
 

  

 

 

 

 

รายงานโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น 
ประจำปงบประมาณ 2562  

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



ก 
 

คำนำ 
 

 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ 2562 เปนโครงการที่

เกิดจากความรวมมือดานการเสริมสรางและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี โดยการบูรณาการภูมิปญญาทองถิน่และวิทยาการสมัยใหมของสถาบันการศึกษา ความสามารถใน

การประกอบการของกลุมชุมชนที่รวมตัวกันสรางผลิตภัณฑหรือบริการใหมีศักยภาพ มีมูลคาเพิ่ม โดยมี

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนผู ดำเนินการหลักและธนาคารออมสินเปนผู สนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 โดยในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับการอนุมัติงบประมาณการสนับสนุน

การดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ ่นจากธนาคารออมสินทั้งสิ ้น 7 ผลิตภัณฑ/บริการชุมชน ไดแก 

บริการทองเที่ยวสายเกลือ, เมลอนอินทรียปลอดสาร 100%, ผลิตภัณฑบราวนนี่กอบจากแปงกลวย, ผลติภัณฑ

ขาวเกรียบงา, ผลิตภัณฑน้ำพริกปลานิล, บริการทองเที่ยวเชิงธรรมและโฮมสเตยบานถ้ำเสือ และบริการ

ทองเที่ยวเชิงธรรมและโฮมสเตยชุมชนบานรวมไท ซ่ึงทั้ง 7 ผลิตภัณฑ/บริการชุมชนมีวัตถุประสงครวมกันคือ 

มุงพัฒนาสินคาและบริการของกลุมองคกรชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธใหไดรับการ

ยอมรับหรือสรางรายไดใหแกสมาชิกของกลุมชุมชนอยางยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ไดรังสรรคโครงการที่เปนประโยชนเพ่ือ

สนับสนุนความคิดริเริ่มในการรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา และทำใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชน สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการในทองถิ่น รวมไปถึงเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

มหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา หนวยงานที ่เกี ่ยวของ ตลอดจนชุมชนในพื ้นที ่จ ังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 

คณะผูบริหารและคณะทำงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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สารบัญ 
 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษาและที่อยู 1 

2. ชื่อโครงการใหญ 1 

3. หลักการและเหตุผล/ความสำคัญ 2 

4. วัตถุประสงค 2 

5. ขอมูลกลุมองคกรชุมชน 3 

6. หมวดและประเภทของผลิตภัณฑ/บริการที่ไดรับการพัฒนา 10 

7. กระบวนการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาตอการเสริมสรางและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 11 

8. การบูรณาการอยางมีสวนรวมระหวางกลุมองคกรชุมชน นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา  15 

    ธนาคารออมสิน และหนวยงานพันธมิตร 

9. การประเมินผลการทำงานของทีมนักศึกษา 16 

10. ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมของโครงการฯ 16 

11. สรุปคาใชจายการดำเนินงานของโครงการ 17 

12. ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 25 

13. ประโยชนที่เกิดข้ึน 26 

ภาคผนวก  

x ผลสำเร็จจากการพัฒนา 7 กลุมชุมชน  
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1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษาและที่อยู่ 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที่อยู 38 หมู 8 ถนนหาดเจาสำราญ ตำบลนาวุง อำเภอเมืองเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี 76000 

 

 

 

 

2. ชื่อโครงการใหญ่ 

 
โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น ป 2562      
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3. หลักการและเหตุผล/ความสำคัญ 

 
 การพัฒนาทองถิ่นนับเปนสิ่งสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีใหความสำคัญอเสมอ โดย

คำนึงถึงการพัฒนาและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนรวมถึงหนวยงานในพ้ืนที่ตามแผนการพัฒนาประเทศ เชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนโครงการไทยนิยมยั่งยืน แผนยุทธศาสตรชาติ กรอบ

การพัฒนาประเทศระยะยาว (ยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลางตอนลาง แผนยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี เปนตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนายกระดับสินคาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑเปนแนวทางประการ

หนึ่งที่จะสรางความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิต

หรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเอง ที่

สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นสามารถจำหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมุงอนุรักษณ

ภูมิปญญาทองถิ ่น เพิ ่มคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ใหมีความม่ันคง เขมแข็งและยั่งยืนตอไปอีกดวย  

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวทำใหเกิดขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

รวมกับธนาคารออมสินภายใตโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น เพ่ือพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ และพัฒนา

ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาและอาจารยภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมีโอกาสบูรณาการศาสตรความรูทางดานวิชาการในการผลักดันชุมชนใหเกิด

การพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษเอกลักณทองถิ่น  

 

4. วัตถปุระสงค์ 

 
 1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน ประเภท กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูประกอบการ 

OTOP หรือ กลุมอาชีพในชุมชน 

2. พัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม การพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถเขาสูตลาดการคา 

3. เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกรชุมชนสถาบันการศึกษาและธนาคารออมสินในการ

ทำงานรวมกันกับหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ 

4. เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทำงานเปนกลุม การทำงานตอยอดองคความรูภูมิปญญา

ทองถิ่น 

5. กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

6. สรางความม่ันคงของรากฐานสังคมจากพ้ืนฐานความเขาใจของคนรุนใหมความสำคัญ 
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5. ข้อมูลกลุม่องค์กรชุมชน 

 

ที ่ ชื่อกลุม่องค์กรชมุชน ที่อยู่ ชื่อผู้ประสานงานกลุ่ม เบอร์โทร 
กลุ่มชุมชนเป็น
ลูกค้า ธ.ออมสนิ 

1 กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ปลูกพืชอินทรียบานใน
ดง 

ต.บานในดง  
อ.ทายาง  
จ.เพชรบุร ี

คุณดุษฎี ปรีชากร 098-3245197 ทายาง 

2 วิสาหกิจชุมชนตนกลา
อาชีพบานรวมไท กุยบุร ี

บานรวมไท  
ต.หาดขาม  
อ.กุยบุรี  
จ.ประจวบฯ 

น้ำคุณฝน เอี่ยมสำอาง 082-7312226 กุยบุร ี

3 กลุมอาชีพเกลือทะเล
กังหันทอง 

ต.บางแกว  
อ.บานแหลม  
จ.เพชรบุร ี

คุณสมพงษ หนูศาสตร 086-5444473 บานแหลม 

4 กลุมเกษตรกรบานนา
บัว 

ต.บางแกว  
อ.บานแหลม 
จ.เพชรบุร ี

คุณสมพงษ  เติมยศ 085-1802083 แกงกระจาน 

5 กลุมโฮมสเตยเชิง
อนุรักษบานถ้ำเสือ 

8 ม.3  
ต.แกงกระจาน 
อ.แกงกระจาน 
จ.เพชรบุร ี

คุณบุษยมาศ นันธวิสุทธ์ิ 081-1303835 แกงกระจาน 

6 วิสาหกิจชุมชนเครือขาย
รวมใจตามรอยพอ 

87 หมู 1  
ต.ปาเด็ง  
อ.แกงกระจาน 
จ.เพชรบุร ี

คุณจุฑารัตน ดอนไผศร ี 085-2907766 แกงกระจาน 

7 กลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียวิถี
พอเพียง ตำบลชอง
สะแก 

14 หมู 9  
ต.ชองสะแก  
อ.เมือง  
จ.เพชรบุรี    

คุณสุพจน  กลิ่นพวง   092-8934462 สะพานจอมเกลา 
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x กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกพืชอินทรีย์บ้านในดง 

เริ่มแรกทางหมูบานไดรับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาอาชีพจากโครงการ 9101 สำหรับการ

พัฒนาเกษตรอินทรียเปนเงินทุนกอนแรกจำนวนประมาณ 500,000 บาท จึงไดรวมกลุมกันจัดตั้ง

โครงการเกษตรอินทรียของตำบลบานในดงเพ่ือผลิตสินคาการเกษตรปลอดสาร 100 % โดยมีผลิตผล

ตาง ๆ อาทิ ผักสลัด คะนา กวางตุง กลวย และเมลอน 

หลังจากนั้น ทางกลุมจึงไดรวบรวมสมาชิกจำนวน 15 คน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมผาน

ทางการเขารวมอบรมเกี่ยวกับการปลูปเมลอนในรูปแบบเกษตรอินทรียและศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง

ผาน Internet และ YouTube ซึ่งในชวงเริ่มตนยังไมไดผลผลิตที่นาพอใจจึงทำใหเหลือสมาชิกที่สนใจ

ปลูกเมลอนในกลุมลดลงอยางมากเหลือเพียง 5 คน ตอมาสมาชิกที่ยังคงอยูจึงไดชวยกันคนหาสาเหตุ

ของปญหาที่ทำใหไมไดผลผลิตตามตองการผานการสังเกตและทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ใน

การเพาะปลูกจนในที่สุดชุมชนจึงมีสูตรการปลูกเมลอนแบบเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 100% และ

ไดเนื้อแนน รสชาติหวาน กรอบ อรอย ออกมาในที่สุด  

ที่อยู: หมู1 ตำบลบานในดง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  

ประธานและแกนนำหลักของกลุม: รอยตรีเชิญ เกษสุริยงค   

โทรศัพท: 081-8917926  

LINE : 0818917926   

Facebook: MELON BAANNAIDONG 

 

x วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าอาชีพบ้านรวมไท กุยบุรี 

หมูบานรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเขตปาสงวนแหงชาติซึ่งในอดีตเคย

เปนแหลงหลบซอนของคอมมิวนิสต เปนหมูบานที่เต็มไปดวยธรรมชาติลอมรอบ ความรมเย็นของทุง

หญาเขียวขจีและความสุข ที่แหงนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมอบพื้นที่

ทำกินใหราษฎร ดังนั้นจึงมีการอพยพจากหลายถิ่นฐานเขามาจับจองพื้นที่ดังกลาวจนเกิดขึ้นมาเปน 

“หมูบานรวมไทย” โดยเริ่มเปดหมูบานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2521 บานรวมไทยเปนหมูบานที่อยู

หางไกลจากองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ประมาณ 22 กิโลเมตร อยูหางจากที่วาการอำเภอกุย

บุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร และอยูหางจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประมาณ 60 กิโลเมตร มี

จำนวนครัวเรือน 596 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,605 คน แบงเปนชาย 797 คน หญิง 808 คน 

(ตามจปฐ. 2561) บานรวมไทย หลอมรวมจากคนในหลายชุมชนที่มาจากหลากหลายจังหวัด หลาย

วัฒนธรรม หลายภาษา มาอยูรวมกัน ภายในชุมชนสวนใหญทำการปลูกสับปะรด ขณะที่พื ้นที่ใน

ชุมชนติดกับปากุยบุรี ซึ่งเปนเขตอนุรักษจึงเกิดเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้น ความหลากหลาย

สรางกิจกรรมภายใน เพื่อสรางเสนหใหการทองเที่ยวจนไดรับรางวัล นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนแบบใกลชิดและทำกิจกรรมจากกลุมแมบาน  

บานรวมไทย ชุมชนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสัตวปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี “ซาฟารี

เมืองไทย” และชางปามากกวา 200 ตัว ดวยพื้นที่ 1,500 ไร การทองเที่ยงเชิงเกษตรอนุรักษ สำหรับ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบใกลชิด คุณคาจาก
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แหลงธรรมชาติของบานรวมไทย ในอดีตในหลวงรัชกาลที่ 9 ไดทรงอนุรักษชางปาและใหคนอยูรวมกัน 

ทำใหชาวบานไดทำการทองเที่ยวและไดนำเสนอของดีในหมูบาน แตเมื่อกอนชาวบานสวนใหญทำ

เกษตรปลูกสับปะรดโดยใชสารเคมี เพราะตองสงโรงงาน ดินเริ่มมีปญหา จึงไดนำการปลูกหญาแฝกมา

พัฒนาในการทำเกษตรและควบคูไปกับทองเที่ยว นอกจากนี้ บานรวมไทย ยังมีการจัดการนำเสนอ

กิจกรรมที่หลากหลาย เชน จัดกิจกรรมนั่งเลน นอนเต็นท จิบชา ทาลมหนาว เคลาเสียงเพลง ดังนั้น 

จึงเกิดแนวทางในการพัฒนาการตลาดเพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวและ

ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายที่ตองการเสนอใหแกนักทองเที่ยวไดเข าใจวิถีธรรมชาติจากที่นี่บานรวม

ไทย  

กลุมการทำชาใบมอน เปนวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตชาใบหมอนบานรวมไทย เปนอีกกิจกรรม

ที่ใหนักทองเที่ยวเขาเรียนรูสัมผัสวิถีการผลิตชาจากกลุมแมบาน ซึ่งเปนกิจกรรมเล็กๆ แตเต็มไปดวย

ความเรียบงายตามวิถีชุมชนบานรวมไทย 

สมาชิกกลุมใชใบสับปะรดมาทำเปนกระดาษ เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่สรางสีสันใหกับหมูบาน

รวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ กิจกรรมกลุมกระดาษสับปะรด นักทองเที่ยวจะไดเห็น

และเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตกระดาษนั้นสามารถเอามาสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาได

อยางเรียบงาย ทั้งนี้ ยังสามารถตกแตงออกแบบลายของกระดาษไดดวยตัว เอง โดยใชวัสดุจาก

ธรรมชาติ เชน ดอกไมที่มีสีสันและใบไมมาตกแตงใหดูสดใสมากยิ่งขึ้น 

ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เปนอีกกิจกรรมหนึ่งหมูบานรวมไทยที่ยึดในเรื่องของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนรากฐานในการประกอบอาชีพ โดยมีการผลิตเครื่องใชไมสอยจากไมกระถิ่น

มาทำเปนภาชนะ เชน แกว ภาชนะที่ใสของทั่วไป ทำเปนครก เปนตน ซึ่งการผลิตดังกลาวเปนงาน

ฝมือ 

นอกจากการการทองเที ่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายในชุมชนให

นักทองเที่ยวใหเห็นบรรยากาศที่ไมเคยสัมผัสไดที่ไหนมากอน ไดแก กิจกรรมกลุมตนกลา กลุมชาเขียว

ใบหมอน กลุมกระดาษสับปะรด ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กลุมแมบานน้ำพริกกลวย เปนตน 

ซึ่งสรางรายไดใหแกชุมชน ซึ่งไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวเปนอยางดี โดยเฉพาะนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ 

กลุมแมบานน้ำพริกกลวย เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนใหกลุมสมาชิกมีงานทำ โดยการเอา

กลวยมาแปรรูปทำเปนน้ำพริกกลวย สรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชน ซึ่งเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความ

นาสนใจโดยเฉพาะในกลุมนักทองเที่ยวตางอำเภอและนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ไมเคยสัมผัสมากอน 

ไดเห็นวิธีการผลิตและขั้นตอนการทำน้ำพริกกลวยจากกลุมสมาชิกที่ตองการนำเสนอใหแกกลุม

นักทองเที่ยวไดลิ้มลอง 

การเรียนรูการผลิตสบู โฟมลางหนา ครีมทาผิวหนาจากสับปะรด กิจกรรมอีกมุมหนึ่งของ

หมูบานรวมไทยที่สมาชิกนำสับปะรดมาทำเปนโฟมลางหนา สบู ครีมทาหนาดวยวิธีที่เปนธรรมชาติ 

เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ยังคงอนุรักษไว ดวยความคิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ยังเปนการเพ่ิม

มูลคาสินคาใหแกคนในทองถิ่นอีกดวย ทั้งนี้ ยังคงเอกลักษณของตัวสินคา ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดซึมซับ

วิถีชีวิตอีกแบบของคนในชุมชุนบานรวมไทยอยางสนุกสนานและสรางสรรคอีกดวย 
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x กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 

จุดเร ิ ่มของกลุ มอาช ีพเกล ือทะเลกังห ันทองนั ้นเร ิ ่มต นข ึ ้นเมื่ อปลายป พ.ศ. 2547               

โดยคุณสมจิต หนูศาสตร ผูมีประสบการณในการทำนาเกลือเปนเวลากวา 30 ปและยังเปนเจาของ

โรงงานผลิตเกลือสินเธาวขนาดใหญในจังหวัดสกลนครไดทดลองน้ำเกลือทะเลธรรมชาติมาผสมกับ

สมุนไพรชนิดตาง ๆ เชน ไพล ขม้ินออย ขม้ินชัน ทานาคา วานนางคำ ฯลฯ โดยรวมกับเครือขายกลุม

