อาทิ 
แฟ้มภาพ คลิปวีดีโอ  3) การเผยแพร่
ความรู้ พบว่ามีการกระจายความรู้โดย
การสอนงานกันภายในครอบครัว การ
แลกเปลี่ยนความรู้กันเองในชุมชน และ
การเผยแพร่ความรู้ภายในศูนย์หัต
กรรมเครื่องเงินชาวเขาบ้านคลองเตย
ให้แก่ผู้ที่สนใจ 4) การใช้ความรู้ เป็น
การประมวลผลความรู้ จากแหล่ ง
ความรู้ต่ างๆ ไปสู่ขั้นตอนของการ
ปฏิ บั ติ  ร วมถึ ง กา รขยายผลหรื อ
ยกระดับความรู้ที่มีอยู่ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ข้อค้นพบจากการศึกษาคือ 
ปัจจัยความส าเร็จของการจั ดการ
ความรู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ในเรื่องของบริบทพ้ืนที่  ทรัพยากร
มนุษย์ และการส่งเสริมจากภาครัฐและ
เอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
5. พัฒนาเรื่องราวของสินค้าให้มีความ

เป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ด้วย
กระบวนการเก็บข้อมูลงานวิจัย 

 
 

 

 

 

  



๕ 
 

1. นายอเนก   ฟุ้งยอดคีรี 

2. นายบุญส่ง    ฟุ้งธีรกุล 

3. นายมงคล    ตั้งมงคลกิจการ 

4. นายองเส็ง    ศิลป์วัฒนานนท์ 

5. นายแซ่งจัน   แซ่เติ๋น 

6. นายแซ่งจิ้ง    แซ่เติ๋น 

7. นายไหนเซ็ง    แซ่พ่าน 

8. นายไหนเอี๋ยน   แซ่พ่าน 

9. นายยืนยง   ตั้งทวีเกียรติ 

10. นายอุดมเดช   ตั้งทวีเกียรติ 

11. นายทนง   แซ่พ่าน 

12. นายวิเศษ     แซ่โฟ้ง 

13. นายเล่าอู   แซ่ลี                                                      

14. นายตอนชิง    แซ่เติ๋น 

15. นายบุญเลิศ    ชาวสุขดี                                           

16. นายณรงค์ศักดิ์   ตั้งทวีเกียรติ 

17. นายคเณตร   ฟุ้งภิญโญ 

18. นายเก้าฮิน   แซ่ซิ้น 

  



๖ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ชาวเขาชนเผ่าเมี่ยนยังคงอนุรักษ์
รูปแบบการผลิตแบบโบราณดั่งเดิม และมีการดัดแปลงเป็นเครื่องเงินรูปแบบต่างๆ อีกหลากหลายรูปแบบให้
ทันสมัยตามความต้องการของตลาด เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวเขาต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซ่ึงมีช่างท าเงินกลุ่มแรกที่ได้สืบทอดงานฝีมือท าเครื่องเงินมาจาก
บรรพบุรุษ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น าชาวบ้านที่มีเจตนาในการอนุรักษ์และสนับสนุนการท า
หัตถกรรมเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผ่าเมี่ยนไว้เพื่อสืบทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป โดยการก่อตั้งกลุ่ม
หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาบ้านคลองเตย มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2532 จากการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดก าแพงเพชร และ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอคลองลาน วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มก็เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบทอด
ภูมิปัญญาการท าเครื่องเงิน ต่อมาในปี 2537 ได้ท าโครงการขอรับการสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์หัตถกรรม
เครื่องเงินอย่างถาวร โดยมีนายสมนึก  เกิดเกศ ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานเปิดศูนย์
หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านคลองเตย 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



๗ 
 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘ 
 

ข้อมูล กำรจัดท ำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

ข้อมูล กำรจัดท ำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ 

แผ่นเงินบริสุทธิ์ที่รีดแล้ว อุปกรณ์ท าเครื่องเงิน 

  

  

  

เครื่องชั่งเงิน อุปกรณ์ท าเครื่องเงิน 



๙ 
 

  
กระบวนการท าเครื่องเงิน 

  
เม็ดกระดุมที่ท าจากเงิน 

  
เครื่องแต่งกายชาวเมี่ยนที่ประดับด้วยเครื่องเงิน เครื่องจักรที่ใช้ท าเครื่องเงิน 

 

  



๑๐ 
 

ขั้นตอนการท ากระดิ่งที่ใช้ประดับชุดชาวเขา 

ขั้นตอนล ำดับที่ ภำพแสดงข้ันตอนกำรผลิต ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรผลิต 
1.  

 
 
 
 
 
 
 

     น าเม็ดเงินมาหลอม เทลงลางเท น าไปรีดเป็น
แผ่น ตามขนาดที่ต้องการ 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

     น าเงินที่เป็นแผ่นไปตัดให้มีขนาดเล็ก หรือใหญ่ 
ตามต้องการ 

3.  
 
 
 
 
 
 
 

     น าเงินที่เป็นแผ่นขนาดเล็ก-ใหญ่ตามต้องการ
มาข้ึนลาย  

4.  
 
 
 
 
 
 
 

     น าแผ่นเงินที่ขึ้นลายแล้วมาเชื่อมต่อกันโดยใช้
น้ าประสาน และใช้เครื่องเป่าให้ติดกัน จากนั้นน า
รูปห่วงที่เชื่อมเป็นวงกลมหนีบให้ติดกันโดยใช้คีม
หนีบเงิน 

 



๑๑ 
 

ประเภทของหัตถกรรม เครื่องเงินชาวเขาแบ่งออกเป็น  

1. เครื่องประดับ  

ล ำดับที่ ภำพแสดงเครื่องประดับ ค ำอธิบำย/รำคำ 
1.  

 
 
 
 
 
 
 

     ปิ่นปักผม : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลางของ
เงินในวันที่ซื้อ 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

     สร้อยคอ : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลางของ
เงินในวันที่ซื้อ 

3.  
 
