
 

 
 

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
ในความร่วมมือระหว่าง 

จังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
รายงานโดยส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



สารบัญ 
 

หน้า 
   
บัญชีผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดตาก  1 
 ปลาส้ม ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า 2 
 กระเป๋าผ้าท ามือ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด 10 
 ข้าวเกรียบงาด า ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก  12 
 แคบหมูไร้มัน ต าบลวังจนัทร์ อ าเภอสามเงา 16 
 น  าพริกชาววัง ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า 21 
 น  าพริกดอนเจดีย์ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ 24 
 ผงกล้วยเอนไซม์ ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 29 
 ผ้าทอปากะญอ ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง  34 
 น  าพริกเทอร์โบ ต าบลพระธาต ุอ าเภอแม่ระมาด  42 
 



บัญชีผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  

จังหวัดตาก 

ที่ ชื่อผลิตภัณฑ ์ ชื่อผู้ประกอบการ 
/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ที่อยู ่ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

1 ปลาส้ม กลุ่มแปรรูปปลา 
บ้านเพชรชมภ ู

36/3 หมู่ 2  
ต าบลนาโบสถ์  
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดร.สุภาสพงษ์   รู้ท านอง 

2 กระเป๋าผ้าท ามือ กลุ่มHugนะ Maekasa 12 หมู่ 2 ต าบลแม่กาษา  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

คณะวิทยาการจัดการ  
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท ์

3 ข้าวเกรียบงาด า นางปาจรีย์  ปะละกูล 152  หมู่ 10  
ต าบลทุ่งกระเชาะ  
อ าเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ ์
อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ ์
อาจารย์อเนก  หาล ี

4 แคบหมูไร้มัน ทัตญาแคบหม ู 69/2 หมู่ 5  
ต าบลวังจันทร์  
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจไุร และคณะท างาน 

5 น  าพริกชาววัง แปรรูปอาหารชาววัง 22/4 หมู่ 1  
ต าบลนาโบสถ์  
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม ้

6 น  าพริกดอนเจดีย ์ นายภิรมย์ ศรีกมลวัลย ์ กลุ่มน  าพริกดีดี DD.  
บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 7 
ต าบลช่องแคบ  
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู   และคณะท างาน 

7 ผงกล้วยเอนไซม ์ นางภาวนา เหล็กเพชร 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

พื นบา้น 

285 ม.6 ต าบลแม่ระมาด  
อ าเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู   และคณะท างาน 

8 ผ้าทอ กลุ่มทอผ้าปากะญอ 
บ้านมอทะ 

ต าบลแม่อุสุ  
อ าเภอท่าสองยาง  
จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู   และคณะท างาน 

9 น  าพริกเทอร์โบ กลุ่มแปรรูป 
พริกกะเหรี่ยง 

84/12 หมู่ 3  
ต าบลพระธาตุ  
อ าเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู   และคณะท างาน 

 

 

๑ 



๒ 

 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 
สมพงค์ปลาส้ม 
ที่อยู ่: วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านเพชรชมภู  เลขที ่36/3 ม. 2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 
ผู้รับผิดชอบ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง    โทร. 092 425 6766 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
1. ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
2. ต้องการทดลองพัฒนาสินค้าใหม่ คือ น  าพริกปลาส้ม 
3. ต้องการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย                 
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ น 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มดิบและปลาส้มทอด  
บนฐานการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
(marketing mix) และมุมมองจากผู้บริโภค 
2. ยกระดับบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีเอกลักษณ์  
โดดเด่นและน่าซื อ 
3. ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากปลาส้มที่เหลือ 
จากการจ าหน่าย เช่น การท าน  าพริกปลาส้ม 
4. ผลิตสื่อและคลิปวีดิโอเพ่ือประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ เช่น คลิปวีดิโอการประกอบอาหาร       
จากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
5. ส่งเสริมการตลาดที่สื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
6. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เหมาะสม
ให้กับผลิตภัณฑ์ 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1 กิจกรรม การส ารวจและศึกษาข้อมูลเพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สมพงค์ปลาส้มและการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน 
สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 คน 

1. จัดท าแบบ ASR01, 
ASR02 
2. แนวทางการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สมพงค์ปลาส้ม
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3. ดราฟต์แรกของบรรจุ
ภัณฑ์ 

การด าเนินกิจกรรมล่าช้า
เนื่องจากขาดการ
ประสานงานที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ภาพผลิตภัณฑ์ 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



๔ 

 

ภาพกิจกรรมทีด่ าเนินการ 
 
การศึกษาขั้นตอนการท าปลาส้ม (สมพงค์ปลาส้ม) 

ภาพประกอบ รายละเอียด 
 

 
 

- น าปลา น  าหนัก 10 กิโลกรัม มาท าความสะอาด        
ขอดเกล็ด ตัดหัวออก ควักไส้ออก เลาะก้างกลางล าตัว
ออก 
- หั่นเนื อปลาออกเป็นชิ น ๆ (ซีกละ 3 ชิ น เพ่ือสะดวก 
ในการท าความสะอาดและดึงก้างออก) พร้อมกับดึง     
ก้างใหญ่ออก 

 

 
 

- ล้างเนื อปลาให้สะอาด (ผ่านน  าไหลจากก๊อกน  า) 

 

 
 

- น าปลามาคลุกกับเกลือ (800 กรัม) ซึ่งยังไม่ต้องล้าง
น  า (เป็นการหมักและท าความสะอาดเนื อปลาด้วยเกลือ)  
 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ภาพประกอบ รายละเอียด 
 

 
  

- น าข้าวเหนียวน  าหนัก 1 กิโลกรัม มาแช่และหุง 
 

 

 
 

- น ากระเทียม น  าหนัก 1 กิโลกรัม มาปอกเปลือก       
และบดกระเทียม พักใส่ภาชนะไว้ 

 

 
 

- น าเนื อปลามาหั่นเป็นชิ นผสมคลุกเคล้ากับเกลือที่เหลือ 
(200 กรัม) ทิ งไว้ 10 นาที เป็นการหมักครั งที่สอง
พร้อมๆ กับการล้างความสะอาดเนื อปลาครั งที่ 2 
- ล้างเนื อปลาอีกครั งโดยใช้น  าไหลเช่นกัน เพื่อล้างคาว
ปลาอีกครั ง 

 

 

- น าเนื อปลาขึ นพักไว้ให้สะเด็ดน  า (จะสังเกตเห็นว่าเนื อ
ปลาจะแข็งและมีสีชมพูเข้มขึ นจากการหมักเกลือ) 

 



๖ 

 

ภาพประกอบ รายละเอียด 
 

 
 