อาชีพตำบลบางแกวและกลุมอื่นๆ เชน เครือขายสมุนไพรบานไรสม นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมา

ดัดแปลงใหกลายเปนผลิตภัณฑที่แปลกใหม เพิ่มมูลคา รวมทั้งเปนการสรางงานและรายไดใหกับคน

ในชุมชนอยางยั่งยืนจึงเกิดเปนแบรนด“ กังหันทอง” ตั้งอยูที่อำเภอบานแหลมจังหวัดเพชรบุรีเสนทาง

เลียบชายทะเลสองขางทางเต็มไปดวยกองเกลือที่เรียงรายสะทอนกับผืนน้ำและบรรยากาศของการทำ

นาเกลือแบบดั้งเดิมซึ่งหาชมไดยากทำใหอำเภอบานแหลมกลายเปนเสนทางทองเที่ยวและจุดถายภาพ

ที่นักถายภาพนิยมมาเก็บภาพแหงความทรงจำและเกลือเหลานั้นสามารถนำมาเพ่ิมมูลคาและตอยอด

ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ิมรายไดใหแกชุมชนอีกชองทาง 

เที่ยวเพชรบุรีที่กังหันทอง ที่ทองเที่ยวใกลกรุงแหงจังหวัดเพชรบุรีแหลงผลิตเกลือสปาที่มา

จากเกลือทะเลที่ดีที่สุดของเมืองไทยเราไดคัดสรรเม็ดเกลือที่โดดเดนดวยการนำคุณสมบัติของ “ดอก

เกลือบริสุทธิ์” มาผสมผสานกับสมุนไพรนานาชนิดเพื่อใหไดผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวและชวยให

ผิวเรียบเนียนดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติเราไดนำดอกเกลือมาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นให

กลายเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวเพื่อความสวยความงามที่ใชชื่อวากังหันทองคำวา 

“กังหันทอง” เกิดจากการน้ำกังหันลมและดอกเกลือมาผสมผสานกันเพราะกังหันลมเปนเครื่องมือผัน

น้ำเขาสูนาเกลือในอดีตและเม็ดเกลือที่เรานำมาสรางผลิตภัณฑไมใชเม็ดเกลือธรรมดาแตเปนดอก

เกลือทำใหที่นี่ใชชื่อวากังหันทองเพื่อไมใหทุกคนลืมวาเกลือจะเกิดขึ้นไมไดเลยถาไมมีกังหันและดอก

เกลือที่เราไดมันคือทองคำบนผืนนาเกลือจนกลายเปน“ กังหันทอง” 

HIGHLIGHT กังหันทอง Sense of Salt แหลงผลิตเกลือสปาผิวที่ใช“ ดอกเกลือ” ที่แรกของ

ประเทศไทยเราเห็นวาดอกเกลือนั้นมีคุณสมบัติที่พิเศษมากมายหากเทียบกับเพชรแลวดอกเกลือก็

เปรียบเสมือนอัญมณีที่มีคาสูงสุดของเม็ดเกลือเมื่อฤดูกาลทานาเกลือเริ่มข้ึนน้ำทะเลที่หมุนเขามาในไร

โดนแสงแดดแผดเผาจนตกผลึกเปนเกสรเกลือที่มีความเค็มบริสุทธิ์ถึง 100% หรือที่ชาวนาเกลือเรียก

มันวา "ดอกเกลือซึ่งเปนเกลือแรกที่ตกผลึกและลอยอยูบนผืนนาชาวนาเกลือจะตองตื่นแตเชาเพื่อมา

เปนดอกเกลือกอนที่แดดจะมาและจะจมลงใตน้ำแลวหมดความเค็มบริสุทธิ์ไปในที่สุด ความพิเศษขอ

ดอกเกลือคือใชทำความสะอาดผิวไดทุกวันโดยไมบาดผิวและไมทำใหระคายเคืองชวยใหเซลลผิวหนัง

ที่ตายแลวหลุดออตแรธาตุตางๆ ซึมซับเขาสูผิวหนังไดดีปรับสภาพผิว นอกจากนี้ดอกเกลือยังมีคา

ความชื้นสูงกวาเม็ดเกลือประมาณ 5 เทาจึงสามารถนำพาแรธาตุเขาสูเซลลของรางกายไดรวดเร็วทำ

ใหขาวกระจางใสขึ้นอยางเปนธรรมชาติเพียงแคใชไมก่ีครั้งเราจึงคัดสรรดอกเกลือเพ่ือมาทำผลิตภัณฑ

เกลือสปาบำรุงผิวที่ดีที่สุด 
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x กลุ่มเกษตรกรบ้านนาบัว 

กลุมเกษตรกรบานนาบัว  ตั้งอยูที่  28/5 หมู 6 ต.บางแกว อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งตำบล

บางแกวประกอบไปดวย 8 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานเหมืองกลาง หมูที่ 2 บานนาแค หมูที่ 3 บาน

ทำเนียบ หมูที่ 4 บานบนดอน  หมูที่ 5 บานหนองแหว หมูที่ 6 บานนาบัว หมูที่ 7 บานรองใหญ และ

หมูที่ 8 บานบางแกว ตำบลบางแกว บานนาบัวหางจากตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี 19 กิโลเมตร มีพื้นที่

ประมาณ 1,465 ไรเปนพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,240 ไร ขอมูลจากอบต.บางแกวเดือนมกราคม 

2562 พบวา มีประชากร 666 คน จาก 191 ครัวเรือน 

อาชีพ อาชีพหลัก : นาเกลือกับประมง อาชีพเสริม : รับจาง 

ผลิตภัณฑ เกลือทะเล, ผลิตภัณฑจากปลา น้ำพริกชนิดตาง ๆ กะป 

ผูกอตั้งกลุมเกษตรกรบานนาบัว คือคุณสมพงษ  เติมยศ  เปนประธาน เบอรโทร : 085 -

1802083 มีสมาชิกประมาณ 15 คนกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2557 สมาชิกในกลุมมีอาชีพทำนาปลูกขาว 

เลี้ยงปลานิล แมบาน และมีการทำน้ำพริกเผาจำหนายในทองถิ่นเปนครั้งคราว 

 

x กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำเสือ 

ชุมชนบานถ้ำเสือ หมู 3 ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี มีเรื่องเลาขาน บานถ้ำเสือ

เกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2487 เนื่องจากสภาพบริเวณนี้เปนปาดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ มีสัตวปานานา

ชนิดอาศัยอยูโดยมีเรื่องราวกลาววาเมื่อถึงเวลาเย็นผูอยูในปาจะตองรีบขึ้นไปนั่งบนรานตนไมเพื่อพัก

และหลบภัยจากอันตรายจากสัตวปาดุราย เชน เสือ ชางปา กระทิง อาศัยอยู ตอมาชาวบานเริ่มเห็น

วาพื้นที่แถบนี้มีความอุดมสมบูรณและสามารถเพาะปลูกไดดีก็เริ่มถางปาสวนหนึ่งเพื่อใชเปนพื้นที่ใน

การทำการเกษตรและเปนที่อยูอาศัย สัตวปาก็เริ่มหลบเขาไปอยูในปาลึก สวนเรื่องของชื่อหมูบานถ้ำ

เสือนั้นเกิดขึ้นจากที่ชาวบานไปพบเจอกีบรองรอยของเสือในถ้ำแถบนั้นจึงทำใหรูวามีเสืออาศัยอยูจึง

กลายมาเปนชื่อหมูบานจนถึงปจจุบัน แมตอนนี้ชุมชนถ้ำเสือจะไมมีเสืออยูแลวแตที่นี่ยังมีธรรมชาติที่

สวยงาม แมน้ำเพชรบุรีใสสะอาดรมเย็นไปดวยปาที่ยังเขียวขจีรวมถึงวิถีชีวิตที่ยังพ่ึ งพิงกับธรรมชาติ

อยางเปนเนื้อเดียวกัน ดวยที่ตั้งของหมูบานที่อยูทามกลางภูเขามีแมน้ำเพชรไหลผานจึงมีความอุดม

สมบูรณเพาะปลูกพืชและผักผลไมไดนานาชนิดถือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรอินทรียโครงการ

ธนาคารตนไมและฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโดยไดรับการดูแลและสนับสนุนในชวงเริ่มแรกจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณกอใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้นในป พ.ศ. 2549 ที่เนนการทองเที่ยว

แบบวันเดียวกลับภายใตโลโก “ชุมชนบานถ้ำเสือ” 

จากโครงการธนาคารตนไมและฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงทำใหชุมชนเปนที่รูจักและไดรับ

ความนิยมเดินทางเขามาเรียนรูในชุมชนมากขึ้นทางชุมชนจึงเห็นโอกาสในการเพิ่มรายไดอีกทั้งยัง

สามารถรองรับความตองการของผูที่เดินทางเขามาในชุมชนไดจึงเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน

กอตั้งกลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้ำเสือเพื่อใหบริการที่พักและกิจกรรมเชิงอนุรักษ  โดยสาเหตุที่

ชุมชนเลือกที่พักในลักษณะ “โฮมสเตย” เพราะโฮมสเตยถือเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว

พักรวมกับเจาของบานใชบานเปนศูนยกลางในการเชื ่อมโยงกับแหลงทองเที ่ยววัฒนธรรม
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนเขาดวยกันซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคล องกับความ

ตองการของชุมชน 

แรกเริ่มกลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้ำเสือมีโฮมสเตยจำนวน 5 ครัวเรือนและมีสมาชิก

จำนวน 12 คน ตอมาไดรับความนิยมเปนอยางมากตามกระแสการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดจาก

นักทองเที่ยวใหความสนใจกับการทองเที่ยวที่สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนการสรางประสบการณแปลกใหมบน

รากฐานอัตตาลักษณและเอกลักษณทางวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น  ปจจุบันมีโฮมสเตยจำนวน 8 

ครัวเรือนที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดสูงสุด 80 คน และมีสมาชิกจำนวน 30 คน โดยมีนางสาว

นวรัตน อินมี เปนหัวหนากลุม 

นอกจากการเดินทางเขามาเรียนรูโครงการธนาคารตนไมและฐานเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง

แลวโฮมสเตยบานถ้ำเสือยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การพายเรือยางตามลำน้ำเพชรชม

ธรรมชาติสองฝงแมน้ำพรอมเรียนรูวิถีชีวิตรินน้ำการปลูกปาดวยการยิงกระสุนเมล็ดพันธุการปนไขเค็ม

พอกใบเตยในแบบฉบับบานถ้ำเสือเปนตน  

 

x วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ เครือขายชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของ

ชาวบานในชุมชนปาเด็ง อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีประธานเครือขายคือ นายโกศล แสง

ทอง กอตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเปน

แนวทางดำเนินชีวิต ดวยหลักการบริหารจัดการ 6 ดาน ประกอบดวย ดานพลังงาน ดานการพัฒนา

คน  ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอเริ่มจากการใชพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยและกาซ

ชีวภาพ ทำใหทุกวันนี้ชาวบานในพื้นที่สามารถผลิตไฟฟาใชไดเองอยางเพียงพอ และยังสามารถ

ชวยเหลือไปยังพื้นที่ที่ไฟฟาเขาไมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาในขั้นที่ 2  

ทางกลุมตองการที่จะพัฒนาคนและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอาชีพสวนใหญของคนในชุมชนทำเกษตร

ผสมผสาน และมีผลผลิตของกลวยน้ำวาประมาณ 3,000 ตันตอป  จึงเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมโดยการ

ทำผลิตภัณฑกลวยน้ำวาตาก แตปจจุบันมีคูแขงจำนวนมากทางกลุมจึงไดตอยอดจากผลิตภัณฑกลวย

น้ำวาตากเปนแปงกลวยที่สามารถนำไปใชแทนแปงสาลีที่ใหประโยชนตอผูบริโภคไดมากกวา อีกทั้งยัง

ตอบโจทยกระแสรักสุขภาพ  เปนการเพ่ิมมูลคาของกลวย   

วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ  ที่อยู 87 หมู 1ต.ปาเด็ง  อำเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี มีนายโกศล  แสงทอง เปนประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ ผู

ประสานงาน  นางจุฑารัตน ดอนไผศรี  เบอรโทรศัพท 085-2907766  ID Line 085-2907766 Web 

Page-Facebook วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ มีผลิตภัณฑแปรรูปกลวยดิบเปนแปง

กลวย มีความตองการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑแปงกลวยใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย 
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x กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ตำบลช่องสะแก 

 การรวมกลุมสมาชิกชุมชนจากเดิมจำนวน 22 คน จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถี

พอเพียงตำบลชองสะแกขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายนพ. ศ. 2559 ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 43 คน มี

ผลิตภัณฑหลักในกลุม ไดแก ผักเกษตรอินทรีย ซึ่งสรางรายไดหลักเพียงพอใหกับสมาชิก ประธาน

ชุมชน คือ นายสุพจน กลิ่นพวง และ สมาชิกภายในกลุมไดมีการประชุมหารือกันการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมนั่นคือ ขาวเกรียบงา  

จากสูตรดั้งเดิมที่มีความเหนียวและแข็งตองนำไปปรุงกอนจึงรับประทานได ผานการพัฒนา

ปรับปรุงสูตรใชมะพราวน้ำหอมผสมเขาไปทำใหเกิดความหอมและละแลงเปนแผนเล็กเพื ่อให

รับประทานงายขึ้น รสชาติมีความหอม กลมกลอม นิ่มนวล และไมหวานจนเกินไป ตอบโจทยกลุม

ลูกคาในปจจุบัน (นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป) แตระยะเวลาในการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑมีจำกัดเพียงแค 2-3 วันเทานั้น และจุดนี้เองคือปญหาที่ทำใหสมาชิกมีความตองการ

พัฒนาตอยอดในเรื่องของการเก็บรักษาขาวเกรียบงาใหคงความนิ่มนวลแตระยะเวลาในการจัดเก็บ

เพ่ิมข้ึน และอีกสวนหนึ่งที่พบไดแกดานกระบวนการผลิตที่ยังไมไดมาตรฐานเนื่องจากยังมีสมาชิกบาง

คนไมไดเขารวมกลุมดำเนินการผลิตเองจำหนายเอง 

นอกจากนี้ยังมีดานการตลาดในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑตรายี่หอสินคาและดานบรรจุ

หีบหอใหยังคงมีความเปนอัตลักษณและรักษาเอกลักษณดั้งเดิมไวจากการที่นักศึกษาคณะวิทยา

จัดการลงพื้นที่ตำบลชองสะแกสำรวจขอมูลดังกลาวจึงทำใหทีมฮั่นแนขาวเกรียบงาสนใจเขารวมใน

การโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นในครั้ งนี้ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนสูคุณภาพ

มาตรฐานสรางความเขมแข็งและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใหสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถีพอเพียงตำบลชองสะแกตั้งอยูที่ 14 หมู 9 ต.ชองสะแก 

อ.เมือง จ.เพชรบุรี ผูประสานงาน นางสาวนรัชฐอิง ทรงกำพล เบอรโทรศัพท 083-309-3592  
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6. หมวดและประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนา 

 
กลุ่มชุมชน หมวด ประเภท การพัฒนา 

กลุมวิสาหกิจชุมชน ปลูกพืชอินทรีย
บานในดง 

วิสาหกิจ สินคา พัฒนาบรรจุภัณฑและชองทางการตลาด
ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัย เมลอน  

วิสาหกิจชุมชนตนกลาอาชีพบานรวม
ไท กุยบุรี 

โฮมสเตย บริการ ยกระดับเสนทางทองเที่ยวแนวธรรมชาติ
ของกลุม    

กลุมอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง โอทอป บริการ ยกระดับการทองเที่ยวสายเกลือทะเลของ
กลุม    

กลุมเกษตรกรบานนาบัว แปรรูป สินคา พัฒนาบรรจุภัณฑและชองทางการตลาด
ผลิตภัณฑแปรรูปปลานิล 

กลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้ำเสือ โฮมสเตย บริการ พัฒนายกระดับการใหบริการที่พักโฮมสเตย 
วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตาม

รอยพอ 
วิสาหกิจ บริการ พัฒนาผลิตภัณฑแปงกลวยเปนบราวนนี่

กรอบ 
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถี

พอเพียง ตำบลชองสะแก 
วิสาหกิจ สินคา ยืดอายผุลิตภัณฑขาวเกรียบงาและพัฒนา

บรรจุภัณฑ 
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7. กระบวนการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาต่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดแตงตั้งคณะกรรมโครงการเพ่ือทำงานรวมกับหนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอกโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

x คณะกรรมการประจำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562 

ที ่ ตำแหน่งในโครงการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 ประธานคณะทำงาน ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2 รองประธาน
คณะทำงาน 

ผศ.ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

3 เลขานุการ ดร.วิวิศณ สุขแสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

4 เหรัญญิก อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย อาจารยประจำ 

5 ผูประสานงาน อ.รัญชิดา กุฎีศรี อาจารยประจำ 

 

x หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หนวยงานภายใน  

1. คณะวิทยาการจัดการ 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. คณะพยาบาลศาสตร 

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. คณะครุศาสตร 

หนวยงานภายนอก  

1. พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  

2. พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

3. องคกรบริหารสวนตำบลบานในดง 

4. องคกรบริหารสวนตำบลชองสะแก 
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x กระบวนการของมหาวิทยาลัยและกลุ่มนักศึกษา 

1. วางแผนการดำเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยรวมกับธนาคารออมสินและธนาคารออมสินภาค 4 ประชุมรับทราบขั้นตอนการ

ดำเนินงาน และรวมกันกำหนดภาพรวมขอบเขตงานกอนเริ่มตนโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น ป 

2562 ตอไป  

2. การดำเนินการ 

2.1 ประชาสัมพันธโครงการ 

  ประชาสัมพันธโครงการสูสาธารณะโดยแบงการประชาสัมพันธออกเปน 3 สวนคือ  

1) สวนชุมชน เปนการประชาสัมพันธเพ่ือมุงใหชุมชนเห็นประโยชนของการ

พัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูและประโยชนอยางยั่งยืนในการเขารวมโครงการออมสิน

ยุวพัฒนรักษถิ่น 

2) สวนอาจารย เปนการประชาสัมพันธไปสูหนวยคณะตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือคัดเลือกบุคคลากรที่เหมาะสมตอการพัฒนา

ผลิตภัณฑของแตละชุมชน 

3) สวนนักศึกษา เปนการประชาสัมพันธเชิญชวนนักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือคัดเลือกกลุมนักศึกษาเขารวมโครงการออมสินยุว

พันธรักษถิ่นตอไป 

2.2 รับสมัครนักศึกษาเพ่ือเขารวมโครงการ 

 มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 7 ทีม ระยะเวลารับสมัครตั้งแตวันที่ 26 

มกราคม 2562 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้ 

  - เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไมจำกัดคณะและชั้นป 

  - จำนวน 8-10 คน ตอทีม 

  - มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนไดดี 

  - เปนลูกคาหรือมีแผนจะสมัครเปนลูกคาของธนาคารออมสิน 

2.3 เลือกชุมชนพ้ืนที่ เขารวมโครงการ 

ภายหลังจากการคัดเลือกอาจารยและทีมนักศึกษาแลว คณะกรรมการจึงประชุม

หารือเพ่ือคัดเลือกชุมชนรวมโครงการโดยคัดเลือดจากชุมชนที่สนใจสมัครเขารวม

โครงการรวมไปถึงชุมชนอ่ืนที่มีความนาสนใจซึ่งไดขอมูลจากการเสนอของอาจารยและ

นักศึกษา 

2.4 สอบถามปญหา/และความตองการชุมชน 

 ทีมนักศึกษาและอาจารยประจำกลุมแยกยายลงพื้นชุมชนเพ่ือพูดคุย สอบถาม

ปญหา และความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑในเบื้องตน จากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดรับ

ประชุมรวมกันหาวิธีการพัฒนาหรือแกไขกอนนำเสนอโครงการยอยทั้งหมดแกธนาคาร

ออมสินเพ่ือสรุปแผนการทำงานในขั้นสุดทาย 
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2.5 พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ ของชุมชน 

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาสวนของสินคาและบริการของชุมชนโดยมีรายละเอียด

ชุมชนที่พัฒนาในสวนของผลิตภัณฑจำนวน 4 ชุมชน ดังนี้ 

1) กลุมเกษตรกรบานนาบัว พัฒนาปลานิลสดเปนน้ำพริกปลานิล 

2) กลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้ำเสือ ปรับปรุงจุดชมวิวและจุดทองเที่ยวดวยการ

สรางแพไมไผ 

3) วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ พัฒนากลวยเปนผงแปงกลวยเพื่อทำ

บราวนนี่กรอบ 

4) กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถีพอเพียงตำบลชองสะแก พัฒนาผลิตภัณฑ

โดยการยืดอายุขาวเกรียบใหอยูไดนานขึ้น 

2.6 พัฒนายกระดับบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ/บริการของชุมชน 

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑและบริการของชุมชนโดยมี

รายละเอียดชุมชนที่พัฒนาในสวนของบรรจุภัณฑจำนวน 4 ชุมชน ดังนี้ 

1) กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชอินทรียบานในดง พัฒนาบรรจุภัณฑจากเดิมแบบถุง

พาสติกซึ่งไมสามารถใชขนสงไดเปนรูปแบบกลอง 2 in 1 ที่มีรูปแบบสวยงาม เปนที่จดจำ 

และขนสงไดสะดวก นอกจากนี้ยังพัฒนาปายสิ้นคาใหมีขนาดพอเหมาะและขอมูล

ครบถวนอีกดวย 

2) กลุมเกษตรกรบานนาบัว พัฒนาบรรจุภัณฑน้ำพริกใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑ

อาหาร และออกแบบฉลากใหมีขอมูลครบถวน 

3) วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ พัฒนาบรรจุภัณฑโดยการออกแบบ

ฉลากและตราสินคาท่ีสื่อถึงผลิตภัณฑ 

4) กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง ตำบลชองสะแก พัฒนาบรรจุ

ภัณฑโดยการออกแบบฉลากและตราสินคาที่สื่อถึงผลิตภัณฑ 

2.7 พัฒนายกระดับดานการตลาดและการจำหนายผลิตภัณฑ/บริการของชุมชน 

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาดานการตลาดของชุมชนโดยมีรายละเอียดชุมชนที่

พัฒนาในสวนของการตลาดจำนวน 7 ชุมชน ดังนี้ 

1) กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชอินทรียบานในดง พัฒนาผานการประชาสัมพันธ

ผานชองทางใหมๆ อาทิ การทำโฆษณาบน Facebook IG การติดตัง้ปายบอกทาง และจุด

เช็คอินบนGoogle map  

2) วิสาหกิจชุมชนตนกลาอาชีพบานรวมไท กุยบุรี พัฒนาผานการประชาสัมพันธ

ผานชองทางใหมๆ อาทิ การวางโบชัวรในสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง การทำโฆษณาบน 

Facebook การติดตั้งปายบอกทาง  

3) กลุมอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง พัฒนาผานการประชาสัมพันธผานชองทาง

ใหมๆ อาทิ การวางโบชัวรในสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง การทำโฆษณาบน Facebook 

การติดตั้งปายบอกทาง 
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4) กลุมเกษตรกรบานนาบัว พัฒนาผานการประชาสัมพันธผานการทำโฆษณาบน 

Facebook IG 

5) กลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้ำเสือ พัฒนาผานการประชาสัมพันธผานชองทาง

ใหมๆ อาทิ การวางโบชัวรในสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง การทำโฆษณาบน Facebook 

การติดตั้งปายบอกทาง วีดีโอประชาสัมพันธ 

6) วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ พัฒนาผานการประชาสัมพันธผาน

การทำโฆษณาบน Facebook IG 

7) กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง ตำบลชองสะแก พัฒนาผานการ

ประชาสัมพันธผานการทำโฆษณาบน Facebook IG 

2.9 พัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ/บริการของชุมชน 

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาแผนธุรกิจและแผนการเงินของชุมชนโดยสอนใหทุก

กลุมชุมชนเรียนรูการคำนวนตนทุนที่ถูกตองรวมกับการวางแผนการเงิน การทำการตลาด

ระยะยาว และการผลิตที่ตรงตามความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง 

3. สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ 

 โครงการทำการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานดังนี้ 

เชิงปริมาณ 

x กลุมองคกร / ชุมชน สามารถลดรายจายหรือมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจำหนายสินคาไม

นอยกวา รอยละ 50 

เชิงคุณภาพ 

x เกิดการสรางงาน สรางอาชีพใหแกสมาชิกในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

x เกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน / ชวยเหลือเกื้อกูลกัน จัดสวัสดิการเพื่อประโยชน

ชุมชน 

x ชุมชนเกิดการเรียนรู มีความเขาใจ ตระหนักในความสำคัญและตอยอดองคความรูเองได 

4. ประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 

 จากการประเมิณผลการดำเนินโครงการพบวาทุกกลุมชุมชนประสบความสำเร็จตามการ

ประเมิณทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะยังคงติดตามผลตอไป

ภายหลังจบโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นป 2562 
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8. การบรูณาการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุม่องค์กรชุมชน นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ธนาคารออมสิน และหน่วยงานพันธมิตร 

 
 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ินเสริมสรางใหกลุมองคกรชุมชน นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร

ออมสิน และหนวยงานพันธมิตรไดมีโอกาสทำงานดวยกันอยางมีสวนรวม โดยการดำเนินงานพัฒนาชุมชนหลัก

จัดทำโดยนักศึกษาและบุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษารวมกันระดมความคิดเขาพัฒนาตามความตองการของ

ชุมชน อีกทั้งยังไดรับความรวมมืออยางดีจากธนาคารออมสินที่ใหการสนับสนุนเรื่องความรูดานการเงินและ

ชองทางแหลงเงินทุน นอกจากนี้ยังมีความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนองคกรบริหารสวนตำบล

และสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดที่ชวยประสานงานและใหคำแนะนำในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชน จากการ

ทำงานในโครงการครั้งนี้ ทำใหทุกภาคสวนไดทำงานรวมกันอยางรวมแรงรวมใจและเกิดประโยชนอยางยั่งยืน

แกทุกสวนงาน 
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9. การประเมินผลการทำงานของทีมนักศึกษา 
 ภายหลังจากที่นักศึกษาไดเขารวมโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นป 2562 และไดเขารวมในการ

พัฒนาชุมชนตางๆ นักศึกษาและอาจารยที่เขารวมโครงการไดรวมกันประเมิณผลการทำงานโดยไดผล

ดังตอไปนี้ 

x ดานความรู 

นักศึกษาไดรับความรูนอกหองเรียนเพิ่มขึ้นในระดับมาก สามารถนำความรูที่ไดรับ

มาปรับใชรวมกับรายวิชาที่กำลังศึกษาอยูได มีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นและ

ประวัติศาสตรทองถิ่นอันเปนพ้ืนฐานใหสามารถเลือกแนวทางในการดำรงคชีพอยางยังยืน

และพอเพียงมากยิ่งข้ึน 

x ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับวิถีชีวิตของชุมชนไดเปนอยางดี และมีการ

พัฒนาการสื่อสารและการทำงานระหวางหนวยงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถแบงความรับผิดชอบภายในทีมไดในระดับดี แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดวยการ

ปรึกษาและพูดคุย 

x ดานเทคโนโลยี 

นกัศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีเขามาปรับใชกับการพัฒนาชุมชนไดเปนอยางดี 

สามารถอธิบายและถายทอดความรูเกีย่วกับการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงานรวมไปถึงเพ่ิมประโยชนดานตางๆ ใหกับชุมชนได 

x ดานความภาคภูมิใจ 

นักศึกษาที่เขารวมโครงการทุกคนมีความภาพภมิูใจในตัวเองและในตัวสถาบันที่ไดมี

สวนรวมในการชวยเหลือ พัฒนา และตอยอดใหผลิตภัณฑ/บริการของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้น 

สามารถสรางรายไดและพัฒนาความเปนอยูใหคนในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

10. ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมของโครงการฯ 
9 ชุมชนทั้ง 7 ชุมชนมียอดขายเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 50   

9 การจัดการตนทุนที่ถูกตองมากข้ึนทำใหชวยจัดการดานคาใชจายใหลดลงไดสงผลใหกำไรเพิ่มขึ้น 

9 สมาชิกในชุมชนผูรับประโยชนมากขึ้นจากการทำงานที่เปนระบบและยอดขาดท่ีเพ่ิมขึ้น 

9 ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่ไดรับความนาเชื่อถือ อาทิ เครื่องหมายรับรอง

เกษตรอินทรีย 

9 กลุมชุมชนมีการจัดทำบัญชีตนทุนอยางงาย 

9 สมาชิกมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน 

9 เขาถึงบริการทางการเงินกับธนาคารไดงายขึ้น 

9 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ 

9 มีการสืบสานภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ใหคงอยูสืบตอไป 
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11. สรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของโครงการ 

ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

1. กลุมโฮมเตย
เชิงอนุรักษบาน
ถ้ำเสือ 
 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายละเอียด:  
ค่าใช้สอย  
1) คาน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับลงพ้ืนที่พัฒนาชุมชนเปาหมาย) เปนเงิน 
4,000 บาท 
2) คาจางทำโบวชัวร พรอมออกแบบ ขนาด A4 พับครึ่งเปน A5 จำนวน 
1,000 แผน เปนเงิน 10,000 บาท 
3)  คาจางทำปายไวนิวแผนที่เดินดิน พรอมออกแบบ ขนาด 2*4 เมตร 
จำนวน 1 ปาย เปนเงิน 6,000 บาท 
4) คาจางทำ VTR จำนวน 2 คลิป (ความยาว 3-5 นาที จำนวน 1 คลิป 
และสำหรับนำเสนอผลงานแกธนาคาร 1 คลิป ความยาว 8 นาที) และ
ถายรูปโฮมสเตย เปนเงิน 7,000 บาท 
5) คาจางทำเอกสารปดเลมรายงานโครงการสำหรับสงธนาคารออมสิน 
จำนวน 3 ชุดๆ ละ 200 หนา (แบบขาวดำและสี พรอมเขาเลม) เปนเงิน 
3,300 บาท   
6) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยควบคุม จำนวน 2 คน 4 วัน วันละ 240 บาท เปน
เงิน 1,920 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
1) คาจางทำแพไมไผ จำนวน 5 อันๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 40,000 
บาท 
2) ถุงมือผาทอลายจุด (แพ็ค12คู) เปนเงิน 400 บาท 
3) คอนตอกตะปู จำนวน 3 อันๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 900 บาท 
4) กลองอเนกประสงค 28 ลิตร จำนวน 3 อันๆ ละ 250 บาท เปนเงิน 
750 บาท 
5) กระดาษฟลิปชารท 65x90 ซม. (หอละ 25 แผน) จำนวน 5 หอๆ ละ 
260 บาท เปนเงิน 1,300 บาท 
6) ปากกาเนนขอความ (แพ็ค6ดาม) จำนวน 2 แพ็คๆ ละ 200 บาท เปน
เงิน 400 บาท 
7) ปากกามารคเกอร 2 หัว (แพ็ค12ดาม) จำนวน 3 แพ็ค เปนเงิน 420 
บาท 
8) อารต เดคคอร สมุดวาดเขียน จำนวน 3 เลมๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 
900 บาท 
9) Studio Box กลองถายรูป จำนวน 3 อันๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 
2,100 บาท 
10) สมุดบัญชี จำนวน 2 เลมๆ ละ 210 บาท เปนเงิน 420 บาท 

80,000 
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ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

11) แปรงทาสี จำนวน 5 อันๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 1,000 บาท  
12) ปากกาไวทบอรด (แพ็ค6สี) จำนวน 3 แพ็คๆ ละ 140 บาท เปนเงิน 
420 บาท 
13) ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. นง. (แพ็ค50ดาม) จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 200 
บาท เปนเงิน 200 บาท 
14) ปากกาเมจิก (แพ็ค 36 สี) มาสเตอรอารต จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 240 
บาท เปนเงิน 240 บาท 
15) กระดาษโนต คละสีนีออน (7เลม) สติก เอ็น จำนวน 2 แพ็คๆ ละ 
240 บาท เปนเงิน 480 บาท 
16) แผน CD-R 700MB 56X แพ็ค 10 แผน พริ้นโก พรอมซองใส 
จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