 
 
 
 
 
 

     สร้อยข้อมือ : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลาง
ของเงินในวันที่ซื้อ 

4.  
 
 
 
 
 
 
 

     แหวน : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลางของเงิน
ในวันที่ซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ล ำดับที่ ภำพแสดงเครื่องประดับ ค ำอธิบำย/รำคำ 
5.  

 
 
 
 
 
 
 

     โล่ประดับชุดประจ าเผ่า : ราคาขายขึ้นอยู่กับ
ราคากลางของเงินในวันที่ซื้อ 

6.  
 
 
 
 
 
 
 

     ก าไลข้อมือ : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลางของ
เงินในวันที่ซื้อ 

7.  
 
 
 
 
 
 
 

     เข้มกลัดติดเสื้อ : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลาง
ของเงินในวันที่ซื้อ 

8.  
 
 
 
 
 
 
 

     กระดิ่งประดับชุดประจ าเผ่า : ราคาขายขึ้นอยู่
กับราคากลางของเงินในวันที่ซื้อ 

 

 

  



๑๓ 
 

2. เครื่องใช้สอย  

ล ำดับที่ ภำพแสดงเครื่องใช้สอย ค ำอธิบำย/รำคำ 
1.  

 
 
 
 
 
 
 

     กระเป๋า : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลางของเงิน
ในวันที่ซื้อ 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

     ขัน : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลางของเงินใน
วันที่ซื้อ 

3.  
 
 
 
 
 
 
 

     เข้มขัด : ราคาขายขึ้นอยู่กับราคากลางของเงิน
ในวันที่ซื้อ 

 

 



๑๔ 
 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

ณ ห้องประชุมกำสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 
 
ผลิตภัณฑ์จำกดีบุก  
       55 หมู่ 1 ต ำบลสลกบำตร อ ำเภอสลกบำตร จังหวัดก ำแพงเพชร 
 
ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
                ดร.พิษณุ บุญนิยม   โทร.08-1780-9692 
  

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ 
 

วิธีด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

ประเด็นในกำรพัฒนำ ๔ ประเด็น 
๑. ด้ำนกำรตลำด กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด
เนื่องจำกผลิตภัณฑ์เก่ียวกับของที่ระลึกมียอด
จ ำหน่ำยน้อย กว่ำประเภทเครื่องประดับ ตกแต่งที่อยู่
อำศัย  
๒. กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทีน่ ำมำใช้ยังไม่สวยงำม
และมีควำมแข็งแรงเหมำะกับผลิตภัณฑ์ดีบุก 
๓. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ประดับและตกแต่งที่อยู่อำศัย 
๔. กำรจัดท ำเวปไซต์ เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร
กับลูกค้ำ 

1. ส ำรวจควำมต้องของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
2. สังเครำะห์ประเด็นในกำรพัฒนำร่วมกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 
3. ประสำนผู้เชี่ยวชำญเพ่ือร่วมด ำเนินกำรในกำร
พัฒนำ 
4. วิเครำะห์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
5.จัดท ำตัวอย่ำงกล่องบรรจุภัณฑ์เพ่ือพัฒนำ 

 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 
 
ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ อุปสรรค  

และกำรแก้ไข 
1 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 7คน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 2 คน 
3. นักศึกษำ จ ำนวน 2 คน 
4. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1  
ส ำรวจควำมต้องของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ประเด็นในกำรพัฒนำ ๔ 
ประเด็น 

เนื่องจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์  
มีงำนจัดแสดงสินค้ำ
ภำยนอกพ้ืนที ่เวลำนัด
หมำยอำจไม่เป็นไปตำม
ก ำหนด  

2 สังเครำะห์ประเด็นในกำรพัฒนำร่วมกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 

จัดล ำดับควำมต้องกำร
ได้รับกำรพัฒนำ 

- 

3 ประสำนผู้เชี่ยวชำญเพ่ือร่วมด ำเนินกำรในกำร
พัฒนำ 

ประสำนผู้เชี่ยวชำญใน
กำรท ำกล่องบรรจุภัณฑ์
เพ่ือออกแบบ 

เนื่องจำกผู้เชี่ยวชำญมี
ภำรกิจมำก เวลำอำจไม่
เป็นไปตำมก ำหนด 



๑๕ 
 

4 วิเครำะห์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน น ำบรรจุภัณฑ์รูป
แบบเดิมมำวิเครำะห์
ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญ 

- 

5 จัดท ำตัวอย่ำงกล่องบรรจุภัณฑ์เพ่ือพัฒนำ ได้บรรจุภัณฑ์ตัวอย่ำง
เพ่ือรวมวิเครำะห์และ
ปรับปรุงกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 

- 

 
ภำพผลิตภัณฑ์ 
 

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
๑.ถุงส ำหรับใส่กล่องผลิตภัณฑ์ 
 

 
 
๒. กล่องส ำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ 
 

 
 
 
 

๑.ต้นแบบกล่องส ำหรับใส่ของที่ระลึก 
       

 
 

 

๒. ต้นแบบกล่องส ำหรับใส่ของประดับ 
 

  
 

๓. ต้นแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
ภำพกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร 
ส ำรวจข้อมูลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

   
 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 
 

 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 
 

 
 
 



๑๙ 
 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
สบู่สมุนไพรหัวไชเท้ำ 
ที่อยู่ 21/1 ม. 8 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   คณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.เพชรา   บุดสีทา    โทร. 063 162 3515 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์สบู่ยังไม่หลากหลาย 
2. บรรจุภัณฑ์สบู่ไม่โดดเด่น 
3. ผลิตภัณฑ์สบู่ยังไมไ่ด้รับ อย. 
4. ช่องทางการตลาดยังไม่หลากหลาย 

1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สบู่ อย่างหลากหลาย 
2. พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สบู่ได้รับ อย. 
4. พัฒนาสื่อออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 

 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

 ให้ระบุ 
- กิจกรรม 
- วันที่ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ................คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์..............คน 
- นักศึกษา..............คน 
- หน่วยงานความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๐ 
 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
ผ้ำขำวม้ำ 
ที่อยู่ กลุ่มโชคชัยพัฒนา 88 หมู่ 11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
 