- หุงข้าวเหนียวพอสุก น าลงมาใส่ภาชนะทิ งไว้ให้เย็น 
แล้วน ามาล้างท าความสะอาดหลายๆน  า (สังเกตว่าน  าจะ
ใส) น าขึ นพักไว้ให้สะเด็ดน  า 

 

 
 

- น าข้าวเหนียวสุก และกระเทียมบด คลุกเคล้าให้เข้า
กัน 

 

 
 

- น าเนื อปลาลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน  
 

 

 
 

- ชั่งน  าหนักแล้วบรรจุลงในภาชนะกดพอแน่น แล้วปิด
ฝาภาชนะให้แน่น ติดวันผลิตและวันหมดอายุ เก็บไว้ใน
ห้องอุณหภูมิปกติ  
 

 
 



๗ 

 

การศึกษาแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โอทอปสมพงค์ปลาส้ม 
ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โอทอปสมพงค์ปลาส้ม 

  ปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์โอทอปสมพงค์ปลาส้ม และมีหลายหน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วม       
ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีปัญหาที่เกิดขึ น ประกอบด้วย 
 - บรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบและผู้ประกอบการมีความต้องการออกแบบใหม่ 
 - บรรจุภัณฑ์มีการใส่รายละเอียดมากเกินไป แต่ขณะเดียวกันกลับไม่ได้ใส่รายละเอียดบางอย่าง          
ที่จ าเป็นลงไป 
 - บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบขึ นบางชิ น ไม่สามารถน าเข้าตู้เย็นหรือแช่เย็นได้ 
 - บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบขึ นบางชิ นเพิ่มต้นทุน และไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติหรือใช้ได้จริง 
 - ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าให้เป็นประโยชน์ 
 แนวทางด้านบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โอทอปสมพงค์ปลาส้ม 
 - ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โอทอปสมพงค์ปลาส้มใหม่ให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่น น่าซื อ 
 - สร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โอทอปที่เหมาะสมและแก้ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ 
  - น าเครื่องหมายการค้ามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 - ท าให้เกิดการจดจ าแบรนด์ 
 - เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 
 - ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีทั งแบบซองและแบบกระป๋อง 
 

  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าสมพงค์ปลาส้ม 

 

 

  



๘ 

 

ดราฟต์แรกของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 



๙ 

 

การศึกษาแนวทางการจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอปสมพงค์ปลาส้ม 
ปัญหาด้านการจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ 

 - มีแหล่งจ าหน่ายค่อนข้างจ ากัด  
 - ยังไม่เน้นการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 
 - ต้องการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าจากสินค้าเหลือจ าหน่าย 
 แนวทางด้านการจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มดิบและปลาส้มทอด บนฐานการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด และ
มุมมองจากผู้บริโภค 
 - ผลิตสื่อและคลิปวีดิโอเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เช่น คลิปวีดิโอการประกอบอาหารจาก
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
  - ส่งเสริมการตลาดที่สื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
  - สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ 
  - สร้างแนวทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากสินค้าเหลือจ าหน่าย โดยในเบื องต้นจะใช้วิธีการฝึกอบรม
การใช้ประโยชน์จากปลาส้มที่เหลือด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การท าน  าพริกปลาส้ม 
 

  
ผลิตภัณฑ์ปลาส้มดิบ การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 



๑๐ 
 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
กระเป๋าผ้าท ามือ 
ที่อยู่ กลุ่ม Hug นะ Meakasa 12 ม.2 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ผู้รับผิดชอบ   คณะวิทยาการจัดการ 
                  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์  โทร. 093-9503337 
         2. อาจารย์ ดร.วาสนา  จรูญศรีโชติก าจร 
         3. อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ 
         4. อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง 
         5. นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ายังมีรูปแบบไม่หลากหลาย 
2. มีวัตถุดิบจ ากัด เนื่องจากต้องน ามาจากกลุ่มทอผ้า

ของผู้สูงอายุ ซึ่งทอผ้าไม่ทันต่อความต้องการ 
3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความสวยงามเท่าที่ควร 
4. ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความโดดเด่น 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าให้มีรูปแบบ 
ทีห่ลากหลาย 

2. สนับสนุนเทคโนโลยีในการผลิตผ้าผืน 
เป็นผ้าฝ้ายทอมือ 

3. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม      
และโดดเด่น 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

 1. กิจกรรมส ารวจข้อมูลและศัยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มกระเป๋าผ้าท ามือ 
- วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 

ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านโพธิ์ทอง 
ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  42 คน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ......4..........คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์......35........คน 
- นักศึกษา.......3.......คน 

 
2. กิจกรรมส ารวจข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มกระเป๋าผ้าท ามือ ครั้งที่ 2 
- วันที่ 22-24 มกราคม 2562 

ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านโพธิ์ทอง 
ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(กระเป๋าผ้าท ามือ) 
-ทราบความต้องการ        
ของชุมชนเกี่ยวกับ          
การยกระดับผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
- ร่วมกันระดม         
ความคิดเห็น            
และแลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ชุมชนขาดองค์ความรู้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- สมาชิกของชุมชน         
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ     
มีปัญหาด้านสุขภาพ 
- กลุ่มท ากระเป๋ามีการรับ
ผ้าทอจากกลุ่มทอผ้ามา
ผลิตเป็นกระเป๋า ดังนั้น 
จึงแนะน าให้ทั้ง 2 กลุ่ม
ท างานร่วมกลุ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มทอผ้า
จะท าการทอผ้าตามแบบ
ที่กลุ่มท ากระเป๋าต้องการ 
 
 



๑๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  42 คน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ......4..........คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์......35........คน 
- นักศึกษา.......3.......คน 

  

 
ภาพผลิตภัณฑ ์

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในช่วงด าเนินการพัฒนา 

 
ภาพกิจกรรมที่ด าเนินการ 
   

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
ข้าวเกรียบงาด า 
ที่อยู่ 152 หมู่ 10 (บ้านนาโพธิ์) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ. ตาก 

ผู้รับผิดชอบ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                     ผูช้่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต  รัตนพันธุ์  โทร.086 440 4514  
                     อาจารย์เอนก หาลี    โทร.088 439 2538   
                     อาจารย์ขวัญฤทัย บุญฤทธิ์   โทร.095 641 6176 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุขาดเอกลักษณ์ ความถูกต้อง 
และความสวยงาม 

3. ขาดการประชาสัมพันธ์ 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ 
และความสวยงาม  

2. พัฒนาสื่อออนไลน์ให้ถูกต้อง และทันสมัย 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1 
 
 
 
 
 
2 

ปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และมี
ความสวยงาม 
 
 
 
 
พัฒนาสื่อออนไลน์ให้ถูกต้อง และทันสมัยเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์
ให้มีเอกลักษณ์และมี
ความสวยงาม โดยให้
ผู้ประกอบการเป็นผู้
คัดเลือกจนถูกใจ 
 