2. วิสาหกิจ
ชุมชนตนกลา
อาชีพบานรวม
ไท กุยบุรี 
 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายละเอียด:  
ค่าใช้สอย  
1) คาน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงพ้ืนที่ 3 ครั้ง ครั้งละ 2000 บาท) เปนเงิน 
6,000 บาท 
2) คาเชารถตู 3 วัน วันละ 2000 บาท เปนเงิน 6000 บาท 
3) คาจางออกแบบและทำปายเหล็ก ขนาด 0.75*2.1 เมตร พื้นขาว ตัว
ดำ มาตรฐานกรมทางหลวง พรอมติดตั้ง จำนวน 2 ปายๆ ละ 15,000 
เปนเงิน  30,000 บาท 
4) คาจางถายทำ VTR และถายรูปโฮมสเตยจำนวน 3 คลิป (ความยาว 3 
นาที จำนวน 2 คลิป และสำหรับนำเสนอผลงานแกธนาคาร 1 คลิป 
ความยาว 8 นาที) เปนเงิน 8,180 บาท 
5) คาจางทำเอกสารปดเลมรายงานโครงการสำหรับสงธนาคารออมสิน 
จำนวน 3 ชุดๆ ละ 180 หนา (แบบขาวดำและสี พรอมเขาเลม) เปนเงิน 
3,000 บาท   

80,000 
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ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

6) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยควบคุม จำนวน 2 คน 3 วัน วันละ 240 บาท เปน
เงิน 1,440 บาท 
7) คาออกแบบ Facebook Fanpage เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ เปน
เงิน 5,000 บาท 
8) คาจางทำโบวชัวร พรอมออกแบบ ขนาด A4 พับครึ่งเปน A5 จำนวน 
700 แผน เปนเงิน 17,500 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
1) กระดาษฟลิปชารท 65x90 ซม. (หอละ 25 แผน) จำนวน 4 หอๆ ละ 
260 บาท เปนเงิน 1,040 บาท 
2) ปากกามารคเกอร 2 หัว (แพ็ค12ดาม) จำนวน 2 แพ็คๆ ละ 150 บาท 
เปนเงิน 300 บาท 
3) สมุดบัญชี จำนวน 5 เลมๆ ละ 220 บาท เปนเงิน 1,100 บาท 
4) ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. นง. (แพ็ค50ดาม) จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 200 
บาท เปนเงิน 200 บาท 
5) ปากกาเมจิก (แพ็ค 36 สี) มาสเตอรอารต จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 240 
บาท เปนเงิน 240 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

3. กลุมอาชีพ
เกลือทะเลกังหัน
ทอง 
 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายละเอียด:  
ค่าใช้สอย  
1) คาน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงพ้ืนที่) เปนเงิน 4,000 บาท 
2) คาเชารถตู 4 วัน วันละ 2000 บาท เปนเงิน 8000 บาท 
3) คาจางทำโบรชัวร พรอมออกแบบ ขนาด  A5 จำนวน 3,000 แผน 
เปนเงิน 15,000 บาท 
4) คาจางทำและพัฒนาชองทางออนไลน เปนเงิน 5,500 บาท 
5) คาจางถายทำ VTR ความยาว 8 นาที และถายภาพ เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธและนำเสนอผลงานแกธนาคารออมสิน เปนเงิน 5,000 
บาท 
6)คาจางทำเอกสารปดเลมรายงานโครงการสำหรับสงธนาคารออมสิน 
จำนวน 3 ชุดๆ ละ 180 หนา (แบบขาวดำและสี พรอมเขาเลม) เปนเงิน 
3,000 บาท   
7) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยควบคุม จำนวน 2 คน 4 วัน วันละ 240 บาท เปน
เงิน 1,920 บาท 
8) คาจางออกแบบและทำปายเหล็ก ขนาด 0.75x2.10 เมตร พ้ืนขาว ตัว
ดำ มาตรฐานกรมทางหลวง พรอมติดตั้ง จำนวน 2 ปายๆ ละ 15,000 
เปนเงิน  30,000 บาท 

80,000 
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ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

9) คาจางออกแบบแผนที่ทองเที่ยว เปนเงิน 5,000 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
1) กระดาษฟลิปชารท 65x90 ซม. (หอละ 25 แผน) จำนวน 2 หอๆ ละ 
260 บาท เปนเงิน 520 บาท 
2) ปากกาเนนขอความ (แพ็ค6ดาม) จำนวน 3 แพ็คๆ ละ 200 บาท เปน
เงิน 600 บาท 
3) ปากกามารคเกอร 2 หัว (12ดาม) จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 150 บาท เปน
เงิน 150 บาท 
4) สมุดบัญชี จำนวน 5 เลมๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 
5) ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. นง. (แพ็ค50ดาม) จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 200 
บาท เปนเงิน 200 บาท 
6) กระดาษโนต คละสีนีออน (7เลม) สติก เอ็น จำนวน 2 แพ็คๆ ละ 240 
บาท เปนเงิน 480 บาท 
7) แผน CD-R 700MB 56X แพ็ค 10 แผน พริ้นโก พรอมซองใส จำนวน 
1 แพ็คๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

4. กลุม
เกษตรกรบาน
นาบัว 
 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายละเอียด:  
ค่าใช้สอย  
1) คาเชารถตู 3 วัน วันละ 2000 บาท รวม 6000 บาท 
2) คาจางออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑพรอมฉลาก 500 ชุด ชุดละ 60 
บาท เปนเงิน 30,000 บาท 
3) คาจางออกแบบและทำปายกลุมเกษตรกร เปนปายซิงค ขนาด 35x90 
เซนติเมตร พรอมสาเหล็ก 2x2 นิ้วพรอมติดตั้ง โดยเทฐานปูน ระดับ
ความสูง เสาติดปาย 1.5 เมตร  1ปาย เปนเงิน 2,000 บาท 
4) คาจางโฆษณาสินคาทางออนไลน(Facebook) 4,000 บาท 
5) คาจางถายทำ VTR ความยาว 8 นาที และถายภาพเพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธและนำเสนอผลงานแกธนาคารออมสิน เปนเงิน 4,000 
บาท 
6) คาจางทำเอกสารปดเลมรายงานโครงการสำหรับสงธนาคารออมสิน 
(เลมรายงานพิมพสีและCD) จำนวน 3 ชุดๆ ละ 180 หนา (แบบขาวดำ
และสี พรอมเขาเลม) เปนเงิน 3,000 บาท   
 
ค่าวัสดุ 
1) วัสดุสำนักงานใชในโครงการ สำหรับอบรมใหความรูดานเกี่ยวกับการ
ทำเพจเฟสบุค(เชนปากกาเคมี กระดาษกาว ฟวเจอรบอรด หมุนยึด หมึก

80,000 
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ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

พิมพ) และความรูดานการทำบัญชีรายรับ-รายจาย (กระดาษ ปากกาเคมี 
กระดาษกาว ฟวเจอรบอรด หมุนยึด หมึกพิมพ สมุดบันทึก) เปนเงิน 
1,500 บาท 
2) คาวัตถุดิบและอุปกรณทำผงโรยขาวปลานิลคั่วกลิ้ง (เชน สมุนไพร 
ปลานิล เกลือ เปนตน) เปนเงิน 29,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

5.วิสาหกิจ
ชุมชนเครือขาย
รวมใจตามรอย
พอ 
 
 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายละเอียด:  
ค่าใช้สอย  
1) คาน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงพ้ืนที่ 3 ครั้ง ครั้งละ 1,500 บาท) เปนเงิน 
4,500 บาท 
2) คาจางออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑพรอมฉลาก 1000 ชุด ชุดละ 30 
บาท เปนเงิน 30,000 บาท 
3) คาเชารถตู 3 วัน วันละ 2000 บาท รวม 6000 บาท 
4) คาลงโฆษณาผานสื่อออนไลน (Facebook) ระยะเวลา 2 เดือน เปน
เงิน 4,000 บาท 
5) คาจางเหมาถายทำ VTR ความยาว 8 นาที และถายภาพ ที่ตำบลปา
เด็ง อำเภอแกงกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อใชในการประชาสัมพันธและ
นำเสนอผลงานแกธนาคารออมสิน เปนเงิน 5,000 บาท 
6)คาจางทำเอกสารปดเลมรายงานโครงการสำหรับสงธนาคารออมสิน 
(เลมรายงานพิมพสีและCD) จำนวน 3 ชุดๆ ละ 180 หนา (แบบขาวดำ
และสี พรอมเขาเลม) เปนเงิน 3,000 บาท 
7) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยควบคุม จำนวน 2 คน 3 วัน วันละ 240 บาท เปน
เงิน 1,440  บาท 
 
ค่าวัสดุ 
1) วัสดุสำหรับอบรมใหความรูดานเกี่ยวกับการทำเพจเฟสบุค(เชน 
ปากกาเคมี กระดาษกาว ฟวเจอรบอรด หมุนยึด กระดาษฟลิปชารท) 
และความรูดานการทำบัญชีรายรับ-รายจาย (กระดาษ ปากกาเคมี 
กระดาษกาว ฟวเจอรบอรด หมุนยึด หมึกพิมพ สมุดบันทึก) เปนเงิน 
1,000 บาท 
2) คาวัตถุดิบเพ่ือทดลองผลิตภัณฑ (เชน แปงกลวย น้ำตาล เกลือ ไข 
เปนตน) เปนเงิน 25,060 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000 
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ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

6.กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ปลูกพืช
อินทรียบานใน
ดง 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายละเอียด:  
ค่าใช้สอย  
1) คาจางทำปายไวนิล (ปายชื่อฟารมและปายบอกทาง) พรอมโครงไม 
(ราคารวมขนสงและติดตั้ง) ขนาด 2.2*1.4 เมตร 1 ปาย ปายละ 6,000 
บาท ขนาด 1*0.6 เมตร จำนวน 2 ปาย ปายละ 1,000 บาท ขนาด 1*2 
เมตร จำนวน 1 ปาย ปายละ 2,000 บาท ปายพาสวูดยึดแผนเหล็ก
(รูปแบบปายเช็คอินจุดทองเที่ยว)สูง 1.5 เมตร 1 ปาย ปายละ 7,500 
บาท รวมเปนเงิน 17,500 บาท 
2) คาจางทำสติ๊กเกอรฉลาก จำนวน 5,000ชิ้น ชิ้นละ 1.5 บาท และปาย
ฉลากกระดาษ 5,000 ชิ้น ชิ้นละ 1.5 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 
3) คาน้ำมันเชื้อเพลิง (ลงพ้ืนที่ 4 ครั้ง) เปนเงิน 4,000 บาท 
4) คาจางผลิตกลองใสผลไมตามแบบ จำนวน 500 กลอง กลองละ 30 
บาท เปนเงิน 15,000 บาท 
5) คาจางถายทำ VTR ความยาว 8 นาที และถายรูปฟารม เปนเงิน 
6,000 บาท เพื่อใชในการประชาสัมพันธและนำเสนอผลงานแกธนาคาร
ออมสิน 
6) คาจางทำเอกสารปดเลมรายงานโครงการสำหรับสงธนาคารออมสิน 
จำนวน 3 ชุดๆ (แบบขาวดำและสี พรอมเขาเลม) เปนเงิน 3,300 บาท   
7) คาเชารถตู 4 วัน วันละ 2000 เปนเงิน 8,000 บาท 
8) คาจางทำการโฆษณาบนสื่อออนไลน เปนเงิน 5,000 บาท 
9) คาจางออกแบบและผลิตนามบัตร(พิมพ4สี) จำนวน 500 ใบ เปนเงิน 
2,000 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
1) กระดาษฟลิปชารท 65x90 ซม. (หอละ 25 แผน) จำนวน 2 หอๆ ละ 
260 บาท เปนเงิน 520 บาท 
2) ปากกาเนนขอความ (แพ็ค6ดาม) จำนวน 3 แพ็คๆ ละ 200 บาท เปน
เงิน 600 บาท 
3) ปากกามารคเกอร 2 หัว (แพ็ค12ดาม) จำนวน 2 แพ็คๆ ละ 135 บาท 
เปนเงิน 270 บาท 
4) สมุดบัญชี จำนวน 5 เลมๆ ละ 220 บาท เปนเงิน 1,100 บาท 
5) ปากกาไวทบอรด (แพ็ค6สี) จำนวน 2 แพ็คๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 
300 บาท 
6) ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. นง. (แพ็ค50ดาม) จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 200 
บาท เปนเงิน 200 บาท 

80,000 
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ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

7) ปากกาเมจิก (แพ็ค 36 สี) มาสเตอรอารต จำนวน 2 แพ็คๆ ละ 240 
บาท เปนเงิน 480 บาท 
8) กระดาษโนต คละสีนีออน (7เลม) สติก เอ็น จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 240 
บาท เปนเงิน 240 บาท 
9) แผน CD-R 700MB 56X แพ็ค 10 แผน พริ้นโก พรอมซองใส จำนวน 
1 แพ็คๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 150 บาท 
10) อารต เดคคอร สมุดวาดเขียน จำนวน 2 เลมๆ ละ 170 บาท เปน
เงิน 340 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

7. กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตร
อินทรียวิถี
พอเพียง ตำบล
ชองสะแก 
 
 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายละเอียด:  
ค่าใช้สอย  
1) คาน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับลงพ้ืนที่พัฒนาชุมชนเปาหมาย) เปนเงิน 
4,000 บาท 
2) คาจางวิจัยและพัฒนาใหผลิตภัณฑมีอายุเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น 
25,000 บาท 
3) คาจางออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑพรอมฉลาก 1,000 ชุด ชุดละ 23 
บาท เปนเงิน 23,000 บาท 
4) คาจางในการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ เปนเงิน 7,000 บาท 
5) คาจางถายทำ VTR ความยาว 8 นาที และถายภาพ เปนเงิน 4,000 
บาท 
6) คาจางทำเอกสารปดเลมรายงานโครงการสำหรับสงธนาคารออมสิน 
(เลมรายงานพิมพสีและCD) จำนวน 3 ชุดๆ ละ 180 หนา (แบบขาวดำ
และสี พรอมเขาเลม) เปนเงิน 3,000 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
1) วัสดุสำหรับอบรมใหความรูดานเกี่ยวกับการทำเพจเฟสบุค (เชน 
ปากกาเคมี กระดาษกาว ฟวเจอรบอรด หมุนยึด กระดาษฟลิปชารท) 
และความรูดานการทำบัญชีรายรับ-รายจาย (กระดาษ ปากกาเคมี 
กระดาษกาว ฟวเจอรบอรด หมุนยึด หมึกพิมพ สมุดบันทึก) เปนเงิน 
12,080 บาท 

2) วัสดุสำหรับอบรมเรื่อง มาตราฐานกระบวนการผลิต (เชน ปากกาเคมี 
กระดาษกาว ฟวเจอรบอรด หมุนยึด กระดาษฟลิปชารท) และความรู
ดานการทำบัญชีรายรับ-รายจาย (กระดาษ ปากกาเคมี กระดาษกาว ฟว
เจอรบอรด หมุนยึด หมึกพิมพ สมุดบันทึก) เปนเงิน 14,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000 
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ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