ผู้รับผิดชอบ   คณะวิทยาการจัดการ 
                  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์   โทร. 0939503337 
  2. อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม 
  3. อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง 
  4. อาจารย์วรางค์ รามบุตร 
  5. นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 
 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ายังมีรูปแบบลวดลายไม่
หลากหลาย การผสมสีในการทอยังไม่สวยงาม 

2. วัตถุดิบได้จากการซื้อเส้นด้ายจากร้านขายเส้นด้ายใน
ตลาด 

3. ยังไม่มีการแปรรูปผ้าขาวม้าไปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
4. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่มีความหลากหลาย 

1. พัฒนาลายผ้าขาวม้าให้มีความน่าสนใจ มีสีสันที่
โดดเด่น 

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผ้าผืนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น กระเป๋า  เสื้อ  หมอน     
เป็นต้น 

3. จัดหาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เนื่องจากจะ
ด าเนินการแปรรูปผ้าผืนให้เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น 
กระเป๋า  เสื้อ  หมอน  เป็นต้น 

4. พัฒนาสื่อออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

 ให้ระบุ 
1. กิจกรรม มีดังนี้ 
2. ส ารวจข้อูลเบื้องต้นเพ่ือยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ากลุ่มโชคชัย
พัฒนา 
-วันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 ณ 
อาคารอเนกประสงค์ของชุมชนโชค
พัฒนา 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 43 คน 
-ผู้ผิดชอบโครงการ.......5.........คน 
-สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์....35.......คน 
-นักศึกษา.......3.......คน 

 
 
-ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ผ้าขาวม้า) 
-ทราบความต้องการของ
ชุมชนเกี่ยวกับการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
-ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
 
-ผ้าขาวม้ามีกลุ่มผู้ผลิต
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
จ านวนมาก และมีทุก
จังหวัด ส่งผลให้การ
พัฒนายกระดับผ้าขาวม้า
ท ายาก 
-กลุ่มขาดอุปกรณ์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าขาวม้า เช่น จักร
อุตสาหกรรม และองค์



๒๒ 

 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน  
-วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 35 คน 
-ผู้ผิดชอบโครงการ.......5.........คน 
-สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์......35....คน 
-นักศึกษา.......3.......คน 

 

 
 
-ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
ในรูปแบบต่าง ๆ  
-ได้แนวคิดในการพัฒนา
ผ้าขาวม้า การออกแบบ
ลวดลายผ้าขาวม้า 
-ค านวณราคาและต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ได้ 

ความรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
-สมาชิกส่วนใหญ่ของ
กลุ่มเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมี
ปัญหาด้านสุขภาพ และ
สายตา เป็นต้น 

 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น กระเป๋า  เสื้อผ้า  
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

ส ำรวจข้อูลเบื้องต้นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำขำวม้ำกลุ่มโชคชัยพัฒนำ ครั้งที่ 1 

 

   

 

 

 

 

 

 

ส ำรวจข้อูลเบื้องต้นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำขำวม้ำกลุ่มโชคชัยพัฒนำ ครั้งที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
ข้ำวเม่ำหมี่สมุนไพร 
ที่อยู่ 4/27 ซอย 4 หมู่ 10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ก ำแพงเพชร 62000  

ผู้รับผิดชอบ   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
อำจำรย์เอนก หำลี   โทร. 088 439 2538 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เป็นสูตรโบรำณ มีกำร
พัฒนำในเรื่องกำรเติมสมุนไพรลงไปและกำรพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์บ้ำงแต่ยังมีปัญหำเรื่องกลิ่นเหม็นหืน 
เนื่องจำกบรรจุภัณฑ์ยังไม่เหมำะสมเท่ำที่ควร 

2. ผลิตภัณฑ์เป็นสูตรโบรำณ และมีกำรเสริมสมุนไพร 
ลงไปเพ่ือเพ่ิมรสชำติ และคุณประโยชน์ ดังนั้น         
กำรจ ำหน่ำยจะขำยให้กับกลุ่มหรือลูกค้ำที่เป็นผู้ใหญ่
เป็นหลัก โดยจะขำยตำมตลำดในท้องถิ่น ตลำดประชำ
รัฐ ตลำดนัด และมีกำรออกบูธจัดแสดงบ้ำงบำงครั้ง 

3. ผลิตภัณฑ์มีควำมเป็นมำมีเรื่องรำว แต่ไม่มีกำรบันทึก
หรือใช้ให้เป็นประโยชน์ มีกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น          
ในกำรผลิต เช่น กำรใช้สีกลิ่นรสจำกธรรมชำติ เป็น
ต้น 

1. พัฒนำกระบวนกำรผลิต สถำนที่ผลิตให้ได้ตำม
มำตรฐำน Primary GMP 

2. พัฒนำกระบวนกำรผลิตของตัวผลิตภัณฑ์ให้มี
ควำมโดดเด่นโดยใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติมำช่วย
แก้ปัญหำกำรเหม็นหืนแทนกำรใช้สำรสังเครำะห์ 

3. พัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้สำมำรถป้องกันกำรเหม็น
หืนได้ดีขึ้น 

4. เพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนสื่อออนไลน์
ต่ำงๆ 

5. ปรับเปลี่ยนฉลำกบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง สวยงำม 
มีเรื่องรำว เพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

1 พัฒนำวิธีกำรลดกำรเกิดกลิ่นหืน ได้ให้ค ำแนะน ำและ
เสนอแนะให้กับกลุ่มใน
กำรในกำรลดกำรเกิด
กลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์ 2 
วิธี คือ  
1) ปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์ 
2) เติมสำรสกัดจำกเมล็ด
องุ่นเพ่ือช่วยลดกำรเหม็น
หืนและเพ่ิมคุณค่ำ
ทำงพฤกษเคมี 