พัฒนาสื่อโดยการสร้าง
เพจใส่ใจ๋ ข้าวเกรียบงาด า 
กลุ่มอาชีพ นางปาจรีย์  
ปะละกูล และออกแบบ
ฉลาก และโลโกสินค้า
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

 

 
 
 
 



๑๓ 
 

ภาพผลิตภัณฑ ์
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ภาพกิจกรรมที่ด าเนินการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



๑๖ 
 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
แคปหมูไรม้ัน 
ที่อยู ่: ทัตญาแคปหมู 69/2 หมู่ 50 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 

ผู้รับผิดชอบ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  และคณะท างาน  โทร.093 957 4440 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. ขาดบรรจุภัณฑ์ 
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ไม่น่าสนใจ 
3. ช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

 ให้ระบุ 
- กิจกรรมประชาคมเพ่ือศึกษาข้อมูลและ

ศักยภาพและอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ต าบล
วังจันทร์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

- วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 
- สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 คน 
- นักศึกษา - คน 
- หน่วยงานความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 

1. ชุมชนได้รับความรู้
เกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนา  
และการยกระดับผลิตภัณฑ ์
2. ได้รูปแบบตราสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ       
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
กับชุมชน โดยมีการพัฒนา
รายละเอียด ดังนี้ 
- ปรับปรุงตราสินค้า          
ให้มีความแตกต่าง และเป็น
เอกลักษณ์ภายใต้ชื่อแบรนด์
เดิมของชุมชน 
- ปรับปรุงฉลากบรรจุภัณฑ์ 
จากเดิมเป็นสต๊ิกเกอร์ขนาด
เล็ก ท าให้ใส่ข้อมูลได้น้อย 
และไม่มีความโดดเด่น 
ปรับปรุงเป็นฉลากขนาด
ใหญ่ลักษณะหหูิ้วบนถงุ
บรรจุภัณฑ์ 
- เพิ่มเติมฉลากสินค้า         
และสติ๊กเกอร์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกหนุ่ม         
ซ่ึงจ าหน่ายร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์แคบหมู 

ปัญหา/อุปสรรค :   
- เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่
ยังไม่มีการจดขึ้นทะเบียน 
อย. ซึ่งชุมชนมีความ
ประสงค์ในการขอ อย. 
ให้กับผลิตภัณฑ์ของตน 
แต่ต้องใช้เวลาในการ
ปรับปรุงโรงเรือน เพื่อให้
สามารถขอ อย.   
- ยังไม่มีการจดทะเบียน 
มผช.  



๑๗ 
 

ภาพผลิตภัณฑ ์
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๑๘ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 

 
 
*หมายเหตุ : การพัฒนาอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ 
ท าให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งต้องผ่านการ
พิจารณาโดยกลุ่มชุมชน เพ่ือคัดเลือก และ
ปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

ภาพกิจกรรมที่ด าเนินการ 

  

 

 

   



๒๑ 
 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
น ้าพริกชาววัง 
ที่อยู ่: กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง 22/4 ม. 1 ต.นาโบสถ์  อ.วังเจ้า  จ.ตาก 

ผู้รับผิดชอบ   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
                  อาจารย์วีรวรรณ  แจ้งโม้  โทร. 094-7615-698 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด้าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. กลุ่มฯ ยังขาดบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ 
และเป็นมาตรฐานสวยงาม  

2. กลุ่มไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงของตนเองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

3. กลุ่มยังขาดทักษะทางด้านการตลาดโดยเฉพาะ
การตลาดออนไลน์  

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และความสวยงาม 
ถูกต้องและสามารถเล่าเรื่องราวของสินค้านั้นๆ ได้ 

2. จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนา
ต่อยอดที่ชัดเจน 

3. จัดท างบการเงินเพ่ือประเมินต้นทุนที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงินพร้อมตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสม 

4. พัฒนาสื่อออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
 

กิจกรรมที่ด้าเนินการแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1. กิจกรรม Focus Group  
ระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรม                   
เดือนธันวาคม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น.ศ.จ านวน 21 คน  
และผู้น ากลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 คน  

1. รู้การด าเนินงาน       
ในปัจจุบันทั้งผู้น า       
ในการด าเนินการ 
การตลาด และต้นทุน 
ของผลิตภัณฑ์ 

2. ผลผลิตที่เราได้ คือ 
แผนธุรกิจ 1 เล่ม
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจฯ
นี้ (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

3. ทราบต้นทุน
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

1. กลุ่มฯ ยังขาดบรรจุภัณฑ์
ที่มีเอกลักษณ ์และเป็น
มาตรฐานสวยงาม  

2. กลุ่มไม่ทราบต้นทุน       
ที่แท้จริงของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

3. กลุ่มยังขาดทักษะ
ทางด้านการตลาด
โดยเฉพาะการตลาด
ออนไลน์ 

4. ยังไม่ทราบอายุสินค้า
แต่ละชนิด 

 

 

 



๒๒ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

2. กิจกรรม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า  
ระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรม                 
เดือนมกราคม (ใช้เวลาทดสอบ 4 สัปดาห์) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้น ากลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 คน 

เพ่ือตอบปัญหาและ
อุปสรรคข้อที่ 4 ดังนี้ 
1. ทราบอายุผลิตภัณฑ์

แต่ละชนิด ดังนี้  
1.1 ตาแดง อายุ 3 

สัปดาห์ 
1.2 ปลาร้า อายุ 2 

สัปดาห์ 
1.3 แมงดา อายุ 3 

สัปดาห์ 
1.4 ปลาย่าง อายุ 3 

สัปดาห์ 

จากกิจกรรมที่ 1 อุปสรรค
ปัญหาที่เจอคะ กลุ่มฯ ยังไม่
ทราบอายุผลิตภัณฑ์       
แต่ละชนิดท าให้ไม่สามารถ
ระบุวันหมดอายุที่ชัดเจนได้ 
และไม่มีมาตรฐานยืนยัน
เรื่องอายุของผลิตภัณฑ์      
แต่ละชนิด 

3.  กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์  
ระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรม                
เดือนมกราคม (ใช้เวลาทดสอบ 4 สัปดาห์) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น.ศ.จ านวน 21 คน            
และผู้น ากลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 คน 

เพ่ือตอบปัญหาและ
อุปสรรคข้อที่ 1 กลุ่ม          
ได้มีแนวทางการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์เป็น 3 แนวทาง 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

สืบเนื่องจากปัญหาข้อที่ 1 
คือ กลุ่มฯ ยังขาดบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และ
เป็นมาตรฐานสวยงาม 

4. กิจกรรม ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
ระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรม เดือนมีนาคม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น.ศ.จ านวน 21 คน              
และผู้น ากลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 คน 

เพ่ือจะสามารถทราบได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมา
ใหม่นั้นสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเก่า และเพ่ิมฐาน
ลูกค้าได้หรือไม่ 