สวนสนับสนุน
การดำเนิน
กิจกรรม
สวนกลาง 

ค่าใช้สอย  
1) คาจางทำ X-stand ขนาด 1.5*1 เมตร และปายไวนิล ขนาด 2*1.5 
เมตร พรอมออกแบบ (เงื่อนไขของธนาคารออมสินกำหนดใหทุกทีมทำ
ปายเพื่อใชในการถายภาพขณะลงพื้นที่พัฒนาชุมชนโดยมีขนาดและ
รูปแบบตามที่ธ.ออมสินกำหนด)  จำนวน 7 ชุด ชุดละ 5,500 บาท เปน
เงิน 38,500 บาท 
2) คาน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู (สำหรับใชในวันนำเสนอผลงานรอบสุดทาย 
กรงุเทพฯ) เปนเงิน 4,000 บาท 
3) คาเชารถจำนวน 2 วัน วันละ 2,000บาท เปนเงิน 4,000 บาท 
4) คาอาหารวาง (วันนำเสนอคัดเลือกผลงาน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท จำนวน 100 คน (สำหรับเจาหนาจากธนาคารออมสิน อาจารย
ผูเกี่ยวของกับโครงการและนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม) เปนจำนวนเงิน 
5,000 บาท 
5) คาอาหารกลางวัน (วันนำเสนอคัดเลือกผลงาน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บาท จำนวน 100 คน (สำหรับเจาหนาจากธนาคารออมสิน อาจารย
ผูเกี่ยวของกับโครงการและนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม)  เปนจำนวนเงิน 
10,000 บาท 
6) คาจางออกแบบและผลิตใบปลิวขนาด A5 (สำหรับใชในวันนำเสนอ
ผลงานรอบสุดทาย) จำนวน 500 แผน แผนละ 15 บาท เปนเงิน 7,500 
บาท 
7) คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยควบคุม (ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานที่
กรุงเทพฯ)   จำนวน 5 คน 2 วัน วันละ 160 บาท เปนเงิน 1,600 บาท 
8) คาจางออกแบบและทำปายไวนิลติดบูทในวันนำเสนอผลงาน 
กรุงเทพฯ ประกอบดวยปายไวนิลตกแตงบูทขนาด 1.5*1 เมตร จำนวน 
5 ปาย ปายละ 2,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท ปายไวนิลX-stand 
พรอมโครง (แสดงผลสัมฤทธิ์การทำงานตามเงื่อนไขของธ.ออมสิน) ขนาด 
0.6*1.6 เมตร จำนวน 1 ปาย ปายละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 13,500 
บาท 
9) คาจางพิมพเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาและอาจารยที่เขารวมโครงการ
ออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น กระดาษอารต ขนาด A4 ชนิดมัน ความหนา 
300 แกรม พิมพสี (ตามเงื่อนไขท่ีธ.ออมสินกำหนด) จำนวน 80 แผน 
แผนละ 50 บาท รวมเปนเงิน 4,000 บาท 
10) คาจางทำผลิตภัณฑ (บราวนี่กรอบ) สำหรับจัดแสดงในวันนำเสนอ
ผลงานรอบสุดทาย ประกอบไปดวย บราวนี่กรอบ จำนวน 35 กลอง 
กลองละ 40 บาท เปนเงิน 1,400  แปงกลวย 1 กิโลกรัม เปนเงิน 1,000 
บาท รวมเปนเงิน 2,400 บาท 

140,000 
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ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 
จำนวน
เงิน 

11) คาพิมพและเขาเลมสันกาวรายงานปดโครงการจำนวน 3 เลม เลมละ 
2,400 บาท และรายงานกลุม the best จำนวน 5 เลม เลมละ 1,000 
บาท เปนเงิน 9,750 บาท 
12) คาอากรไปรษณียและกลองไปรษณีย 750 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
1) คาจางทำเสื้อทีม(เงื่อนไขของธนาคารออมสินกำหนดใหทำเสื้อทีมสี
ชมพูมีสัญลักษณออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น) จำนวน 80 ตัว ตัวละ300 เปน
เงิน 24,000 บาท 
2) คาวัสดุใชในการจัดตกแตงบูธนำเสนอผลงาน ประกอบไปดวย ชั้นวาง
ผลิตภัณฑ ขวดแกว ดอกไม-ตนไมปลอม จาน-ชอมที่ทำงานไม ไมจิ้มฟน 
กระปุกอเนกประสงค ปายตั้งโตะ เทปกาว กระดาษกาว หมุดยึด เข็ม
กลัด ผาสำหรับลอมโตะ เปนตน เปนเงิน 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท 

สวนสนับสนุน
มหาวิทยาลัย 

สวนสนับสนุนมหาวิทยาลัยจำนวนรอยละ 20 ของงบประมาณ รวมเปน
จำนวน 200,000 บาท 

200,000 

สวนสนับสนุน
คณะวิทยาการ
จัดการ 

สวนสนับสนุนมหาวิทยาลัยจำนวนรอยละ 10 ของงบประมาณ รวมเปน
จำนวน 100,000 บาท 

100,000 

 

12. ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป 
1. ผลติภัณฑของชุมชนบางแหงเปนผลิตภัณฑการเกษตรซึ่งในชวงเวลาพัฒนาไมใชชวงเก็บเกี่ยวจึงมี

ผลใหการคำนวนยอดขายที่เพ่ิมข้ึนอาจมีความคลาดเคลื่อนไปได 

2. สภาพอากาศในบางชวงทำใหตองหยุดกิจกรรมการลงพ้ืนที่พัฒนา อาทิ ในระหวางสัปดาหลงพ้ืนที่

ตำบลปาเด็งมีฝนตกและน้ำทวม สงผลใหเกิดดินถลมปดทางบอยครั้ง ทีมนักศึกษาจึงจำเปนตองหยุดกิจกรรม

ในชวงนั้นและทำใหการดำเนินงานลาชามากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

13. ประโยชน์ที่เกดิขึ้น 
1. สถาบันอุดมศึกษาไดใหบริการวิชาการแกชุมชน อันเปนการสรางความเข็มแข็งใหชุมชนในทองถิ่น

สามารถสรางมูลคาจากสิ่งที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดรายไดหมุนเวียนภายในชุมชน เปนการสรางงาน

สรางอาชีพและพัฒนาชุมชนดวยการประยุกตใชองคความรูทางวิชาการอยางยั่งยืน 

2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการเกิดการเรียนรูในการทำงานรวมกับชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน

ภาคเอกชน และสวนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เปนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอยางรอบดานไมวาจะเปนดาน

ความรู การคิดวิเคราะห และมนุษยสัมพนัธ รวมไปถึงยังเปนการปลูกฝงจิตสำนึกรักทองถิ่นและรูคุณคาของสิ่ง

ที่มีอยูในทองถิ่นของตนเองอีกดวย 

3. องคกรในทองถิ่นไดรับการพัฒนาจากกลุมนักศึกษา สถาบันการศึกษา และจากธนาคารออมสิน 

กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูไมวาจะเปนจากชุมชนสูสถาบันและจากสถาบันสูองคกรชุมชน อันจะเปนการ

กระจายความรูและแนวทางการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
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ภาคผนวก 



 

 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง 

Team: ยุวพัฒนรักเกลือ 

ธนาคารออมสินรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น ประจําป 2562 



 

หนา 2 

ประวัติความเปนมาของชุมชน 

จุดเริ่มของกลุมอาชีพเกลือทะเลกังหันทองนั้น เริ่มตน ขึ้นเมื่อปลายป พ.ศ.2547 โดยคุณสมจิต หนู

ศาสตร ผูมีประสบการณในการทํานาเกลือเปนเวลากวา 30 ป และยังเปนเจาของโรงงานผลิตเกลือสินเธาว

ขนาดใหญในจังหวัดสกลนคร ไดทดลองนําเกลือทะเลธรรมชาติมาผสมกับสมุนไพรชนิดตางๆ เชน ไพล ขมิ้น

ออย ขมิ้นชัน ทานาคา วานนางคํา ฯลฯ โดยรวมกับเครือขายกลุมอาชีพตําบลบางแกว และกลุมอ่ืนๆ เชน 

เครือขายสมุนไพรบานไรสม นําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาดัดแปลงใหกลายเปนผลิตภัณฑที่แปลกใหม เพ่ิม

มูลคา รวมทั้งเปนการสรางงานและรายไดใหกับคนในชุมชนอยางยั่งยืน  จึงเกิดเปนแบรนด “กังหันทอง” 

“กังหันทอง” ตั้งอยูที่อําเภอบานแหลมจังหวัดเพชรบุรี เสนทางเลียบชายทะเล สองขางทางเต็มไป

ดวยกองเกลือที่เรียงรายสะทอนกับผืนน้ําและบรรยากาศของการทํานาเกลือแบบดั้งเดิมซึ่งหาชมไดยาก ทําให

อําเภอบานแหลมกลายเปนเสนทางทองเที่ยวและจุดถายภาพที่นักถายภาพนิยมมาเก็บภาพแหงความทรงจํา  

และเกลือเหลานั้นสามารถนํามาเพ่ิมมูลคาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ิมรายไดใหแกชุมชนอีกชองทาง 

ABE
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เที่ยวเพชรบุรี ที่กังหันทอง  

ที่ทองเที่ยวใกลกรุงแหงจังหวัดเพชรบุรี  

แหลงผลิตเกลือสปาที่มาจากเกลือทะเลที่ดีที่สุดของเมืองไทย  

เราไดคัดสรรเม็ดเกลือที่โดดเดนดวยการนําคุณสมบัติ

ของ "ดอกเกลือบริสุทธิ์" มาผสมผสานกับสมุนไพร

นานาชนิดเพ่ือใหไดผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและ

ชวยใหผิวเรียบเนียนดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เราได

นําดอกเกลือมาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นให

กลายเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวเพ่ือ

ความสวยความงามท่ีใชชื่อวา กังหันทอง  

 

 

 

 

 

 

คําวา “กังหันทอง” เกิดจากการนํากังหันลมและดอกเกลือมาผสมผสานกัน  

เพราะกังหันลมเปนเครื่องมือผันน้ําเขาสูนาเกลือในอดีต และเม็ดเกลือที่เรานํามาสรางผลิตภัณฑ 

ไมใชเม็ดเกลือธรรมดา แตเปน ดอกเกลือ ทําใหที่นี่ใชชื่อวากังหันทองเพ่ือไมใหทุกคนลืมวาเกลือจะเกิดขึ้น

ไมไดเลยถาไมมีกังหัน และดอกเกลือที่เราไดมันคือทองคําบนผืนนาเกลือจนกลายเปน “กังหันทอง” 

 

go
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 HIGHLIGHT 

กังหันทอง Sense of Salt แหลงผลิตเกลือสปาผิวที่ใช ”ดอกเกลือ” ที่แรกของประเทศไทย เราเห็น

วาดอกเกลือนั้น  มีคุณสมบัติที่พิเศษมากมาย หากเทียบกับเพชรแลว  ดอกเกลือก็เปรียบเสมือนอัญมณีที่มี

คาสูงสุดของเม็ดเกลือ 

เมื่อฤดูกาลทํานาเกลือเริ่มขึ้น น้ําทะเลที่หมุนเขามาในไรโดนแสงแดดแผดเผาจนตกผลึกเปน เกสร

เกลือที่มีความเค็มบริสุทธิ์ถึง  100%  หรือท่ีชาวนาเกลือเรียกมันวา " ดอกเกลือ " ซึ่งเปนเกลือแรกท่ีตกผลึก

และลอยอยูบนผืนนา  ชาวนาเกลือจะตองตื่นแตเชาเพ่ือมาเก็บดอกเกลือ  กอนที่ดอกเกลือจะจมลงใตน้ําแลว

หมดความเค็มบริสุทธิ์ไปในที่สุด 

ความพิเศษของดอกเกลือ คือ ใชทําความสะอาดผิวไดทุกวันโดยไมบาดผิวและไมทําใหระคายเคือง 

ชวยใหเซลลผิวหนังที่ตายแลวหลุดออกแรธาตุตางๆซึมซับเขาสูผิวหนังไดดี ปรับสภาพผิว 

 

แรธาตุบํารุงผิวในดอกเกลือ 

แมกนีเซียม (Mg) ที่เพ่ิมความแข็งแกรงใหเยื่อหุมเซลล 

โพเทสเซียม (K) ยับยั้งการเกิดสิว 

โซเดียม (Na) เพ่ิมความยืดหยุน 

ซิลเฟอร (S) ชวยในกระบวนการผลัดเซลลผิว 

คลอไรด (Cl-) ควบคุมสมดุลน้ํา 

แคลเซียม (Ca) ชวยปกปองความแหงกรานของผิว 

 

 

นอกจากนีด้อกเกลือยังมีคาความชื้นสูงกวาเม็ดเกลือประมาณ 5 เทา จึงสามารถนําพาแรธาตุเขาสู

เซลลของรางกายไดรวดเร็ว ทําใหขาวกระจางใสขึ้นอยางเปนธรรมชาติเพียงแคใชไมกี่ครั้งเราจึงคัดสรรดอก

เกลือเพ่ือมาทําผลิตภัณฑเกลือสปาบํารุงผิวที่ดีที่สุดเพ่ือผิวของคุณ 

 

Tip
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ความเปนมาโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การพัฒนาทองถิ่นนับเปนสิ่งสําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความสําคัญ  โดย

คํานึงถึงการพัฒนาและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนถึงหนวยงานในพื้นท่ีตามแผนการพัฒนา

ประเทศ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนโครงการไทยยั่งยืน  แผน

ยุทธศาสตรชาติ กรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว (ยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี เปนตน นอกจากนี้ยังสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนายกระดับคุณภาพชุมชนท้ังในแง

การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑชุมชน และการทองเท่ียวชุมชน โดยมุงอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ิมคุณคาและมูลคา  เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธให

มีความมั่นคง เขมแข็งและยังย่ืนตอไป  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนรวมกับธนาคารออมสินภายใตโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น  เพ่ือพัฒนาอาชีพ  พัฒนา

ผลิตภัณฑ  และพัฒนาชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาและ

อาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมีโอกาสบูรณาการศาสตรความรูทางดานวิชาการ

ในการผลักดันชุมชนใหเกิดการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

-85
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กระบวนการดําเนินงาน 

การลงพ้ืนที่พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองภายใตโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น

รวมมือกับมหาวิทยาลัยเพชรบุรีมีกระบวนการตอไปนี้ 

 

ขอมูลที่ศึกษาจากชุมชน  

จากคําบอกเลาของนายสมพงษ หนูศาสตร  

ตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหัน

ทอง เลาวา กลุมกอตั้งเมื่อ 2546 มีสมาชิกเริ่มแรก 

14  คน  ปจจุบันมีสมาชิก 34 คน ดวยพื้นฐานคน

ในพ้ืนที่ทําอาชีพนาเกลือตั้งแตรุนปูยาตายาย แต

ปจจุบันเกิดปญหาเกลือลนตลาด  สงผลใหรายได

ของคนในชุมชนลดลงเปนที่มาของการรวมกลุม

เพ่ือหาวิธีที่เพ่ิมมูลคาของเกลือและสามารถตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นได จึงเกิดเปนบานทรงไทยหลังใหญที่ถูก

ศึกษาขอมูล
จากชุมชน

สรุปปญหาที่
ชุมชนตองการ

ความ
ชวยเหลือ

การวางแผน
การพัฒนา

การลงมือ
ปฏิบัติ

ประเมินผล
ความสําเร็จ

of
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ดัดแปลงใหกลายเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง ทําสปาเกลือทะเล นวดแผนไทย คิดคน

ผลิตภัณฑที่ทําจากดอกเกลือ ใหเปนสินคาโอท็อปประจําหมูบานจนกลายเปนสินคาเชิดหนาชูตาของจังหวัด

เพชรบุรี และยังเปนการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นอีกดวย บํารุงผิวดวยดอกเกลือจึงเปนอีกหนึ่งวิธีทําความ

สะอาดผิวสําหรับใครหลายคนไดดีเชนเดียวกับผลิตภัณฑสปาอ่ืนๆอยางแนนอน ปจจุบันทางกลุมมีผลิตภัณฑ

จํานวน 9 ผลิตภัณฑ ไดแก 

1. สบูดอกเกลือสมุนไพร ราคากอนละราคา 60 บาท 

ทําความสะอาดหมดจดลดผดผื่นคัน แมเปนสบูกอนแตผิวยังคง

ความชุมชื่นดวยดอกเกลือและคุณสมบัติของขมิ้นชันใหผิวเรียนเนียน

เสมอกัน 

 

2. เกลือขัดผิวสมุนไพรพิเศษ ราคากระปุกละ 220 บาท 

สครับผิวชวยขจัดเซลลผิวเกาเผยผิวใหมสดใสปรับสีผิวให

สม่ําเสมอ ลดเรือนรอยแผลเปน 

 
 

3. ดอกเกลือสําหรับการแช ราคาขวดละ 130 บาท 

ดวยสวนผสมของดอกเกลือ  สารสกัดจากน้ํามันอัลมอนด 

น้ํามันเมล็ดองุน น้ํามันดอกทานตะวัน  และน้ํามันมะกอก ชวยผอน

คลายความเมื่อยลา  และชวยลดแบคทีเรีย ดึงประจุพลังงานลบ ออก

จากรางกายทําใหสุขภาพของเราดีขึ้นเรื่อยๆ 

4. เกลือขัดหนาสมุนไพร  ราคากระปุกละ 130 บาท 

ดวยคุณสมบัติของดอกเกลือและสมุนไพร ชวยลดเลือนสิว

เสี้ยนและจุดดางดําบนใบหนา บํารุงผิวหนาใหขาวเรียบเนียน กระจาง

ใส แลดูสุขภาพดี 

so
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5. เกลือขัดผิวในน้ํานม ราคากระปุกละ 195 บาท 