เนื่องจำกระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำนมีจ ำกัด
ควรแก้ไขปัญหำนี้ด้วย
กำรท ำงำนวิจัยซึ่งต้องใช้
งบประมำณและระยะ
เวลำนำน จึงได้มีกำร
ประสำนกับเครือข่ำย
พบว่ำ มีงำนวิจัยที่มีกำร
ใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติ
ที่ช่วยป้องกันกำรเหม็น
หืนได้ 

2 เพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนสื่อออนไลน์
ต่ำงๆ 
 
 
 

แนะน ำกำรใส่ข้อมูลใน
facebook ของกลุ่มและ
ให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดตั้ง
เพจจ ำหน่ำยสินค้ำ
ออนไลน์ 

- 

3 ปรับเปลี่ยนฉลำกบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง สวยงำม 
มีเรื่องรำว เพิ่มข้ึน 
 
 

ได้บรรจุภัณฑ์และฉลำก
บรรจุภัณฑ์ทีถู่กต้อง 
สวยงำม มีเรื่องรำว 
น่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น 

- 

4 พัฒนำกระบวนกำรผลิต สถำนที่ผลิตให้ได้ตำม
มำตรฐำน Primary GMP 

ทำงกลุ่มเข้ำใจและมีกำร
ปรับปรุงสถำนที่อำคำร
ผลิตให้ถูกต้องตำมหลัก
สุขลักษณะที่ดีในกำรผลิต
อำหำร 

- 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

   

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
นมข้ำวทับทิมชุมแพผง 
ที่อยู่ 90 หมู่ 1 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ. ก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์  โทร.095 641 6176 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. ช่องทางการตลาดยังไม่หลากหลาย 
2. ฉลากบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงาม 
3. ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายยังไม่หลากหลาย 

1. เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ 

2. ปรับเปลี่ยนฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง สวยงาม 
มีเรื่องราว เพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพให้
หลากหลายขึ้น 
 
 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

1. พัฒนาสื่อออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
 

แนะน าการใส่ข้อมูลใน
facebook ของกลุ่มและ
ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้ง
เพจจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 

- 

2. พัฒนาและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์
และความสวยงาม 

ได้บรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง
เป็นเอกลักษณ์และ
สวยงาม 

- 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมข้าวทับทิมชุมแพผง 
 

ได้ผลิตภัณฑ์ 2 
ผลิตภัณฑ์คือ เครื่องดื่ม
นมข้าวทับทิมชุมแพ
พร้อมดื่มและเครื่องดื่ม
นมข้าวทับทิมชุมแพผง 

ขั้นตอนในการพัฒนา
ค่อนข้างใช้ระยะ
เวลานาน 

 

 



๒๘ 

 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 

1. พัฒนำและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มี
เอกลักษณ์และควำมสวยงำม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. แปรรูปข้ำวเป็นนมข้ำว  

 



๓๐ 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
เครื่องดื่มจมูกข้ำวพร้อมชง, กล้วยไข่ไรซ์บำร์, มะนำวในน้ ำผึ้ง 

ผู้รับผิดชอบ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ โทร. 086 4404 514 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุขาดเอกลักษณ์และความสวยงาม 
2. รสชาติของผลิตภัณฑ์ไม่คงที่ 
3. ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บได้นาน 
4. การตลาดไม่ครอบคลุมทุกเป้าหมาย 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และความ
สวยงาม  

2. พัฒนาด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้คงที่ 
3. พัฒนาวิธีการลดการเกิดกลิ่นหืน 
4. พัฒนาสื่อออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
5. ปรับเปลี่ยนฉลากบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยไข่

ไรซ์บาร์ ให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ 
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

1(5) พัฒนาและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์
และความสวยงาม 

 
 
 
 

ไดบ้รรจุภัณฑ์จ านวน 2 
บรรจุภัณฑ์ คือ   
เครื่องดื่มจมูกข้าวพร้อม
ชง และกล้วยไข่ไรซ์บาร์ 
ที่มีความสวยงาม และมี
เอกลักษณ์ 

- 

2 พัฒนาด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้คงที่ ด าเนินการจัดอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในวันที่ 
7-8 กุมภาพันธ์ 2562 

- 

3 พัฒนาวิธีการลดการเกิดกลิ่นหืน ได้ให้ค าแนะน าและ
เสนอแนะให้กับกลุ่มใน
การผลิตเครื่องดื่มจมูก
ข้าวพร้อมชงในการลด
การเกิดกลิ่นหืนใน
ผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากระยะเวลาใน
การด าเนินงานมีจ ากัด
ควรแก้ไขปัญหานี้ด้วย
การท างานวิจัย 

 

 



๓๒ 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว(ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

4 พัฒนาสื่อออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
 

แนะน าการใส่ข้อมูลใน
facebook ของกลุ่ม 

- 

 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่ม 

   

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

2. พัฒนาและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และความสวยงาม โดยด าเนินการพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 
เครื่องดื่มจมูกข้าวพร้อมชง และกล้วยไข่ไรซ์บาร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำกลุ่มผู้ประกอบกำรมำศึกษำดูงำนขั้นตอนกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำ พูด คุย ในเรื่องข้อมูลของกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรและ
ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 



๓๔ 
 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
สบู่สมุนไพร 
ที่อยู่ หมู่บ้านคลองแขยง  ต.สักงาม  อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  และคณะท างาน  โทร.093 957 4440 
 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย 
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม่แน่นอน 
3. ช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย 
4. ชื่อผลิตภัณฑ์ไม่น่าสนใจ 
5. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3. หาช่องทางตลาด และส่งเสริมการขาย 
4. ทางกลุ่มได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  และสอบถามแล้ว

น ามาออกแบบและพัฒนาร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์  
คือ  โดยได้มีการปรับชื่อแบรนด์ใหม่  คือ  “ปัน
ละมุน” 

5. ได้ท าการศึกษารูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์แบบใหม่
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการศึกษา 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

 ให้ระบุ 
- กิจกรรม ประชาคมเพ่ือหาแนวทางใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 61 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 10 คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 10 คน 
- นักศึกษา 10 คน 
- หน่วยงานความร่วมมือ พัฒนาสังคม