 
ภาพผลิตภัณฑ ์

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 



๒๓ 
 

ภาพกิจกรรมที่ด้าเนินการ 

1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารชาววัง 

  

2. กิจกรรม Focus Group 

     

     
 

 

 



๒๔ 

 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
น ้าพริกดอนเจดีย์ 
ที่อยู่ กลุ่มน ้ำพริก ดีดี บ้ำนดอนเจดีย์เลขที่  62 ม.7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตำก 

ผู้รับผิดชอบ   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก้ำแพงเพชร  แม่สอด 
                  อำจำรย์นงลักษณ์ จิ๋วจู   และคณะท้ำงำน  โทร. 0-8276-8385-3 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด้าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. ขำดเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องผลิตน ้ำพริก
แกงเครื่องแพ็คแบบสุญญำกำศ  

2. บรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น 
3. ตลำดยังไม่หลำกหลำย 
4. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

ใดๆ 

1. สนับสนุนเทคโนโลยีในกำรผลิต 
2. พัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมโดดเด่น   

และเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 
3. เพิ่มช่องทำงกำรตลำดบนเว็บไซต์ 
4. พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ได้กำรรับรองมำตรฐำน       

จำก อย. และได้ยกระดับสินค้ำ OTOP 
 

กิจกรรมที่ด้าเนินการแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1 กิจกรรมที่ 1 วิเครำะห์ศักยภำพ 
ศึกษำปัญหำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP กำรยกระดับมำตรฐำน
กำรผลิตและกำรบริกำรของ
ผลิตภัณฑ์และก้ำกับติดตำม 
- ด้ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันที่ 

13 พฤศจิกำยน 2561  
- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ้ำนวน 

20 คน  
- ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำคือ 

น ้ำพริกดีดี (พริกแกง) 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.

อังคณำ ตำเสนำ 
โทร.0-8357-8460-5 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ ดังนี  
ศักยภาพ คือ 
- สำมำรถหำวัตถุดิบได้ในท้องถิ่นและพื นที่
ใกล้เคียง ซึ่งมีรำคำไม่แพงและส่วนใหญ่จะรับซื อ
จำกชำวบ้ำนในชุมชน 
ปัญหาของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
- ด้ำนกำรตลำด 
จุดจ้ำหน่ำยพริกแกงจ้ำกัด กลุ่มยังมีทุนไม่เพียง
พอที่จะน้ำสินค้ำไปวำงในตลำดอ่ืนๆ 
- ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
เนื่องจำกกลุ่มน ้ำพริกดอนเจดีย์มีกำรรับจ่ำยเงินกัน
แบบรำยวันไม่มีกำรท้ำบัญชี  
- ด้ำนกำรผลิต 
เครื่องบดน ้ำพริกแกงมีขนำดเล็ก ปัญหำของกลุ่ม 
สถำนที่ผลิตยังไม่ได้มำตรฐำน ยังไม่มีกำรรับรอง
มำตรฐำนจำก อย. กำรบรรจุหีบห่อไม่ทันสมัย กำร
เก็บรักษำในอุณหภูมิปกติยังไม่ทรำบกรรมวิธี 
- ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีปัญหำในด้ำน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ช่องทำงกำรตลำด 

 



๒๕ 

 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

 
 

เช่น Facebook เว็บไชต์ 
- ด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัญหำด้ำนกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรยืดอำยุ
อำหำร กำรเก็บรักษำอำหำร 
- ด้ำนต้นทุนกำรผลิต 
มีต้นทุนที่จ้ำกัด อยำกหำแหล่งเงินทุนเพ่ือผลิต
น ้ำพริกหลำกหลำย 
แนวทางการพัฒนา 
1. กำรให้ควำมรู้กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต 
2. กำรหำวิธีกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ 
3. กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบหอที่หลำกหลำย 
4. ช่องทำงกำรตลำดบนเว็บไซต์ 
5. กำรรับรองมำตรฐำนจำก อย. 
กำรได้ยกระดับสินค้ำ OTOP 

2 กิจกรรมที่ 2 กำรสร้ำงและใช้
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
มำตรฐำนกำรผลิตและกำร
บริกำรของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- กิจกรรมกำรอบรมบรรยำย
ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
และคุณค่ำทำงโภชนำกำรของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอำหำร และ
กำรพัฒนำกระบวนกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อำหำร โดยมี        
ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์ และ
อำจำรย์อรทัย บุญเที่ยง เป็น
วิทยำกรอบรมและด้ำเนิน
กิจกรรม ให้กับสมำชิกกลุ่มกลุ่ม
น ้ำพริกดีดี  
- กิจกรรมกำรศึกษำและ

วิเครำะห์กระบวนกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ โดยสมำชิกกลุ่ม
ร่วมกันวิเครำะห์ถึงปัญหำและ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำใน
กระบวนกำรผลิตแปรรูป เพ่ือ
พัฒนำกระบวนกำรจัดเตรียม
วัตถุดิบ และกระบวนกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์ และแนวทำงกำร

- สมำชิกกลุ่มมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่อง
กระบวนกำรจัดเตรียมวัตถุดิบในกำรผลิต และกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ปลอดภัย และมีมำตรฐำน 
- ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำในกระบวนกำรผลิต และ
แนวทำงแก้ไข เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพ มี
มำตรฐำน ปลอดภัย และมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม 
- แนวทำงกำรพัฒนำโรงเรือน และกระบวนกำร
ผลิต และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้กำร
รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
- จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์กระบวนกำรผลิต
พบว่ำ  
1) โรงเรือนในกำรผลิต ต้องมีกำรออกแบบแปลน
ของโรงเรือน และออกแบบกำรจัดวำงอุปกรณ์กำร
ผลิต ให้เหมำะสมกับกำรเตรียมวัตถุดิบ และ
กระบวนกำรผลิต เพ่ือน้ำไปปรับปรุงพื นที่ของ
โรงเรือนให้สำมำรถรองรับกำรตรวจเพื่อให้ได้
มำตรฐำน  
2) อุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอ และไม่เหมำะสม ที่จะใช้
ในกระบวนกำรผลิต เสนอแนะให้สมำชิกกลุ่มร่วม
ลงทุนเพื่อจัดหำซื ออุปกรณ์ท่ีเหมำะส้ำหรับกำร
ประกอบอำหำร และจัดสรรคืนให้กับสมำชิกกลุ่ม
ในลักษณะกำรลงหุ้น 
3) กระบวนกำรเตรียมวัตถุดิบ ยังคงมีควำมชื นจำก
กำรท้ำควำมสะอำดวัตถุดิบ ซึ่งจะส่งผลต่อ

- ผลิตภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอำหำร จึง
จ้ำเป็นต้องมีกำรได้รับ
รองมำตรฐำนของอำหำร
และยำ เพื่อจะเข้ำสู่
กระบวนกำร สินค้ำ 
OTOP  
 ในกำรแก้ไขจึงให้
แนวทำงในกำรออกแบบ
โรงเรือน และจัดวำง
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิต เพ่ือให้
มีกลุ่มน้ำไปพัฒนำ
โรงเรือน ให้สำมำรถเข้ำ
สู่กระบวนกำรรับรอง
มำตรฐำนได้ 



๒๖ 

 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

พัฒนำบรรจุภัณฑ์พริกแกง 
- กิจกรรมได้ด้ำเนินกำร ณ 

กลุ่มน ้ำพริกดีดี ต.ช่องแคบ  
อ.พบพระ จ.ตำก ในวันที่ 16 
มกรำคม พ.ศ.2562 โดยมี
สมำชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์เข้ำร่วม
กิจกรรมจ้ำนวน 10 คน และ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรจ้ำนวน 4 
คน 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

อ.ณัฐภำณี บัวดี 
โทร 0-8180-1900-8 

 
 

ผลิตภัณฑ์ อำจท้ำให้มีจุลินทรีย์ที่ท้ำให้ผลิตภัณฑ์ไม่
สำมำรถเก็บไว้ได้นำน จึงต้องศึกษำวิธีกำรในกำร
จัดเตรียมวัตถุดิบแต่ละชนิดให้เหมำะสม เช่น 
ระยะเวลำกำรตำกแห้ง อุณหภูมิในกำรใช้ในกำรท้ำ
ให้วัตุดิบแห้ง ก่อนที่จะน้ำมำแปรรูป 
4) บรรจุภัณฑ์ เป็นถุงพลำสติก มีลักษณะกำรตัก
เพ่ือชั่งแบ่งขำย ซึ่งยังไม่มีมำตรฐำน และท้ำให้ไม่
สำมำรถเก็บพริกแกงไว้ได้นำน จึงต้องมีวิธีกำร
บรรจุผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้
เหมำะสม ซึ่งรำคำของผลิตภัณฑ์สำมำรถจ้ำหน่ำย
ได้ในรำคำไม่สูง ดังนั น บรรจุภัณฑ์ต้องค้ำนึงถึง
รำคำด้วย อำจเป็นถุงซิปล็อค เพ่ือสะดวกในกำรใช้
งำนและประหยัด 
5) ต้องออกแบบตรำสินค้ำ ให้เหมำะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และมีฉลำกผลิตภัณฑ์ ที่ระบุวัตถุดิบใน
กำรผลิต และระบุ วัน เดือน ปที่ผลิต และวัน 
เดือน ปที่หมดอำยุ หรือขอควำมวำ “ควรบริโภค  
กอน (วัน เดือน ปี)” 
 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนำตรำสินค้ำ
และบรรจุภัณฑ์  
- ด้ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันที่ 

22 มกรำคม 2562 ณ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น ้ำพริกดอนเจดีย์  
อ.พบพระ จ.ตำก 
- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 15 คน 

สมำชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 10  คน  
- ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำคือ 

น ้ำพริกดีดี (พริกแกง) 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      

ผศ.พิริยะ กำญจนคงคำ       
โทร.0-8457-4890-9 
และ อ.พรรษพร เครือวงษ์ 

 
 

ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำ จึงด้ำเนินกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำ เพ่ือ
เตรียมพร้อมออกสู่ตลำด จึงพัฒนำรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ ตรำสินค้ำ 
 

 

 

 



๒๗ 

 

ภาพผลิตภัณฑ ์

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมที่ด้าเนินการ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบา้น 
ที่อยู่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ้ืนบ้าน  285  ม. 6  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก 

ผู้รับผิดชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
                  อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู   และคณะท างาน  โทร. โทร.0-8276-8385-3 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีฉลาก  
2. บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  
3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย   
4. ช่องทางการจ าหน่ายไม่หลากหลาย 
5. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
2. การออกแบบและพัฒนาโลโก้ 
3. การตรวจสอบสารอาหารในตัวผลิตภัณฑ์ 
4. การตรวจสอบอายุของผลิตภัณฑ์ 
5. การพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่ม 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษา
ปัญหาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการ
บริการของผลิตภัณฑ์และก ากับติดตาม 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2561  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน  
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.อังคณา ตา
เสนา โทร.0-8357-8460-5 

 
 

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ศักยภาพ 

 -มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตสินค้า 
- ผู้ผลิตมีความเชี่ยวชาญในการท า

ผลิตภัณฑ์และสามารถผลิตซ้ าได้คุณภาพ
และปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน 
ปัญหาของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
- ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่มีการ
ตรวจสอบสารอาหารในตัวผลิตภัณฑ์ 
อายุของผลิตภัณฑ์ 
- ด้านเทคโนโลยี ไม่มีเทคโนโลยีที่ช่วย

ผลิต ไม่มีเว็บไซต์ของกลุ่มในการสื่อสาร
การตลาด 
- ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์

แต่ไม่มีฉลากหรือโลโก้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ต้องการที่จะพัฒนาให้บรรจุผลิตภัณฑ์
และการออกแบบโลโก้และรูปแบบที่น่า
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และน่าสนใจมาก
ขึ้น 

 



๓๐ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

แนวทางการพัฒนา 
1. การตรวจสอบสารอาหารในตัว
ผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ 
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้สินค้า 
3. การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และช่องทางการตลาดบนเว็บไซต์ 

2 กิจกรรมที่ 2 การสร้างและใช้
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและการบริหารของผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
- กิจกรรมการอบรมบรรยายความรู้

เกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหาร และการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี ดร.
มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และอาจารย์
อรทัย บุญเที่ยง เป็นวิทยากรอบรมและ
ด าเนินกิจกรรม ให้กับสมาชิกกลุ่มแปร
รูปสมุนไพรพ้ืนบ้าน ในการแปรรูปผง
กล้วยลักษณะเพ่ือชงดื่ม  
- กิจกรรมการศึกษาและวิเคราะห์

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดย
สมาชิกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการผลิตแปรรูป เพ่ือพัฒนา
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
แนวทงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผงกล้วย  
- กิจกรรมได้ด าเนินการ ณ กลุ่ม

แปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านผงกล้วย ต.แม่
ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในวันที่ 
15 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีสมาชิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
10 คน และผู้รับผิดชอบโครงการ
จ านวน 2 คน 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.ณัฐภาณี 

บัวดี 
โทร 0-8180-1900-8 

 

- สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้ปลอดภัยมากข้ึน 
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาใน

กระบวนการผลิต และแนวทางแก้ไข 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  
- แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
- จากการศึกษาและวิเคราะห์