ขจัดเซลลผิวเกา ดวยดอกเกลือเนื้อละเอียด ชวยปรับสภาพผิว 

ใหผิวชุมชื้น ผลัดเซลลผิวหนังที่ตายแลวหลุดออก ทําใหไดรับ

คุณประโยชนจากดอกเกลือและน้ํานมไดอยางล้ําลึก 
 

6.ครีมบํารุงผิวสมุนไพร ราคาขวดละ 195 บาท 

โลชั่นสมุนไพรบํารุงผิวที่มีคุณสมบัติจากวิตามินอี ชวยใหผิวสวาง

กระจางใสขึ้นอยางเห็นไดชัด 

7.สบูเหลวดอกเกลือสมุนไพร ราคาขวดละ 150 บาท 

สบูเหลวชวยทําความสะอาดหมดจดลดผดผื่นคัน คงความชุมชื่น

ดวยดอกเกลือและคุณสมบัติของขมิ้นชันใหผิวเรียนเนียน  

 

8. ดอกเกลือ  ราคากระปุกละ 100 บาท 

ดอกเกลือบริสุทธิ์ มีความเค็มนอยกวาเกลือเม็ดปกติ นํามาใชปรุง

อาหารไดทั้งคาวหวาน ชวยใหรสชาติของอาหารกลมกลอมมากยิ่งขึ้น 

 

 

9.น้ํามันบํารุงผิว  ราคา180 

ใชบํารุงผิวหลังอาบน้ํา หรือใชนวดตัวเพ่ือผอนคลายผิวหนัง ดวย

สารสกัดจากน้ํามันอัลมอนด น้ํามันเมล็ดองุน น้ํามัน โจโจบา น้ํามันอีฟ

นิ่งพริมโรสและน้ํามันอาโรมา 

 

 

 

so
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ปญหาที่ชุมชนตองการความชวยเหลือ 

ซึ่งปจจุบันนี้ทางวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองมีความพรอมทางดานผลิตภัณฑที่ผานการ

พัฒนาเปนอยางดีจากหนวยงานตางๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมแหลงเรียนรูเกลือทะเลที่สามารถรองรับการศึกษาดู

งานจากหนวยงาน/ผูที่สนใจ แตกลับไดรับความสนใจจากลูกคา/นักทองเที่ยว/ผูที่สนใจจํานวนนอย  ทั้งๆที่

สถานที่ตั้งของกลุมอยูบทเสนทางทองเที่ยวสายเกลือทะเลและเสนทางทองเที่ยวโครงการในพระราชดําริที่

หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน   

 

 

เปนปญหาที่วา.... 

ทําอยางไรใหนักทองเทีย่วรูจักมากข้ึน…?  

ทําอยางไรใหนักทองเทีย่วแวะเขามาใชบริการหรือซื้อผลติภัณฑ....?  

บวกกับทางวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองไมไดใสใจในเรื่องการทําการตลาดบนสื่อ

ออนไลนสักเทาไร จึงอยากเพ่ิมและพัฒนาสื่อออนไลน  

 

 

Sod
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กลยุทธระดับธรุกิจ 

จากปญหาที่วิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองตองการความชวยเหลือ  จึงทําการวิเคราะห

โอกาสทางธุรกิจบริการ (ธุรกิจสปา) เพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนา 

1. วิเคราะหแรงกดดัน 5 ประการ (หรือ Five Force Model) ของ Michael Porter 

1.1 การแขงขันกันระหวางคูแขงภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current 

Competitors) 

การแขงขันในตลาดสปาเปนการแขงขันที่สูงเนื่องจากธุรกิจสปากําลังไดรับความนิยมอยางสูงจาก

ผูบริโภคโดยเฉพาะคนไทยทั้งผูหญิงและชายที่เริ่มมีการตื่นตัวและใหความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพมาก

ขึ้น จากสภาพตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสในการทํากําไรสปาโดยทั่วๆไปจึงใชกลยุทธทางการตลาดดานราคา

และกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆเปนกลยุทธในการทําตลาดและแขงขันกับคูแขงขันอยางเชนการลดราคา

พิเศษตอการใชบริการตอครั้งการซื้อโปรแกรมนวดแบบเปนแพ็คเกจเพ่ือดึงใหลูกคาเขามาบริการอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้นเจาของสปารายใหญๆจะใช

งบประมาณในการนําเสนอสถานที่และบริการของตนเองโดยการใชสื่อโฆษณาตางๆโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพที่ดู

จะตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายที่สุดและเปนที่นิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน 

1.2 อํานาจการตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers) 

อํานาจการตอรองของผูใหบริการออกแบบและกอสรางสถานที่มีนอย อํานาจการตอรองของผูขาย

ผลิตภัณฑที่ใชในขั้นตอนการนวดและเสริมความงามมีนอยเพราะสินคาสวนใหญหลายชนิดสามารถหาซื้อไดใน

ทองถิ่น  เชน น้ํามันหอม และเกลือ ถึงแมวาจะตองสั่งซื้อสินคาบางรายการก็สามารถหาซื้อไดจากตัวแทน

จําหนายหลายรายไดในราคาที่ถูกผูขายบางรายยินดีที่จะใชกลยุทธฝากขายสินคาอีกดวยและเนื่องจากสินคา

เหลานี้เปนสินคาที่ใชเฉพาะกลุม หรือสามารถวางขายไดตามตลาดทั่วไป จึงทําใหผูขายหลายรายจําเปนตอง

อาศัยและใชชองทางทางดานสปาเปนชองทางหนึ่งในการขายสินคาและสรางตราสินคาของตนเองใหเปนที่

รูจักจากเหตุผลดังกลาวทําใหผูขายมีอํานาจการตอรองที่นอย 

Be
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1.3 อํานาจการตอรองของลูกคา/ผูใชบริการ (Bargaining Power of Customers) 

ลูกคาหรือผูมาใชบริการที่สปาจะมีอํานาจการตอรองนอยเนื่องจากวาสถานบริการสปาแตละแหงใน

บริเวณตางๆจะเปดใหบริการไมแพรหลายคืออาจจะมีเพียงแหงเดียวหรือสองแหงเทานั้นนอกจากนั้น 

ความสามารถในการใหบริการของสปากับลูกคายังมีขอจํากัดอีกดวยเพราะในแตละชวงเวลาของแตละวันนั้น 

สปาทั่วไปสามารถรองรับใหบริการลูกคาไดในจํานวนที่จํากัดโดยเฉพาะในชวงบายสามโมงถึงสองทุม เปนตน 

ซึ่งเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่ลูกคาเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก ดังนั้นลูกคาสวนใหญจึงตองโทรศัพทมา

จองขอใชบริการลวงหนาเหตุผลเพราะวาสปาที่เปดใหบริการในแตละบริเวณมีจํานวนจํากัดมากดังที่กลาว

มาแลว ขางตน ดังนั้นทําใหการเปลี่ยนสถานที่บริการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจะตองมีคาใชจายคอนขางสูง 

ทั้งคาน้ํามันและตองเสียเวลาในการเดินทางนอกจากนั้นผูบริโภคยังไมรูวาบริการหรือสินคาของสปาอีกแหง

หนึ่งจะเปนอยางไรจากเหตุผลที่จํานวนสปาที่เปดใหบริการนั้นยังมีจํานวนไมมากทําใหการตั้งราคาหรือการข้ึน

ราคาที่เหมาะสมสามารถทําไดงายและผูบริโภคก็ยินดีที่จะจายเหตุผลหนึ่งคือวาถาลูกคาที่เขามาใชบริการ 

นวดแลวเกิดความพึงพอใจกับการนวดนั้นๆจะสงผลใหลูกคาเกิดความภักดีทําใหการกําหนดเรื่องราคาไมสงผล

กระทบมากนัก 

1.4 ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม (Threat of New Entrance) 

จากเดิมที่สปาจะมีใหบริการแตในโรงแรมใหญและรีสอรทตางๆแตเนื่องจากธุรกิจสปากําลังไดรับ

ความนิยมอยางสูงจากผูบริโภค จึงทําใหมีนักลงทุนและผูประกอบการเริ่มตื่นตัวเปดกิจการดานสปาเพ่ิมมาก

ขึ้น ทําใหการแขงขันมีความรุนแรงมากขึ้นตามไปดวยแตการเขามาใหมในธุรกิจแบบสปานี้ ทําไดไมยาก

เนื่องจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจของสปาในจังหวัดตองอาศัยทําเลที่เดินทางสะดวกแกการที่จะหาทําเลที่ตั้งที่

ดีได  ตองใชเงินลงทุนสูงนอกจากนั้นรูปแบบการใหบริการและการออกแบบตกแตงรานก็เปนปจจัยที่สําคัญ

อีกประการหนึ่ง สิ่งสําคัญมากอีกอยางคือเรื่องของบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานนวดที่ตองมีความสามารถและ

ความชํานาญในการนวดแบบตางๆซึ่งผูที่เขามาใหมในธุรกิจสปาจําเปนตองลงทุนและมีแหลงที่จะจัดหา

ทรัพยากรบุคคลเหลานี้เขามาปฏิบัติงานซึ่งไมใชเรื่องงายในปจจุบันที่จะหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพใน

ปริมาณมาก 

 

G-
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1.4 ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 

ในมุมมองที่สปาเปนสถานที่สําหรับคนที่มีความตองการความผอนคลายความตึงเครียดจากการ

ทํางานหนัก สินคาทดแทนของธุรกิจสปาที่ชวยผอนคลายความเครียดหรือเสริมสรางสุขภาพมีอยูมากมาย

ทั่วไป แตในมุมมองที่สปาเปนสถานที่สําหรับคนที่มีความตองการความผอนคลายดวยการนวดสินค าทดแทน

ของธุรกิจสปาจัดวามีคอนขางนอยซึ่งได แก สถานที่ใหบริการนวดแผนโบราณตามโรงพยาบาล อาคารพาณิชย 

หองแถว และตามหางสรรพสินคาซึ่งเปนสถานที่สะดวกและหาไดงายแตเปนกลุมลูกคาคนละแบบนั่นคือเปน

กลุมที่ไมเนนบรรยากาศท่ีผอนคลายสภาพแวดลอมที่สวยงาม แตเปนกลุมที่ตองการ ความสะดวกรวดเร็วและ

ประหยัดคาใชจาย 

2. การวิเคราะหทบทวนจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการ

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจสปาเกลือกังหันทอง 

จุดแข็ง (Strengths) 

1) รูปแบบการใหบริการมีหลากหลาย 

2) อัตราคาบริการที่สมเหตุสมผล  

3) นําดอกเกลือในทองถิ่นที่อยูจังหวัดในจังหวัดเพชรบุรีมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่ใชในสปา

ได ซึ่งเปนการสงเสริมธุรกิจสปาใหเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี 

4) การใชดอกเกลือในธุรกิจเปนเอกลักษณ เฉพาะตัวของสปา 

5) ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการอยูในทําเลที่เหมาะสมใกล ใกลแหลงทองเที่ยวหลายแหลง  

6) การใหบริการดวยมีไมตรีจิตนาประทับใจ เปนกันเอง ออนโยน สุภาพ ทําให ผูบริการรูสึก

เปนกันเองและประทับใจในบริการ 

7) ธุรกิจสปามีลักษณะเปนการหันกลับไปสู วิถีชีวิตแบบธรรมชาติและอาศัยสิ่งที่ เปน

ธรรมชาติแทๆ เพื่อสรางความสงบสุขและบูรณาการใหแกรางกาย จิตใจ และอารมณ  

8) มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย ทําใหสามารถเดินทางไปเที่ยวตอได หลังรับ และ

รูสึกคุมคาที่จะเดินทางมารับบริการ 

So
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จุดออน (Weakness) 

1) ยังขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพประเภทธุรกิจสปา ใหเปนที่รูจัก

อยางกวางขวางโดยเฉพาะ การประชาสัมพันธ  

2) มีการนําเอาเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่ทันสมัย อยางเชนระบบการจองผาน

อินเตอรเน็ต 

3) จํากัดในการใหบริการ คือสถานที่การใหบริการ และจํานวนพนักงานมีไมเพียงพอ ไม

สามารถ รองรับนักทองเที่ยวและลูกคาไดที่ละมากๆ 

โอกาส (Opportunity) 

1) เสนทางสายเกลือจังหวัดเพชรบุรีมีแหลงทองเที่ยวหลากหลายแลยังคงเปนจุดหมายใน

การเดินทางของนักทองเที่ยว 

2) การเปลี่ยนแปลงทางคานิยมของประชาชนทําให คนหันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน 

3) ภาครัฐใหการสงเสริมอยางจริงจัง 

อุปสรรค (Threat) 

1) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญดานสปา 

2) มีการแขงขันสูงในการดึงกลุมลูกคา 

3) ขาดการประชาสัมพันธ และใหความรูดานการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในธุรกิจสปา 

4) ขาดการนําเอาระบบการจัดการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการสปา 

 

 

 

 

การเพ่ิมและพัฒนาชองทางออนไลน มีข้ันตอนและรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้ 

จากการวิเคราะหและสิ่งท่ีวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองตองการ  ดังนั้นแนวทางในการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองจะเปนทางดานการสื่อสารทางการตลาดทั้งรูปแบบ

ออนไลนและออฟไลน  
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การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง 

•
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การสรางและพัฒนาชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน 

 ในการการสรางและพัฒนาชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลนของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเล

กังหันทอง ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 

 
 

 

 

 

1. การประชุมปรึกษาหารือ

2. การออกแบบและทดสอบชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน

3. การปรับแกชองทางการส่ือสารการตลาดออนไลน

4. สรางและพัฒนาชองทางการส่ือสารการตลาดออนไลน

5. การถายทอดองคความรูดานการใชชองทางการสื่อสารการตลาด
ออนไลน

of
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ซึ่งมรีายละเอียด ในการสรางและพัฒนาชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน 

1. ประชุมปรึกษาหารือ  เพ่ือคิดหาวิธีการสื่อสารการตลาดออนไลน 

จากการสํารวจ พบวา วิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองมีชองทางการสื่อสารการตลาด

ออนไลน 3 รูปแบบ ประกอบไปดวย  

 1)  เว็บไซต : www.kanghuntong.com 

 
  ใหรายละเอียดที่เก่ียวของกับความเปนมา  ผลิตภัณฑ  บริการ และชองทางการติดตอ ซึ่งไม

สามารถสั่งซื้อจากทางเว็บไซต 

 2) Facebook Pages: Kanghuntong sense of salt 

 
  ใหขอมูลกิจกรรมการ เกร็ดความรูเรื่องเกลือ ขาวสารการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ และ

ชองทางการติดตอหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองแจงมาวา ลูกคาสวน

TE
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ใหญไมคนหาขอมูล (Search Engine) เปนชื่อภาษาอังกฤษ บวกกับทางกลุมไมสามารถเปลี่ยนชื่อ Facebook 

Pages ได  ทําใหเสียโอกาสลูกคากลุมดังกลาว 

 3) Line ID : kanghuntong  (เมื่อทดลองเพ่ิมเพ่ือนทาง LINE กลับไมพบการติดตอชองทางดังกลาว) 

 
  

ดังนั้นจากการหารือและการสํารวจรวมกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง จึงไดขอสรุปถึง

แนวทางในการพัฒนาชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน  3 ชองทาง ไดแก Facebook Pages (ชื่อ

ภาษาไทย)  LINE@ (LINEat, ไลนแอด) และ Instagram  ที่เนนการสื่อสารเชิงการทองเที่ยวผสมการขาย

ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง 

 

 

 

 

 

 

 

god
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2. การออกแบบและการทดลองการใชชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน 

ทําการทดลองและเรียนรูชองทางการสื่อสาร

การตลาดออนไลน อาทิ โซเชียลมีเดียในการจําหนาย

สินคาหรือบริการ เนื่องจากสมัยนี้ไมวาคนรุนไหนก็นิยม

โซเชียลมีเดียกันจํานวนมาก ถือเปนชองทางสําคัญที่จะ

กระจายขาวสารทางการตลาดในการจําหนายสินคาหรือ

บริการ 

3. การปรับแกชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน 

จากการทดลองใช และศึกษาดูแบบชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน ทางกลุมไดทดลองสราง 

พรอมนําเสนอใหกับทางวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง  เพ่ือปรับปรุงใหตรงตามความตองการของ

ทางวิสาหกิจชุมชน  

4.การสรางและพัฒนาชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน 

 4.1 สราง Facebook Pages: เกลือสปากังหันทอง 
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4.2 ชวยประชาสัมพันธการติดตอทางชองทาง LINE@  ผานทาง QR Code แทนการคนหาจากชื่อ 

 
 4.3 สราง Instagram : kanghuntong_spa 

 

 

 

Foo
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5. การถายทอดองคความรูดานการใชชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน 

ลงพ้ืนที่เพ่ือถายทอดองคความรูดานการใชโซเชียลมีเดีย อาทิ ชวงเวลาการโพส วิธีการทําแฮชแท็ก

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับกังหันทอง เปนตน ใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง   

 

 

 

 

g-
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การทําสื่อทางการตลาดแบบออฟไลน 

จากการหารือกับทางวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองไดขอสรุปในการจัดทําการสื่อทางการ

ตลาดแบบออฟไลน จํานวน 2 ประเภท คือ โบรชัวรและปายบอกทาง 

1. โบรชัวรการทองเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง  โดยเชื่อมโยงกับเสนทาง

ทองเที่ยวสายเกลือทะเล ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
 

 
 

การสํารวจขอมูล : ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองมีโบรชัวรแนะนําผลิตภัณฑของ

กลุม และมีแบบแนะนําผลิตภัณฑและแหลงทองเที่ยวบริเวณรอบชุมชน   

   
ตัวอยางโบรชัวรในปจจุบันของทางกลุม 

สํารวจขอมูล ออกแบบ จัดทํา

@
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การออกแบบและจัดทํา : เพ่ือใหเกิดความชัดเจน โดดเดนและมีการเชื่อมโยงกับเสนทางการทองเที่ยว

เสนทางสายเกลือ ทางกลุมจึงไดออกแบบแผนที่ทองเที่ยวเสนทางสายเกลือเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี และสราง

จุดเดนลงในแผนที่ดังภาพ  

 

 
แผนที่ทองเที่ยว 
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ตัวอยางโบรชัวรใหมของทางวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง 

To
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 2. ปายบอกทาง เนื่องจากสถานที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองสังเกตไดอยาก

ถึงแมวาจะอยูติดถนน  แตพบวานักทองเที่ยวขับผานหรือเลยเปนจํานวนมาก ซึ่งปายบอกทางจะชวยลด

ปญหาดังกลาวไปได  โดยปายดังกลาวจะมีรายละเอียดดังนี้ 

x ขอความวา สปาเกลือกังหันทอง ที่เปนขอความสั้น กะทัดรัด และมีความชัดเจน

แสดงถึงเปาหมายในการใหบริการของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง 

x ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร (กอนถึงวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง) 

x ลูกศรบอกเสนทาง และโลโก 

 

 

 
การออกแบบปายบอกทาง 
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ภาพจุดติดตั้งปาย  
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ภาพพิธีสงมอบใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง 
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ปญหาและแนวทางการแกไข 

ลําดับ ปญหา แนวทางแกไข 

1 การทําการตลาดเชิงรุก มีการทําแผนโปชัวรไปวางที่ทองเที่ยว

ใกลเคียงเพ่ือหาลูกคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

2 การสื่อสารทางการตลาด การใหความสําคัญชองทางออนไลนที่มี

อยูแลวเพ่ิมมากขึ้นการโฆษณาในชองทาง

ออนไลนตางๆเพ่ิมมากขึ้นและ

ประชาสัมพันธขาวสารและขอมูลใหเปน

ที่นาสนใจการสรางและขยายฐานกลุม

ลูกคาทางออนไลนทําใหลูกคารูจักและ

สนใจกลุมมากยิ่งข้ึน 

 

การประเมินความสําเรจ็ตาม KPI 

1. ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงค ผลการดําเนินการ 

1) เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกร

ชุมชนสถาบันการศึกษาและธนาคารออมสินใน

การทํางานรวมกันกับหนวยงานภาคีท่ี

เกี่ยวของ 

1) มีการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาสาขาวิชาการ

บัญชีกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทอง 

2) เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการ

ทํางานเปนกลุม การทํางานตอยอดองคความรู

ภูมิปญญาทองถิ่น 

2) เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทํางานเปน

กลุมของนักศึกษาและชุมชน การทํางานตอยอดองค

ความรูในการสื่อสารทางชองทางออนไลน 

@
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วัตถุประสงค ผลการดําเนินการ 

3) กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนา

ศักยภาพตัวเองเมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

3) นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดพัฒนาศักยภาพของ

ตัวเอง ทําใหมีความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจใน

ความสามารถของตัวเองที่ไดมีโอกาสนําความรูไปชวย

พัฒนาชุมชน โดยมีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดเขารวม

โครงการตั้งแตเริ่มมีจิตอาสาขอเขามารวมทํางานเพ่ิม 

4) สรางความม่ันคงของรากฐานสังคมจาก

พ้ืนฐานความเขาใจของคนรุนใหม 

4) นักศึกษาที่เขารวมโครงการเห็นชองทางการประกอบ

อาชีพ โดยสงเสริมสปาและสถานทองเที่ยวใกลเคียง 

 

2. ดานยอดขาย   

การจําหนายเดิมจําหนายผลิตภัณฑและบริการเฉพาะเวลาไปออก Boot แตเมื่อสรางการ

ติดตอสื่อสารการตลาดผานโซเชียลมีเดีย ทําใหเกิดสภาพคลองในการขายผลิตภัณฑและบริการทั้งจากกลุม

นักทองเที่ยวและกลุมองคกรที่เขามาศึกษาดูงาน ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเล

กังหันทองอยางตอเนื่อง 
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3. ดานการรับรู 

 จากการสรางและพัฒนาชองทางการสื่อสารการตลาด  สามารถสรางการรับรู เพ่ิมขึ้น โดยที่ 

Facebook Pages : เกลือสปากังหันทอง (ปจจุบัน) มีผูถูกใจจํานวน 500 คน นับตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึง

ตุลาคม  ซึ่งมากกวา Facebook Pages: Kanghuntong sense of salt  ที่ชุมชนมีตั้งแตเริ่มกอตั้ง มีผูถูกใจ

จํานวน 440 คน สวน Instagram : kanghuntong_spa มีผูติดตาม 40 คน  

 
 

4. ดานชุมชน  

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือทะเลกังหันทองมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีการเรียนรูและเขาใจชองทางการ

จําหนายทางโซเชียลมีเดียมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังมีโบรชัวรและปานบอกทางเปนสวนชวยในการสื่อสารทาง

การตลาด ทําใหสามารถการจําหนายผลิตภัณฑและบริการเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเกิดรายไดเขาสูชุมชนทําให

สมาชิกในชุมชนมีชีวิตที่ดีข้ึนและเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ/ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกลือ

ทะเลกังหันทอง  
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ขอมูลทมี : ยุวพัฒนรักเกลือ 
 

1. นายสุรสิทธ์ิ  ใจดี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  ตําแหนง: หัวหนาทีม 

2. นางสาวพิทยารัตน  เจรญิไทย สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตําแหนง: สมาชิก 

3. นางสาวจุฑาทิพย  สรอยกล่ํา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี   ตําแหนง: สมาชิก 

4. นางสาววชิราภรณ  ตั้งมณี สาขาวิชาการบัญชี    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี   ตําแหนง: สมาชิก 

5. นางสาวจารุวรรณ  ดํารง สาขาวิชาวิชาการบัญชี   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตําแหนง: สมาชิก 

6. นางสาวมัทฑิกา  ศรีจันทร สาขาวิชาการบัญชี    คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   ตําแหนง: สมาชิก 

7. นางสาวชลธิชา  สุขวงษ สาขาวิชาการบัญชี    คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   ตําแหนง: สมาชิก 

8. นางสาวเบญจมาภรณ  แวดศร ีสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ตําแหนง: สมาชิก 

อาจารยที่ปรึกษา   อาจารย ดร.ววิิศณ สุขแสงอราม  คณบดีคณะวทิยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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TIGER CAVE HOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมโฮมสเตยเชงิอนรุกัษ 
“บานถํ้าเสือ” จังหวดัเพชรบุร ี

ธนาคารออมสินรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น ประจําป 2562 
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TIGER CAVE HOUSE 

 

ประวตัคิวามเปนมาของชมุชน  

ชุมชนบานถ้ําเสือ หมู 3 ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี มีเรื่องเลาขานบานถ้ําเสือเกิดขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. 2487 เนื่องจากสภาพบริเวณนี้เปนปาดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ มีสัตวปานานาชนิดอาศัยอยู 
โดยมีเรื่องราวกลาววาเมื่อถึงเวลาเย็นผูอยูในปาจะตองรีบขึ้นไปนั่งบนรานตนไมเพื่อพักและหลบภัยจาก
อันตรายจากสัตวปาดุราย เชน เสือ ชางปา กระทิง อาศัยอยู ตอมาชาวบานเริ่มเห็นวาพื้นที่แถบนี้มีความอุดม
สมบูรณและสามารถเพาะปลูกไดดีก็เริ่มถางปาสวนหนึ่ง เพื่อใชเปนพื้นที่ในการทําการเกษตรและเปนที่อยูอาศัย 
สัตวปาก็เริ่มหลบเขาไปอยูในปาลึก สวนเรื่องของชื่อหมูบานถ้ําเสือนั้นเกิดขึ้นจากที่ชาวบานไปพบเจอกีบ
รองรอยของเสือในถ้ําแถบนั้นจึงทําใหรูวามีเสืออาศัยอยู จึงกลายมาเปนชื่อหมูบานจนถึงปจจุบัน  แมตอนนี้
ชุมชนถ้ําเสือจะไมมีเสืออยูแลว แตที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงาม แมน้ําเพชรบุรีใสสะอาด รมเย็นไปด วยปาที่ยัง
เขียวขจี รวมถึงวิถีชีวิตที่ยังพึ่งพิงกับธรรมชาติอยางเปนเนื้อเดียวกัน 

 

Lots
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ดวยที่ตั้งของหมูบานที่อยูทามกลางภูเขา มีแมน้ําเพชรไหลผานจึงมีความอุดมสมบูรณ เพาะปลูกพืช 
และผักผลไมไดนานาชนิด ถอืเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรอินทรีย โครงการธนาคารตนไม และฐานเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง โดยไดรับการดูแลและสนับสนุนในชวงเริ่มแรกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กอใหเกิด
การทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้นในป พ.ศ. 2549 ที่เนนการทองเที่ยวแบบวันเดียวกลับ 

ภายใตโลโก  “ชุมชนบานถ้ําเสือ” 

        
         ใชตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2561                 เริ่มใชในป พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

แผนที่ทองเที่ยวชุมชนบานถ้ําเสือ 

 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
ที่ตั้งชุมชน : 1120 หมู 3 ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 

ERA
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จากโครงการธนาคารตนไม และฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงทําใหชุมชนเปนที่รูจักและไดรับความนิยม
เดินทางเขามาเรียนรูในชุมชนมากขึ้น  ทางชุมชนจึงเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได  อีกทั้งยังสามารถรองรับความ
ตองการของผูที่เดินทางเขามาในชุมชนได  จึงเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนกอตั้ง กลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษ
บานถ้ําเสือ เพื่อใหบริการที่พักและกิจกรรมเชิงอนุรักษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสาเหตุที่ชุมชนเลือกที่พักในลักษณะ “โฮมสเตย” เพราะโฮมสเตยถือเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยวพักรวมกับเจาของบาน ใชบานเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงกับแหลง ทองเที่ยว วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนเขาดวยกัน ซ่ึงลักษณะดังกลาวสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน  แรกเริ่มกลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้ําเสือ มีโฮมสเตยจํานวน 5 ครัวเรือน และมีสมาชิกจํานวน 12 คน 
ตอมาไดรับความนิยมเปนอยางมากตามกระแสการทองเที่ยวโดยชุมชน ที่เกิดจากนักทองเที่ยวใหความสนใจกับ
การทองเที่ยวที่สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน การสรางประสบการณแปลกใหมบนรากฐานอัตตาลักษณและเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของแตละทองถิ่น  

 

ภายใตชือ่ 

คาํขวญั 

"ถิน่บานถ้าํเสอื ลองเรอืแมน้าํ 
ศกัดิส์ทิธิ ์เศรษฐกจิธนาคารตนไม รวม

ใจสรางปา ล้าํคาทเุรยีน 

เมอืงเพชร" 
 

“โฮมสเตยบานถ้าํเสือ” 

ago
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นอกจากการเดินทางเขามาเรียนรู
โครงการธนาคารตนไม และฐานเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงแลว  โฮมสเตยบานถ้ําเสือยังมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย ไดแก การพายเรือยางตามลําน้ํา
เพชรชมธรรมชาติสองฝงแมน้ํา  พรอมเรียนรูวิถี
ชีวิตรินน้ํา การปลูกปาดวยการยิงกระสุนเมล็ด
พันธุ  การปนไขเค็มพอกใบเตยในแบบฉบับบาน
ถ้ําเสือเปนตน 

 

หลักการและเหตุผลที่ทางกลุมเลือกที่จะพัฒนาโฮมสเตยพื้นถิ่นของชุมชนบานถ้ําเสือ เนื่องดวยเห็น
ความสําคัญและคุณคาทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ไมวาจะเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย รวมไป
ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเปนอยูแบบพอเพียงแนบชิดธรรมชาติของชุมชนที่เปนเอกลักษณพิเศษ  อีกทั้งทาง
จังหวัดมีการสงเสริมและพัฒนาใหกลุมชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวโดย
ชุมชน  เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการตอไปไดดวยตนเอง กอใหเกิดการเพิ่มมูลคา  การสรางรายได  ความ
มั่นคง เขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนในอนาคต 

 

ปจจุบันมีโฮมสเตยจํานวน 8 ครัวเรือน ที่สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดสูงสุด 80 คน และมีสมาชิกจํานวน 30 คน 
โดยมีนางสาวนวรัตน  อินมี เปนหัวหนากลุม 

go
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ความเปนมาของโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นมหาวิทยาลัยเพชรบุร ี

การพัฒนาทองถิ่นนับเปนสิ่งสําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความสําคัญ  โดยคํานึงถึงการ
พัฒนาและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนถึงหนวยงานในพื้นที่ตามแผนการพัฒนาประเทศ เชน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนโครงการไทยยั่งยืน  แผนยุทธศาสตรชาติ กรอบการพัฒนาประเทศ
ระยะยาว (ยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตรจังหวัด
เพชรบุรี เปนตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชุมชนทั้งในแงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑชุมชน และการทองเที่ยวชุมชน โดยมุงอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพิ่มคุณคาและมูลคา  เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธให
มีความมั่นคง เขมแข็งและยังยื่นตอไป  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรวมกับ
ธนาคารออมสินภายใตโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น  เพื่อพัฒนาอาชีพ  พัฒนาผลิตภัณฑ  และพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาและอาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไดมีโอกาสบูรณาการศาสตรความรูทางดานวิชาการในการผลักดันชุมชนใหเกิดการพัฒนาควบคูไปกับการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

วัตถุประสงคของโครงการยอย 

1. เพื่อสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน ประเภท กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูประกอบการ OTOP 

หรือ กลุมอาชีพในชุมชน 

2. เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกรชุมชนสถาบันการศึกษาและธนาคารออมสินในการทํางาน
รวมกันกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ 

3. เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทํางานเปนกลุม การทํางานตอยอดองคความรูภูมิปญญา
ทองถิ่น 

4. กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

5. สรางความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเขาใจของคนรุนใหม 
 

 

 

 

do
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กระบวนการดําเนินงาน 

 การลงพื้นที่พัฒนาโฮมสเตยบานถ้ําเสือภายใตโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยเพชรบุรีมีกระบวนการตอไปนี้ 

 