คลองลาน 
 
 
 
 
 

ได้พัฒนาตราสัญลักษณ์ 
และบรรจุภัณฑ์ ที่มีความ
เหมาะสม และการ
จัดการรายละเอียดบน
บรรจุภัณฑ์ 

ปัญหาที่ 1 
ชุมชนยังไม่มีความเข้าใจ
ในระบบการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์  
แก้ไขโดยการประชาคม
ร่วมกันระหว่างชุมชน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเพ่ือท าหา
แนวทางในการท าตรา
สัญลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดการรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง 



๓๕ 
 

ปัญหาที่ 2 
ชุมชนยังไม่มีการค านวณ
ต้นทุนที่ชัดเจน จึงท าให้
การตั้งราคาสินค้าไม่
สอดคล้องกับต้นทุนใน
การผลิต 
แก้ไขโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการ 
ค านวณต้นทุนเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมด้านราคา 
เพ่ือป้องกันการขาดทุนได้
ไม่รู้ตัว 
 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 

 

 

 
 
 

 
ได้ชื่อตราสัญลักษณ์ จากเดิม 
น้อยหน่า โน้ตบุค โฮมเมด 
เป็นปันละมุน By น้อยหน่า 

 

 

 

 



๓๖ 
 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
ผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติ 
ที่อยู่ กลุ่มผ้าทอ บ้านสุขส าราญ ต.สักงาม  อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  และคณะท างาน  โทร.093 957 4440 
 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย 
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ไม่น่าสนใจ 
3. ช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย 
 
 
 

1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
2. พัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 
3. หาช่องทางตลาด และส่งเสริมการขาย 
4. ทางกลุ่มได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  และสอบถามแล้ว

น ามาออกแบบและพัฒนาร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์  
คือ  โดยได้มีการปรับชื่อแบรนด์ใหม่  คือ  “ทอยิ้ม” 

5. ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

 ให้ระบุ 
- กิจกรรม 
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 10 คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 20 คน 

 
 
 
 
 
 
 

ได้ตราสัญลักษณ์ใหม่ 
โดยใช้ชื่อเป็น “ทอยิ้ม”
และได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
เป็นการน าผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ ผสานกับ
เครื่องจักรสาน  

ปัญหาที่ 1 ชุมชนไม่มี
ตราสัญลักษณ์ 
แก้ไขโดยประชาคม
เพ่ือให้ได้ตราสัญลักษณ์
ของกลุ่ม 
ปัญหาที่ 2 
ชุมชนไม่สามารถท า
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก
ชุมชนอ่ืนๆได้ 
แก้ไขโดยการน า
ผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชน
มาพัฒนาใหม่ พร้อมทั้ง
จัดอบรมเพ่ือให้ทาง
ชุมชนมีศัยกภาพในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และเกิด
การเก้ือกูลกัน 
 
 



๓๘ 

 

 

 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 



๔๐ 

 



๔๑ 

 



๔๒ 

 



๔๓ 

 

 

   

 

 



๔๔ 

 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
ผลิตภัณฑ์ผ้ำปักชำวเขำ 
ที่อยู่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  และคณะท างาน   โทร.093 957 4440 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1.ผลิตภัณฑ์มีราคาสูง 
2.รูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

 ให้ระบุ 
- กิจกรรม 
- วันที่ 30 มกราคม 2562 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 คน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 20 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ปรับตราสัญลักษณ์เพ่ือ
เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น 
พัฒนาลวดลายเพ่ือให้
เกิดลวดลายใหม่ที่เป็น
เอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์
จากลายปักชุมชน 

ปัญหาที่ 1 
ลวดลาย หรือผลิตภัณฑ์
ไม่มีความแปลกใหม่ 
แก้ไข พัฒนาลวดลาย
และผลิตภัณฑ์ 
 
ปัญหาที่ 2 
มีราคาสูงเนืองจากเป็น
งานท ามือ 
แก้ไข พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีกระบวนการที่ใช้
ระยะเวลาน้อยลง  

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
 

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 



๔๗ 

 



๔๘ 

 



๔๙ 

 



๕๐ 

 

 

   

 

 



๕๑ 
 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
มำลัยจำกไหมพรม มุมไหมบ้ำนก้อย 
ที่อยู่ 125/4 หมู่ที่ 1  ต. ถ ้ำกระต่ำยทอง อ. พรำนกระต่ำย จ. ก้ำแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
อำจำรย์วีรวรรณ แจ้งโม้   โทร.094 761 5698 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. กลุ่มฯ ยังขำดบรรจุภัณฑ์ท่ีสำมำรถเล่ำเรื่องรำวของ
สินค้ำ ขำดเอกลักษณ์และควำมสวยงำม  

2. ไม่ทรำบต้นทุนที่แท้จริงของตนเองโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

3. ขำดช่องทำงจ้ำหน่ำยสินค้ำที่หลำกลำย 

1. พัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และควำม
สวยงำม ถูกต้องและสำมำรถเล่ำเรื่องรำวของ
สินค้ำนั นๆได้ 

2. จัดท้ำแผนธุรกิจเพ่ือชี ให้เห็นแนวทำงกำรพัฒนำ
ต่อยอดที่ชัดเจน 

3. จัดท้ำงบกำรเงินเพ่ือประเมินต้นทุนที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงินพร้อมตั งรำคำสินค้ำที่
เหมำะสม 

4. พัฒนำสื่อออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ้ำหน่ำย 
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

1. กิจกรรม Focus Group  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม เดือนธันวำคม 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม น.ศ.จ้ำนวน 21 คน และผู้น้ำ
กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ้ำนวน 4 คน  
 
 
 
 
 
 

1. ทรำบและเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำน
ของกลุ่มและวำงแผน
ส้ำหรับกำรด้ำเนินงำน
ต่อไป  
2. มีแนวทำงกำรพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกำร
ขอมำตรฐำนสินค้ำ 
OTOP(ปัญหำข้อที่ 1) 
 