กระบวนการผลิตพบว่า  
1) อุปกรณ์ของกลุ่มในการผลิต มี

ความพร้อมเพียงบางขั้นตอนเท่านั้น 
ขั้นตอนที่พร้อมคือ ขั้นตอนการตาก
กล้วย ท าให้กล้วยแห้ง เนื่องจากกลุ่ม
ได้รับการสนับสนุนตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จากกระทรวงพลังงาน แต่
ขั้นตอนในการบดกล้วยเป็นผง ยังมี
เครื่องปั่นเพียง 1 เครื่องเท่านั้น แต่
ปัจจุบันยังเพียงพอในการผลิต  

2) โรงเรือนในการผลิต ต้องมีการ
ปรับปรุง ในการจัดวางอุปกรณ์การผลิต 
และการไหลของกระบวนการผลิต 

3) ผงกล้วยที่ได้จากการท าให้เป็นผง 
ไม่มีกระบวนการร่อนเพ่ือคัดแยกวัตถุที่
อาจเจือปน และการร่อนขนาดเพ่ือให้ได้
ขนาดของผงกล้วยที่สม่ าเสมอ ซึ่งจะ
ส่งผลถึงการละลายน้ า อาจท าให้ผง
กล้วยไม่สามารถละลายได้อย่าง
สม่ าเสมอ จึงต้องเพ่ิมข้ันตอนการร่อน
ขนาดของผงกล้วย โดยใช้ตะแกรงร่อนไล่
ล าดับขนาดเพื่อให้ได้ผงกล้วยที่ไม่มี
สิ่งเจือปน และมีขนาดละลายน้ าได้

- ผลิตภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาหาร จึง
จ าเป็นต้องมีการ
ได้รับรองมาตรฐาน
ของอาหารและยา 
เพ่ือจะเข้าสู่
กระบวนการ สินค้า 
OTOP  
ให้แนวทางในการ
ปรับปรุงโรงเรือนใน
กระบวนการผลิต 
เพ่ือให้มีกลุ่มน าไป
ปรับปรุง สามารถ
เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานได้ 



๓๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

สม่ าเสมอ 
4) บรรจุภัณฑ์ มีลักษณะเป็นขวด 

และซองขนาดใหญ่ ในการบริโภคจะใช้
การตักเพ่ือน าไปชงละลายน้ าดื่ม ซึ่งอาจ
ไม่สะดวกในการชง หรือเกิดความชื้นได้ 
หากไม่ได้บริโภคเป็นประจ าทุกวันจน
หมดขวด ดังนั้นตัวบรรจุภัณฑ์อาจเพิ่ม
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีการบรรจุในถุง
ฟอยด์ ที่บรรจุผงกล้วยในปริมาณการชง
พร้อมดื่ม 1 แก้ว (ขนาดซองกาแฟ 3 in 
1) 

5) ชื่อของผลิตภัณฑ์ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน จากเดิมเป็น “ผงกล้วย
เอนไซม์” จ าเป็นต้องตัดค าว่าเอนไซม์
ออกเนื่องจาก เพราะอาจเป็นการ
โฆษณา และหากมีค าว่าเอนไซม์ ต้อง
ระบุชนิดของเอนไซม์ และผลของ
เอนไซม์ต่อร่างกาย ลงในฉลาก 
6) ต้องมีการน าผลิตภัณฑ์ผงกล้วยไป
วิเคราะห์จุลินทรีย์ เพ่ือน าไปผ่าน
กระบวนการรับรองมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7) ต้องมีการน าผลิตภัณฑ์ผงกล้วยไป 
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ
น าไปใส่ในฉลาก 
8) ในฉลากผลิตภัณฑ์ต้องเพ่ิม วัน เดือน 
ปที่ผลิต และวัน เดือน ปที่ หมดอายุ 
หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน 
เดือน ปี)” 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์  

- ด าเนินกิจกรรม วันที่ 19 มกราคม 
2562  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน สมาชิก
กลุ่ม 9 คน ผู้เข้าร่วม 4 คน 

- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกล้วยผง 

ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีฉลากและบรรจุภัณฑ์
ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จึงได้
ด าเนินการออกแบบฉลากและตรา
สินค้า 

 



๓๒ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

 
 

ภาพผลิตภัณฑ ์

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
 

 
 

            
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

ภาพกิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



๓๔ 
 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
กลุ่มทอผ้าปากะญอ บ้านมอทะ 
ที่อยู่ ผ้าทอปากะญอ73/1 หมู่ 3 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

ผู้รับผิดชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
                  อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู   และคณะท างาน  โทร. 0-8276-8385-3 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. วัตถุดิบในท้องถิ่นยังไม่ได้มาตรฐาน 
2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย 

1. หาแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
และสวยงาม น่าสนใจ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
1 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาปัญหา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์และก ากับ
ติดตาม 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน  
- ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือ ผ้าทอปากะญอ 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.อังคณา ตาเสนา  
โทร.0-8357-8460-5 

 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ศักยภาพ ได้แก่ 
- สามารถผลิตซ  าได้ใน
คุณภาพและปริมาณท่ี
ใกล้เคียงเดิม 
- ผู้น ากลุ่มท่ีมีความ
เข้มแข็ง มีเครือข่ายที่ดี 
ซึ่งเป็นเครือข่ายผ้าทอที่
อยู่ในจังหวัดตาก 
สามารถติดต่อกันได้ และ
จัดหาสินค้าร่วมกัน 
ปัญหาของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ 
- ด้านบัญชีและการเงิน 
1. ยังไม่มีการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของ
สินค้า ไม่มีการคิดต้นทุน
สินค้าท่ีถูกต้อง และการ
ตั งราคาสินค้ายังไม่เป็น
มาตรฐาน ขึ นอยู่กับ
สมาชิกผู้ผลิตแต่ละราย
จะเป็นผู้ก าหนดราคา

 



๓๕ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

สินค้าเอง 
- ด้านการผลิต 
ยังไม่มีการวางแผนการ
ผลิตที่ชัดเจน ผลิตขึ นอยู่
กับความต้องการของ
สมาชิก 
- ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์และการ
ขายผ่านเทศโนโลยีอย่าง
เป็นทางการ (มีบ้าง แต่
ไม่ตลอด) 
- ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ยังไม่
หลากหลาย เป็นแบบเดิม  
- ด้านต้นทุนการผลิต 
ยังไม่มีวิธีการค านวณ
ต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง 
แนวทางการพัฒนา 
  1. ต้องการให้มีการ
ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่
หลากหลายมากยิ่งขึ น 
  2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะสมและน่าสนใจ 
3. พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ
ส่งเสริมเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
ทางการตลาด 

2 กิจกรรมที่ 2 การสร้างและใช้นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- ด าเนินกิจกรรมในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
ณ กลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ต.แม่อุสุ    
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 15 คน  
- ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือ ผ้าทอปากะญอ 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.ณัฐภาณี บัวดี 

- การอบรบความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบ
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอให้กับสมาชิกกลุ่ม 
โดยมี ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่น
จุไร และอาจารย์พจน์
ธรรม ธรรมสอน เป็น
วิทยากรในการอบรมและ
ด าเนินกิจกกรมฝึกปฏิบัติ

 



๓๖ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

โทร 0-8180-1900-8 ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
วางแนวทางสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ
กลุ่ม จากการอบรม และ
ระดมความคิดของกลุ่ม
ในการสร้างผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ ท าให้ได้ลาย
ผ้าทอท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่ม ที่จะน าใส่ลงใน
ชิ นงานที่จะท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือจะ
น าไปจ าหน่าย ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาง
สมาชิกกลุ่มเลือกท่ีจะน า
ลายผ้าทอเอกลักษณ์ไป
ตัดเย็บลงในปลอกหมอน 
และปกสมุดบันทึก และ
ได้จัดท าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์และทางกลุ่ม
จะด าเนินการผลิตสินค้า
เพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  
1. กิจกรรมพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผ้า
ทอกะเหรี่ยงบ้านมอทะ  

- ด าเนินการ วันที่ 17  มกราคม 2562 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน สมาชิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 คน นักศึกษาจ านวน 
3 คน 
2. กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าทอกะเหรี่ยง
บ้านมอทะ  

- ด าเนินการ วันที่ 25  มกราคม 2562 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน สมาชิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 คน นักศึกษาจ านวน 
3 คน 
- ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือ ผ้าทอปากะญอ 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.พิริยะ  

การด าเนินงาน 
ระดมความคิดเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้าของ
ชุมชน ท าการออกแบบ
และน าเสนอเพ่ือให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการเลือก
แบบที่เหมาะกับชุมชน 
ผลผลิตที่ได้ 
รูปแบบบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ 
การด าเนินงาน 
อบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ซึ่ง
ปัจจุบันทางกลุ่มจะผลิต
เสื อและชุดกะเหรี่ยง
จ าหน่ายตามค าสั่งซื อ

- แหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์
ของกลุ่ม ซึ่งทาง
คณะท างานจะได้ติดต่อ
ประสานกับทางร้าน 
เพ่ือให้ทางกลุ่มสามารถ
ด าเนินการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
- การตัดเย็บที่ยังขาด
ทักษะความช านาญและ
ขาดอุปกรณ์ในการตัด
เย็บ การแก้ไข พัฒนา
สินค้าท่ีใช้ทักษะการตัด
เย็บน้อยควบคู่กันไปด้วย 



๓๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

กาญจนคงคา โทร.0-8457-4890-9 
และ อ.พรรษพร เครือวงษ์ 

จากต่างเทศ ซึ่งจากการ
สอบถามพบว่าทางกลุ่ม
สนใจที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น จึงได้
ด าเนินการผลิตสินค้า
ต้นแบบ ได้แก่ หมอนอิง
ที่ตัดเย็บจากผ้ากะเหรี่ยง 
และการสอนท าสมุดท า
มือที่ใช้เศษผ้าของทาง
กลุ่มมาท า เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้า 
ผลผลิตที่ได้ 
ต้นแบบสินค้า จ านวน  1 
ชนิด ได้แก่ หมอนอิง 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุดท ามือที่ท าจากเศษ
ผ้าของกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

ภาพผลิตภัณฑ ์
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



๔๐ 
 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

 

ภาพกิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
น ้าพริกเทอร์โบ 
ที่อยู่ กลุ่มแปรรูปพริกกะเหรี่ยง 84/12 ม. 3 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

ผู้รับผิดชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
                  อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู   และคณะท างาน  โทร.0-8276-8385-3 
 

ปัญหาของผลิตภัณฑ์ วิธีการด้าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ยังไม่โดดเด่น ไม่สวยงาม 
2. ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต เช่น 

เครื่องบดพริก หม้อ 
3. บรรจุภัณฑ์ยังไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
4. ผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย 
5. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่หลากหลาย 
6. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าให้โดดเด่น 
และสวยงาม 

2. สนับสนุนเทคโนโลยีในการผลิต 
3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
5. พัฒนาช่องทางการจ าหน่าย และช่องทาง

การตลาดบนเว็บไซต์ 
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานจาก 

อย. 
 

กิจกรรมที่ด้าเนินการแล้ว 
ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข 
1 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพ 

ศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและการบริการของ
ผลิตภัณฑ์และก ากับติดตาม 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2561  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
20 คน  
- ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือ 
น  าพริกกระเหรี่ยงเทอร์โบ  
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.
อังคณา ตาเสนา โทร.0-
8357-8460-5 
 

ผลการวิเคราะห์ ดังนี  
ศักยภาพ 

 -ด้านการผลิต น  าพริกมีความเป็น
เอกลักษณ์ คือความเผ็ดร้อนของพริก
กระเหรี่ยง มีก าลังการผลิตสามารถ
ผลิตได้ตามค าสั่งซื อ 
ปัญหาของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
- ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้

ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์ยังไม่
รับรองมาตรฐานจาก อย. ผลติภัณฑ์ได้
ไม่หลากหลายเพราะสินค้ามีรสชาด
เดียว และจะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีทาน
เผ็ดจึงจะรับประทาน และเรื่องการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ยืดอายุของอาหาร 
- ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ มีบรรจุ

ภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์แต่ทางกลุ่ม

 



๔๓ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

 ต้องการที่จะพัฒนาให้บรรจุผลิตภัณฑ์
และการออกแบบโลโก้และรูปแบบที่
น่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และน่าสนใจ
มากขึ น 
- ด้านเทคโนโลยี มีปัญหาเรื่อง

โรงเรือนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และ
ไม่มีเว็บไซต์ในการสื่อสารการตลาด 
การสั่งซื อสินค้า 
แนวทางการพัฒนา 

- การให้ความรู้การรับรอง
มาตรฐานจาก อย. 