1. กลุ่มฯ ยังขำดบรรจุ
ภัณฑ์ที่สำมำรถเล่ำ
เรื่องรำวของสินค้ำ ขำด
เอกลักษณ์และควำม
สวยงำม  
2. ไม่ทรำบต้นทุนที่
แท้จริงของตนเอง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้นทุน
ที่ไม่เป็นตัวเงิน 
3. ขำดช่องทำงจ้ำหน่ำย
สินค้ำท่ีหลำกลำย 

2. กิจกรรม ถอดบทเรียน  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม เดือนมกรำคม 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม น.ศ.จ้ำนวน 21 คน และผู้น้ำ
กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ้ำนวน 4 คน 

1. ทรำบผลกำร
ด้ำเนินงำนของกลุ่ม
ตลำด 3 ปีที่ผ่ำนมำ
เรื่องรำวเพื่อเอำมำ
ประกอบในกำรท้ำ

ระเบียบกำรเบิกเงินมี
ควำมยุ่งยำกซับซ้อนท้ำ
ให้ยังไม่สำมำรถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตำมวันและ
เวลำที่ระบุไว้ได้ 



๕๒ 
 

บรรจุภัณฑ์(ตอบ
ปัญหำข้อที่ 1) 

2. ทรำบต้นทุนกำรผลิต
สินค้ำแต่ละชนิด(ตอบ
ปัญหำข้อที่ 2) 

3. กิจกรรม พัฒนำช่องทำงออนไลน์  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม เดือนม.ค. – 
ก.พ. 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม น.ศ.จ้ำนวน 9 คน และผู้น้ำ
กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ้ำนวน 4 คน 

1. เพ่ิมช่องทำงกำรขำย
ของออนไลน์จำก FB 
และ ไลน์ 

 

 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในช่วงก้ำลังด้ำเนินกำร 

 

  



๕๓ 
 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1. กิจกรรม กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ 

    

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมถอดบทเรียนควำมส ำเร็จของกลุ่ม วิธีคิดและแนวทำงกำรบริหำรกลุ่ม รวมถึง
รำยได้และต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำเพื่อวิเครำะห์ต้นทุนสินค้ำ 

   



๕๔ 
 

  



๕๕ 

 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

ณ ห้องประชุมกำสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 
 

ผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ                                                            
ที่อยู่ เลขท่ี 78 หมู่ 9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์    ใจวิสุทธิ์หรรษา  
น.ส.ธฤษวรรณ   ธรรมสอน        โทร.091 838 5561 

 
ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. กระบวนการย้อมสีแบบธรรมชาติยังไม่ได้มาตรฐาน 
2. ตราสินค้ายังไม่สวยงาม 
3. ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย 
4. บรรจุภัณฑ์ยังไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
5. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่หลากหลาย 

1. พัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ 
2. การพัฒนาตราสินค้า 
3. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยภูมิปัญญา

ท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยี และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
5. การส่งเสริมการตลาด 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 
ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 

และกำรแก้ไข 
1. พัฒนำกระบวนกำรผลิตภัณฑ์  

- กระบวนการย้อมฝ้ายจากสีศิลาแลง
ก าแพงเพชร เน้นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติใน
การย้อมสีจากศิลาแลง โดยไม่ใช้สารเคมีเพ่ือจะ
ได้น าไปสู่การขอมาตรฐานของการย้อมสี
ธรรมชาติต่อไป  
- การออกแบบและคิดลายผ้าใหม่ ได้แก่  
ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร ลายดอก
พิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร                
ทั้งในเรื่องของสีที่ได้จากศิลาแลง และลายดอก
พิกุลที่เป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร   
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561   
กิจกรรมลงพ้ืนที่กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติ 
บ้ำนหนองจอกพัฒนำ  ครั้งที่ 1 
วันที่ 22 มกรำคม 2562  
กิจกรรมลงพ้ืนที่กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติ 
บ้ำนหนองจอกพัฒนำ ครั้งที่ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน 
สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 10 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติบ้านหนอง
จอก และความต้องการของ
กลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ  
 

ไม่มี 



๕๖ 

 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

2. กำรพัฒนำโลโก้สินค้ำ 
การด าเนินการออกแบบโลโก้สินค้าให้กับ 
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา  
ได้คิดค าท่ีบ่งบอกถึงความเป็นก าแพงเพชร  
ซึ่งได้ตั้งชื่อโลโก้ว่า   “ของดีก ำแพงเพชร”  
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง  
โดยน ามาใส่ในบรรจุภัณฑ์และแบนเนอร์สินค้า  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม  
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
โดยผู้ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ คือ   
อาจารย์พบพร  เอี่ยมใส   
อาจารย์ผู้สอนประจ าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

โลโก้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ศิลาแลง 

“ของดีก าแพงเพชร” 
 

ไม่มี 

3. กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าเป็นผื่นๆ 
มาพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์                   
โดยการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น  
- สมุดโน้ตผ้าทอย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร  
- กล่องใส่ทิชชูจากผ้าทอย้อมสีศิลาแลง

ก าแพงเพชร 
- ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลง ลายดอกพิกุล                   

(ผ้าคลุมไหล่) 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  
ผู้ออกแบบสมุดโน้ตผ้าทอย้อมสีศิลาแลง
ก าแพงเพชร  ได้แก่ นางจันทนา  คุ้มกล่ า  
ผู้ออกแบบกล่องใส่ทิชชูจากผ้าทอย้อมสีศิลาแลง
ก าแพงเพชร  ได้แก่ นางสาวจารี  ชื่นชอบ  
ผู้ออกแบบผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลง ลายดอกพิกุล 
(ผ้าคลุมไล่) ได้แก่ นางชนิกา   ศรีวรรธนศิลป์   
และนางวิรส  สอนนอก หัวหน้ากลุ่มผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา  

1. สมุดโน้ตผ้าทอย้อมสี 
ศิลาแลงก าแพงเพชร  
2. กล่องใส่ทิชชูจาก 
ผ้าทอย้อมสีศิลาแลง
ก าแพงเพชร 
3. ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลง 
ลายดอกพิกุล (ผ้าคลุมไหล่) 
 

ลายผ้าดอกพิกุลที่ได้มี
การคิดลายขึ้นมาใหม่
ยังอยู่ในขั้นตอนของ
การพัฒนาลายและ
กระบวนการทอที่ได้
ลายที่สวยงามมากขึ้น  

 
 



๕๗ 

 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

4. กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้กระดาษกล้วยมาท า
เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ และถุงกระดาษกล้วย  
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ก าแพงเพชร  
ระยะเวลำในด ำเนินกำร 
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562  

1.กล่องบรรจุภัณฑ์จาก
กระดาษกล้วย  
2.ถุงกระดาษกล้วย 

อยู่ในช่วงด าเนินการ 

5. กำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติ  
“กำรประดิษฐ์สมุดโน๊ตจำกผ้ำทอย้อมสีศิลำ
แลงก ำแพงเพชร”  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ จ านวน 30 คน  

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้และทักษะในการ
ประดิษฐ์สมุดโน๊ตจาก 
ผ้าทอย้อมสีศิลแลง
ก าแพงเพชร  

อยู่ในช่วงด าเนินการ 

6. กำรส่งเสริมกำรตลำด 
ผู้รับผิดชอบโครงการมีแนวทางในการส่งเสริม
การตลาด และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
คือ น าผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจ าหน่าย
ในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ
จังหวัดก าแพงเพชร และได้น าผลิตภัณฑ์ที่มีการ
พัฒนาต่อยอดมาใส่แบนเนอร์สินค้า KPRU  
เพ่ือเป็นของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เช่น สมุดโน้ต กล่องกระดาษทิชชู  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาดและรายได้ให้กับ
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอก 
ได้อีกทางหนึ่ง  

กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
บ้านหนองจอกมีช่องทางการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมมาก
ขึ้นและรายได้เพ่ิมมากข้ึน  

อยู่ในช่วยด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ภำพผลิตภัณฑ์ 
ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 

ผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติ  ผ้ำทอย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ผ้ำทอย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร สมุดโน้ตผ้ำทอย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร  

 
 

กล่องทิชชูและกล่องรูปหัวใจ 

 

กำรพัฒนำโลโก้ผลิตภัณฑ์ โลโก้  “ของดีก ำแพงเพชร" 
 

  
 



๕๙ 

 

ภำพกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร 
กำรลงพ้ืนที่กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ ครั้งที่ 1 

วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562  ณ กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ 

  

            
 

    
 

 

 



๖๐ 

 

กำรลงพ้ืนที่กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ ครั้งที่ 2 
วันที่ 22 มกรำคม 2562  ณ กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ 

 

 
 

    
 

    



๖๑ 

 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันศุกร์ที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 
ข้ำวเพื่อสุขภำพปิ่นเกษตร 
ที่อยู่ 100/1 หมู่ที่ 7 ต.หนองหลวง  อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
                  อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   โทร.095 661 6656 
         อาจารย์มนตรี   ใจแน่น    
 

ปัญหำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

1. บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ยังไม่โดดเด่น ไม่ชัดเจน  
2. บรรจุภัณฑ์ยังไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
3. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่หลากหลาย 
 
4. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าให้โดดเด่น  
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
3. พัฒนาช่องทางการจ าหน่าย และช่องทางการตลาด
บนเว็บไซต์ 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐานจาก อย. 

 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

1 กิจกรรมกำรลงพ้ืนที่ประเมินศักยภำพ
ผลิตภัณฑ์ข้ำวปิ่นเกษตร 
 วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
 สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 คน 
 นักศึกษา (ไม่ได้เข้าร่วม) 
 หน่วยงานความร่วมมือ (ไม่มี) 

 

 
 
 ทราบข้อมูลศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์/ การ
ผลิต/ ช่องทาง
การตลาด 

 ประเมินการคัดสรร 
OTOP ก่อนการ
พัฒนา 

 

 
 
 ตราสินค้าไม่โดดเด่น  
 สมาชิกกลุ่มขาด

ความรู้ด้านต้นทุน/ 
ช่องทางตลาด
ออนไลน์ 

 

2 กิจกรรมกำรออกแบบตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์
ข้ำวป่ินเกษตร 
 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
 สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 คน 
 นักศึกษา 3 คน 

 
 
 สมาชิกกลุ่มร่วมกัน

ออกแบบตราสินค้า
เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของสมาชิก
อย่างแท้จริง 

 

 
 
 ขนาดของข้าว 

ปิ่นเกษตร มี 3 ขนาด 
ได้แก่ ขนาด 250 
กรัม 500 กรัม และ  
1 กิโลกรัม 
 



๖๒ 

 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

 หน่วยงานความร่วมมือ (ไม่มี) 
 

 ตัดรูปจั่วออก 
เนื่องจากไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 คงค าว่า ฅนหนอง
หลวง 

 ขอให้มีค าว่า รักใคร
ให้ข้าว/รูปรวงข้าว 

 แบ่งสีตามประเภท
ข้าว 

 
3 กิจกรรมกำรจัดท ำบัญชีและวิเครำะห์ต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ 
 วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
 สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 คน 
 นักศึกษา 2 คน 
 หน่วยงานความร่วมมือ (ไม่มี) 

 

 
 
 สมาชิกมีความรู้

ความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีและ
ต้นทุน และตั้งใจจะ
บันทึกอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 สมาชิกบางท่านเขียน

ไม่ได้จึงให้นักศึกษา
และลูกหลานช่วยจด
บันทึกให้ 

 

4 กิจกรรมอบรมช่องตลำดออนไลน์ 
 วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
 สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 คน 
 นักศึกษา 2 คน 
 หน่วยงานความร่วมมือ (ไม่มี) 

 

 
 สมาชิกได้ทราบถึง

ช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ และ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
เทคโนโลยี 

 