- การให้ความรู้การจัดการ
กระบวนการผลิต    

- การหาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่

เหมาะสม 
-การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และช่องทางการตลาดบนเว็บไซต์ 

2 กิจกรรมที่ 2  การสร้างและใช้
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและการบริการของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- กิจกรรมการอบรมบรรยาย

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร และ
การพัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี ดร.
มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และ
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง เป็น
วิทยากรอบรมและด าเนิน
กิจกรรม ให้กับสมาชิกกลุ่มแปร
รูปพริกกะเหรี่ยง ในการแปรรู
พริกเป็นน  าพริกพร้อมทาน 
“น  าพริกเทอร์โบ”  
- กิจกรรมการศึกษาและ

วิเคราะห์กระบวนการแปรรูป

- สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาใน

กระบวนการผลิต และแนวทางแก้ไข 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ในวง
กว้างขึ น 
- แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 
- จากการศึกษาและวิเคราะห์

กระบวนการผลิตพบว่า  
1) โรงเรือนในการผลิต ต้องมีการ

ออกแบบแปลนของโรงเรือน ให้
เหมาะสมกับการเตรียมวัตถุดิบ และ
กระบวนการผลิต เพ่ือปรับปรุงพื นที่
ของโรงเรือนให้สามารถรองรับการ

- ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์
กลุ่มอาหาร จึงจ าเป็นต้องมีการ
ได้รับรองมาตรฐานของอาหาร
และยา เพื่อจะเข้าสู่
กระบวนการ สินค้า OTOP ใน
การแก้ไขจึงให้แนวทางในการ
ออกแบบโรงเรือน และจัดวาง
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต เพื่อให้มีกลุ่มน าไปพัฒนา
โรงเรือน ให้สามารถเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ได้ 
สูตรของน  าพริกต้องมีการ
ทดลองอัตราส่วนของวัตถุดิบ 
และกระบวนการจัดเตรียม
วัตถุดิบที่เพ่ิมเข้าไปในแต่ละ
สูตร ซึ่งได้แก่ กุ้งแห้ง และปลา
ป่น ที่ส่งผลต่อความชื น และ
จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะ



๔๔ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

ผลิตภัณฑ์ โดยสมาชิกกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการผลิตแปรรูป เเพ่ือ
พัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ สูตรของผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายมากขึ น และ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
น  าพริกเทอร์โบ 
- กิจกรรมได้ด าเนินการ ณ 

กลุ่มแปรรูปพริกกะเหรี่ยง ต.
พระธาตุ อ.แมร่ะมาด จ.ตาก ใน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 
โดยมีสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์เข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน 
และผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 
2 คน 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    

อ.ณัฐภาณี บัวดี 
โทร 0-8180-1900-8 

 

ตรวจเพื่อให้ได้มาตรฐาน  
2) อุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอใช้ใน

กระบวนการผลิต เสนอแนะให้สมาชิก
กลุ่มร่วมลงทุนเพ่ือจัดหาซื ออุปกรณ์ 
และจัดสรรคืนให้กับสมาชิกกลุ่มใน
ลักษณะการลงหุ้น 

3) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มีผลิตภัณฑ์
ที่มีรสชาติเป็นรสชาติดั งเดิมของชุมชน
เพียงสูตรเดียว ซึ่งผลิตจากพริก
กะเหรี่ยง ซึ่งมีรสชาติที่เผ็ดเฉพาะตัว 
ท าให้การขายอาจขายได้ในปริมาณท่ี
ไม่มากนัก จึงได้แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้มีสูตรของน  าพริกท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึ น เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้เลือกซื อ และอาจซื อผลิตภัณฑ์
พร้อมกันในหลาย ๆ รสชาติในคราว
เดียว สูตรที่รวมกันคิดของกลุ่มสมาชิก 
คือ สูตรกุ้งแห้งและสูตรปลาป่น 

4) บรรจุภัณฑ์ มีลักษณะเป็นขวด
แก้ว และกระป๋องพลาติก และมีฉลาก
ของสินค้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานพัฒนาชุมชน ซึ่งจากการจ า
หน่วยในงานออกร้านต่าง ๆ พบว่า
แบบเป็นกระป๋องพลาสติกสามารถ
จ าหน่ายได้ง่ายกว่า แบบขวดแก้วที่มี
ขนาดใหญ่กว่า ดังนั น ในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต้องดูพื นที่ที่จะน าผลิตภัณฑ์
ไปจ าหน่าย หากเป็นการออกร้าน
ผลิตภัณฑ์ควรบรรจุในภาชนะขนาดไม่
ใหญ่มากนัก ส าหรับลักษณะที่เป็นขวด
แก้วขนาดใหญ่ อาจน าไปวางจ าหน่าย
ประจ าในร้านค้า หรือตาม
ห้างสรรพสินค้า และภายหลังการ

ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์อาหาร แนวทาง
ในการแก้ปัญหา คือการทดลอง
และจดสูตรอัตราส่วนของ
วัตถุดิบ เพื่อให้ได้รสชาติที่ได้
มาตรฐาน มีรสชาติตรงตาม
สูตร และศึกษาวิธีการแปรรูป
วัตถุดิบเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความปลอดภัย 



๔๕ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

พัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์แล้ว อาจ
ออกแบบกล่องใส่ที่โชว์ตัวบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ โดยให้ใส่ผลิตภัณฑ์ให้ครบ
ได้ทุกสูตร เพ่ือให้สามารถขายได้ครั ง
ละมากขึ น 

5) ต้องมีการน าผลิตภัณฑ์น  าพริก
กะเหรี่ยง ในทุกสูตรทั งสูตรดั งเดิม 
และสูตรใหม่ ไปวิเคราะห์จุลินทรีย์ 
เพ่ือน าไปผ่านกระบวนการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

8) ในฉลากผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่มี
อยู่ ต้องมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจาก
ทางกลุ่มได้ปรับวัตถุดิบในการผลิต โดย
จากเดิม    ที่ใส่ผงชูรส แต่ภายหลัง
ได้รับข้อแนะน าจากผู้ซื อ จึงไม่ใส่ผงชู
รสในกระบวนการผลิต และในฉลาก
ต้องเพ่ิม วัน เดือน      ปที่ผลิต และ
วัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือ ขอความ 
วา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ปี)” 
และหากมีสูตรใหม่ ที่แตกต่างจากสูตร
ดั งเดิม อาจออกแบบรูปแบบฉลาก  ให้
เหมาะสมกับสูตรแต่ละสูตร 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์  

- ด าเนินการวันที่ วันที่ 20 
มกราคม 2562 ณ  กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น  าพริกเทอร์โบ           
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

- ผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง 
น  าพริกเทอร์โบ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
15 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 
คน สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 10 
คน  

ฉลากแบบเก่าได้รับมาจากพัฒนา
ชุมชนเป็นผู้ออกแบบและผลิตให้ ซึ่งมี
เป็นข้อมูลบางชนิดที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
ได้แก่ ชูรส ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้
ปรับเปลี่ยนสูตรไม่ใส่ชูรสแล้ว จึง
ต้องการฉลากแบบใหม่ จึงด าเนินการ
พัฒนาใหม่ และรูปแบบของฝากก็จะ
ท าบรรจุใหม่ให้น่าสนใจมากขึ น 

 



๔๖ 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา          
โทร.0-8457-4890-9 
และ อ.พรรษพร เครือวงษ์ 
 

 

ภาพผลิตภัณฑ ์

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
 

 
 

            
 

           
 
 

 

 
 

 
 

 

 



๔๗ 
 

ภาพกิจกรรมที่ด้าเนินการ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