 
 สมาชิกไม่ถนัดในการ

ใช้สมาร์ทโฟนและ
เทคโนโลยีแต่
ผู้รับผิดชอบจะพัฒนา
เว็บไซต์/เพจกลุ่มเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าและ
มอบให้ลูกหลาน
สมาชิกดูแลต่อไป 

 
 

 

 

 

 



๖๓ 

 

ภำพผลิตภัณฑ ์

ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



๖๔ 

 

ภำพกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

 กิจกรรมที่ 1 ประเมินศักยภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 

 

ภาพที่ 1 ประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ่นเกษตร 

 

 

ภาพที่ 2 ประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ่นเกษตร 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 กิจกรรมที่ 2 อบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้ำวปิ่นเกษตร 
 

 

ภาพที่ 3 อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ่นเกษตร 

 

 

ภาพที่ 4 ระดมสมองเพ่ือหารูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ่นเกษตร 

 

 

 

 



๖๖ 

 

กิจกรรมที่ 3 อบรมกำรท ำบัญชีและวิเครำะห์ต้นทุน 

 

 

ภาพที่ 5 อบรมให้ความรู้การจัดท าบัญชี วิเคราะห์ต้นทุน ข้าวปิ่นเกษตร 

 

 

ภาพที่ 6 ทดลองบันทึกบัญชี วิเคราะห์ต้นทุน ข้าวปิ่นเกษตร 

 

 

 



๖๗ 

 

กิจกรรมที่ 4 อบรมช่องทำงตลำดออนไลน์ 

 

 

ภาพที่ 6 อบรมให้ความรู้ช่องทางตลาดออนไลน์ 

 

 

ภาพที่ 7 อบรมให้ความรู้ช่องทางตลาดออนไลน์ ข้าวปิ่นเกษตร 

 



๖๘ 
 

แบบน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
วันพธุที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 

 
หมูอบกรอบไร้มัน 
ที่อยู่ กลุ่มวิสาหกิจหมูไทยศรีโยธิน 116 หมู่ที่ 7 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบ   ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู โทร. 089-5598186 
                  อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบรรเทา  โทร. 091 843 5970 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
1. ส าหรับการบรรจุภัณฑ์ (Packing) ที่จะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากของเดิมไม่สามารถผ่านเกณฑ์
ในการขอ อย. จากสาธารณะสุขได้ 

2. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ จะต้องมีเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่สามารถผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า 

3. ส าหรับสถานที่ในการผลิตจะต้องมีการปรับเปลียนใน
เรื่องให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือที่จะสามารถให้ได้ อย. 

4. การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่สามารถตรวจสอบ
ก าไรขาดทุนได้ 

 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์ในการขอ อย. 
จากสาธารณสุข และปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย โดยมี
การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย เช่น line 
Facebook หรือท า OR Code ส าหรับติดต่อเพ่ือ
การตลาดได้อีกช่องทางหนึ่งที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. พัฒนาส าหรับสถานที่ในการผลิตให้ถูก
สุขลักษณะตามเกณฑ์ในการขอ อย. 

3. พัฒนาส าหรับการอบรมให้จัดท าบัญชีบันทึก
รายรับ-รายจ่าย ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้ทราบก าไรขาดทุนได้ 

 
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

1 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ยกระดับสินค้า OTOP 

- วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ........3........คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์......11........คน 
- นักศึกษา......1........คน 
- หน่วยงานความร่วมมือ 

 

1. การพัฒนาการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑ์เพื่อท่ีจะขอ อย. ให้ได้ตาม
มาตรฐานทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก าหนดโดยมีการตรวจสอบและให้
ค าแนะน าโรงเรือนโดยภาพรวมตอ้งมีการ
ปรับปรุงหลายจุด เช่น โรงเรือนตอ้งปิด
มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ใหส้ัตว์ หรือแมลง
สามารถเข้าได้ และเครื่องมือทุกอย่างต้อง
สะอาด และอื่นๆ ในเบื้องต้นที่สามารถ
ปฏิบัติได้ และมีการให้ประเมินคะแนนใน
การตรวจสอบสถานท่ีผลติอาหาร ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับ 24.7 จากคะแนนเต็ม 100 
โดยเกณฑ์จะต้องผ่านท่ี 60 คะแนน 

 



๖๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรที่ได้ ปัญหำ/อุปสรรค 
และกำรแก้ไข 

 2. ส าหรับบรรจุภณัฑ ์Package  
 2.1 แนะน าในการออกแบบ คือ 
ควรจะเอา Logo ไว้ตรงกลางเพือ่ความโดด
เด่น และรายละเอยีดต่าง ๆ เช่น ของฝากไว้
บนมุมขวา ใส่ปรมิาณส่วนประกอบอาหาร
ด้วย 
 2.3 ออกแบบ Logo 3 แบบ 
แล้วให้ผู้บรโิภคตัดสินว่าชอบแบบไหน 
3. แนะน าให้ผลิต 2 สูตร คือ สตูร Low 
Fat ไขมันน้อย และสูตรดังเดมิ ซึง่สูตร
ดังเดิมค่อนข้างหวาน ถ้ามสีูตร Low Fat 
จะให้ผู้บริโภคสนใจในการซื้อรับประทาน
เพื่อสุขภาพ ซึ่งจะตรงกับสโลแกนใน
ผลิตภณัฑ์ที่จะได้มีการปรับเปลีย่นใหม่ จาก
เดิม กรอม เคี้ยวมัน ได้คณุค่าโปรตีน เป็น 
กรอบ เคี้ยวมัน ไขมันต่ า โปรตีนสงู 

 

ภำพผลิตภัณฑ์ก่อนกำรพัฒนำ 

        

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

ภำพกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร 

1. ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการด าเนินงาน  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 

2. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และแนะน าเรื่องบรรจุภัณฑ์ 

   

  

  

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

3. ตรวจสอบสถานที่ในการผลิต เพ่ือให้ได้เกณฑ์มาตรฐานในการขอ อย. 

 

   

  

  

 

 

 

 

 