กระบวนการในการดาํเนนิการพฒันาชมุชน 

ขอมลูทีศ่กึษาจากชมุชน  
จากคําบอกเลาของคุณวรรณา  อินมี 

ตัวแทนของกลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้ําเสือ  
เลาวา กลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้ําเสือ กอตั้ง
มา 10 ป (ตั้งแต พ.ศ.2552-2562) จุดเริ่มตนเกิด
จากตองการรอบรับผูที่เดินทางมาศึกษาแหลง
เรียนรูธนาคารตนไมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน โดยปจจุบันมี โฮมสเตยจํานวน 8 
ครัวเรือน ที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดสูงสุด 

80 คน และมีสมาชิกจํานวน 30 คน โดยมีนางสาว
นวรัตน  อินมี เปนหัวหนากลุม 

 

ศึกษาขอมูล
จากชุมชน

สรุปปญหาที่
ชุมชนตองการ

ความ
ชวยเหลือ

การวางแผน
การพัฒนา

การลงมือ
ปฏิบัติ

ประเมินผล
ความสําเร็จ

การสัมภาษณตัวแทนกลุมโฮมสเตยบานถ้ําเสือ 

does
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ดานการบริหารจัดการของกลุม  ไดจัดสรรรายไดเขาสวนกลาง 2 ชองทาง ไดแก รายไดจากการเขาพัก
ของนักทองเที่ยว และกิจกรรมที่นักทองเที่ยวเลือก  โดยมีการจัดสรรดังนี้ 

1) รายไดจากการเขาพักของนักทองเที่ยว  ซึ่งทางกลุมไดจัดโปแกรมแบบ 2 วัน 1 คืน เปนเงิน 650 
บาท/คน การบริหารจัดการออกเปนคาใชจายเหลานี้ 

 

 

x ครัวชุมชน เปนเงิน 300 บาท เปนคาใชจาย
ครัวกลาง  300 บาท (อาหารมื้อกลางวันและ
เย็น) 

x เจาของที่พัก เปนเงิน 245 บาท แบบเปนเปน
คาอาหารเชาจํานวน45 บาทและคาที่พัก
จํานวน 200  บาท 

x คาสวนกลาง เปนเงิน 105 บาท 
 

 

2) รายไดจากกิจกรรมของทางกลุม ไดแก 1) ปุยอินทรีย  2) การปนลูกกระสุนเมล็ดพันธุไมสําหรับ
ปลูกปา 3) เตาอิวาเตะ 4) หมูหลุม 5) เรื่องราวธนาคารตนไม 6) การปนไขเค็มพอกใบเตย  7) การทําขนม
ทองมวน และการลองเรือยางชมทิวทัศนสองฝงแมน้ําเพชรบุรี ทั้งนี้กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนตามความ
ตองการของนักทองเที่ยว เชน การปลอยปลา การปลูกปา การเดินปา เปนตน คิดคาใชจายอยูที่ 1,490 บาท/คน  
โดยเปนรายไดเขากลุม 30 บาท/คน ที่เหลือเปนคาตนทุนในแตละกิจกรรม  นักทองเที่ยวสวนใหญเปนลักษณะ
กลุมองคกร  สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานภาครัฐบาล เนื่องจากชุมชนบานถ้ําเสือเปน 1 ใน 10 ชุมชน
ตนแบบนวัตกรรมการทองเที่ยวชุมชน CSR Outing สําหรับตลาดกลุมองคกร และเปน 1 ใน 54 ชุมชนทองเที่ยว
เมืองรองที่รัฐบาลใหการสนับสนุน 

 ตัวอยางการคํานวณรายไดชุมชน  
 หากมีนักทองเที่ยวเขามาจํานวน 10 คน เขาพักตามโปรแกรม 2 วนั 1 คืน พรอมทํากิจกรรมท้ังหมด จะมีคาใชจายใน
การทองเที่ยวครั้งนี้อยูท่ี 2,140 บาท/คน (650+1,490) คิดเปนเงิน 21,400 บาท การกระจายรายไดดงันี้ 
  ครัวชุมชน (คาวัตถุดิบและคาแรง)   3,000  บาท 

  เจาของที่พัก (คาอาหารเชาและคาบริการที่พัก)  2,450  บาท 

  สวนกลาง (คาบริหารจัดการ)    1,350  บาท 

  คากิจกรรม (รายไดชุมชน)    14,600 บาท 

เจาของที่พัก
38%

ครัวชุมชน
46%

สวนกลาง
16%

สัดสวนการบรหิารรายไดจากการเขาพกัของ
นักทองเทีย่วจาํนวน 1 คน

เจาของที่พัก ครัวชุมชน

BE
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ปจจุบันทางกลุมโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถ้าํเสือ มีปญหาเรือ่งการตลาด 

“ทาํยงัไงใหคนรูจกัชมุชนมากขึน้” 

“สือ่ออนไลนด ีแตจะโพสต จะแชรยงัไง ใหถงึกลุมนกัทองเทีย่ว” 

“คนทีเ่คยมาเทีย่วกอ็ยากใหกลบัมาเทีย่วอกี” 

จากการสัมภาษณและลงพื้นที่ของนักศึกษาปญหาที่ชุมชนตองการความ
ชวยเหลือ คือ การสรางการรับรูและการกลับมาทองเที่ยวซ้าํ ซึ่งมาจาก
ปจจัยดานการใหขอมูลที่ครบถวน ความนาสนใจและแสดงออกถึงสภาพ
ความเปนจรงิของชุมชน บวกกับการใหบริการที่มีคุณภาพในเรื่องความ
สะอาด และความปลอดภัยเปนส่ิงสําคัญในการดงึดูดและความประทับใจ
ใหกลับมาทองเที่ยวซ้ํา 

นายสุเทพ พิมพศิริ 

รองประธานกลุม 

Boo
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กลยทุธระดบัธรุกจิ 
จากปญหาของชุมชนขางตนทางกลุมไดทําการสํารวจและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ ผาน  SWAT Analysis และ Business Model Canvas ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
SWAT Analysis 

จดุแขง็ (Strengths : S) 
S1 : ผูนําและแกนนําชุมชน มีศักยภาพ มีการบริหารงานอยางเปนเอกภาพ มีความเขมแขง็ เนน
การมีสวนรวมของทุกบาน 
S2 : มีทิศทางและแผนพัฒนาชุมชนท่ีชัดเจน 
S3 : มีการจัดสรรผลประโยชนท่ีเปนธรรมในการทาํกิจกรรมตางในชุมชนใหแกสมาชิก 
S4 : คนในชุมชนเปนมิตรและมีใจใหบริการ 
S5 : มีความโดดเดนดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
S6 : บานพักโฮมสเตยท่ีไดรับมาตรฐาน ป 2561-2564 
S7 : มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสามารถปรับเปล่ียนไดตลอดเวลาตามความตองการของลูกคา 
S8 : กลุมมีการทําบัญชีรายรับรายจายท่ีชัดเจน 
S9 : แนวโนมของสมาชิกมีอายุมากขึ้น แตมีการสงตอใหคนรุนใหม 
S10 : เปนชุมชนตนแบบนวัตกรรมการทองเที่ยวชุมชน CSR Outing สําหรับตลาดกลุมองคกร 

จดุออน (Weakens : W) 
W1 : สมาชิกกลุมบางคนยังไมเห็นความสําคัญถึงการรวมกลุมอยางแทจรงิ ทําใหขาด
การใหความรวมมืออยางจริงจงั 
W2 : สมาชิกขาดทักษะดานการส่ือสารทางการตลาด 
W3 : กลุมมีปญหาดานการจัดสภาพภูมิทัศน  
W4 : กลุมไมมีการจัดเก็บขอมูลลูกคาเพื่อการจดจําและรักษาลูกคาไวใหกลับมาซ้าํ
อยางเปนระบบ 
W5 : กลุมมีนักทองเที่ยวเขามาแตละเดือนไมแนนอน ทําใหเกิดรายไดไมคงที่ 
W6 : ขาดงบประมาณในการพัฒนากลุมอยางตอเนื่อง 

โอกาส (Opportunities : O) 
O1 : กลุมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐอยางตอเนื่อง ในเรื่ององคความรูและงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆดานการทองเที่ยว 
O2 : กลุมมีความโดดเดนดานวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพโดยอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินตาม
แนวทางพระราชดําริ 
O3 : กระแสการทองเที่ยววิถีไทย การทองเที่ยวชุมชนและการทองเที่ยวเมืองรอง 
O4 : มีความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด 

อปุสรรค (Threats : T) 
T1 : นักทองเที่ยวใหความสําคัญในเรื่องของมาตรฐาน คุณภาพ และราคาของสถานท่ี/
กิจกรรมทองเที่ยว 
T2 : การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ 
T3 : มีคูแขงที่เปนผูใหบริการในลักษณะเดียวกันจํานวนมาก 
T4 : การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลกระทบตอรูปแบบกิจกรรม 
T5 : ความไมตอเนื่องในการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ 

 

 

Boss
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แบบจาํลองโฮมสเตยบานถ้าํเสอื จงัหวดัเพชรบุร ี

พนัธมติรหลกัของชมุชน 
- อบต.แกงกระจาน 
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
- ธนาคารออมสิน 
- ม.ราชภัฏเพชรบุรี 
-  กลุมตางๆ ในชุมชน 

กจิกรรมหลกัในการทาํทองเทีย่วชมุชน 
- กิจกรรมตามฐาน ไดแก ปุยอินทรีย  การปน
ลูกกระสุนเมล็ดพันธุไมสําหรับปลูกปา เตาอิวา
เตะ หมูหลุม เรื่องราวธนาคารตนไม  
- บริการอื่นๆ เชน บริการอาหาร บายศรีสูขวัญ 
โฮมเตย ปนจักรยานชมหมูบาน การปนไขเค็ม
พอกใบเตย การทําขนมทองมวน การปลอยปลา 
การเดินปา 
 

คณุคาทีส่งมอบแกนกัทองเทีย่ว 
-  การใหบริการอยางเปนมืออาชีพ ได
มาตรฐานและความปลอดภัย จากสมาชิกใน
ชุมชน และเจาบาน ซึ่งย้ิมแยม แจมใส และ
อัธยาศัยดี 
-  ประสบการณการทองเที่ยวชุมชนบานปา
ที่เงียบสงบ ริมแมนํ้าเพชรบุรี  
- ประสบการณจากกิจกรรมการเรียนรู
มากมายโดยมีตนไมเปนศูนยกลาง 
 

การสรางความสมัพนัธนกัทองเทีย่ว 
ลุงนอย และคนในชุมชนมี         มนุษย
สัมพันธดี มีความรูความเช่ียวชาญ
สามารถเลาเรื่องในชุมชนไดเปนอยางดี 
และมีความสามารถในการสื่อสาร 
 

กลุมนกัทองเทีย่วเปาหมาย 
นักทองเที่ยวเฉพาะกลุม สวน
ใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย 
ไดแก กลุมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศและชุมชน และหนวยงาน
ตางๆ ที่ตองการศึกษาดูงาน 
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วัฒนธรรม หรือ ตองการทํา CSR 
Outing ใหกับองคกร 
 

ทรพัยากรหลกัในชมุชน 
- ทุนธรรมชาติ ไดแก ปาชุมชน               -  โครงการธนาคารตนไม 
-  สวนเกษตรผสมผสาน สวนผลไม -  โฮมเตย 
-  แมน้ําเพชร                                       -  ปราชญชาวบาน 
-  อาหารทองถิ่น                                   -  กิจกรรมเชิงอนุรักษและวิถีชุมชน 
 

ชองทางในการขายและสือ่สารแกนกัทองเทีย่ว 
- เพจชุมชนบานถ้ําเสือ 
- เพจโฮมสเตยบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 
- เว็บไซตการทองเที่ยวแหงประเทศไทย : https://www.welovelocal.travel/ 
- เว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี :  
http://www.petchsamutkhiritravel.go.th 
- แผนพับและหนังสือขอมูลการทองเที่ยวของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เพชรบุร ี
- แผนพับของชุมชนบานถ้ําเสือ และโฮมสเตยบานถ้ําเสือ 

คาใชจายในการทาํการทองเทีย่วในโฮมสเตยบานถ้าํเสอื 
- คาใชจายดานบุคลากร ไดแก การฝกอบรม การศึกษาดูงาน คาจางพนักงานประจํา 
- คาใชจายดานวัสดุ อุปกรณ ไดแก วัตถุดิบทําทองมวน บายศรี และคาบํารุงรักษากิจรรมแตละฐาน  
- คาใชจายดานโครงสรางพื้นฐาน  ไดแก ปรับปรุงถนน และภูมิทัศน   
- คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาประชาสัมพันธชุมชน ปายแนะนําสถานที่ ปายบอกทาง เครื่องดืมตอนรับ 

ทีม่าของรายไดจากการทองเทีย่ว 
-  รายไดจากการดําเนินการ ไดแก คาตอบแทนในแตละฐานกิจกรรม 
-  รายไดจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร และของที่ระลึก 
-  รายไดจากการบริโภคอาหาร 
- รายไดจากคาที่พักโฮมสเตย 

 

 

Too
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จากการวิเคราะหและสิ่งที่กลุมโฮมสเตยบานถ้ําเสือตองการใหพัฒนา จึงมีแนวทางในการพัฒนา 2 ดาน ดังนี้ 
1) ดานการจัดการ 

การจัดสรรพื้นที่บริเวณโดยรอบใหเปนสัดสวน สะอาดและมีความนาสนใจ (ปรับภูมิทัศน) อาทิ 
คอกไมไผลอมตนไม สะพานไมไผ เปนตน 

2) ดานการตลาดและการประชาสัมพันธ 
2.1 การทําแผนที่เดินดินเพื่อการทองเที่ยวภายในโฮมสเตยบานถ้ําเสือ 

2.2 การทําสื่อการตลาด ณ จุดขาย เชน โบรชัวร แผนปาย เปนตน 

2.3 การสื่อสารทางการตลาดผาน Facebook โดยการสราง Content ในลักษณะบทความ รูปภาพ
หรือVTR รวมถึงแฮชแท็กกับการเช็คอิน 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานในแตละดานดังนี้ 

ดานการจดัการ - การปรบัภมูทิศัน 

 

 

ดานการตลาดและการประชาสมัพนัธ 

 

 

ลงพื้นที่เพ่ือหารือและสรุป
รูปแบบการปรับภูมิทัศน

สํารวจราคาวัตถุดิบท่ีใชใน
การปรับภูมิทัศน ในที่นี้คือ 

ไมไผ
สํารวจพ้ืนที่

ออกแบบ
จัดซ้ือวิตถุดิบและอุกปรณ

ในการจัดทํา
นัดหมายกับชุมชนรวมกัน

ปรับภูมิทัศน

สํารวจและรวบรวมส่ือ
ทางการตลาดของชุมชน

หาขอมูลพฤติกรรม
นักทองเที่ยวและการทํา

การตลาดในปจจุบัน

นําขอมูลทั้งหมดสรุป
ประเด็นท่ีนําไปพัฒนา

ชุมชน

หารือและสรุปการ
พัฒนาการรับรูของ

นักทองเที่ยว

วางแผนและออกแบบส่ือ
ทางการตลาด

จัดทําและสงมอบใหกับ
ชุมชน

ANN
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การพฒันาชมุชน 

Amn
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 ดวยสภาพแวดลอมของโฮมสเตยบานถ้ําเสือ จังหวัดเพชรบุรี สวนใหญเปนปา ตนไมสูง  พืชพันธทาง
การเกษตรและติดริมแมน้ําเพชรบุรี ถือเปนสถานที่พักและทํากิจกรรมการเรียนรูไดหลากหลาย แตดวย
กาลเวลาทําใหสภาพแวดลอมที่เคยสวยงามเปลี่ยนไป  โดยเฉพาะบริเวณริมแมน้ําเพชรบุรีที่เปนพื้นที่ในการทํา
กิจกรรมทั้งทางบกและทางน้ํา ซึ่งรูปในโบรชัวร (Brochure) มีแพที่สวยงามเปนที่ดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยว และเปนจุดถายรูปที่สําคัญของโฮมสเตยบานถ้ําเสือ จังหวัดเพชรบุรี แตเมื่อมาถึงสถานที่จริงกลับ
พบเพียงแพไมไผเกาและอันตรายในการใชงาน (ดังรูป) 

          เดมิ         ปจจบุนั (กอนการพฒันา) 

    

การเปรียบเทียบสภาพบริเวณริมแมน้ําเพชร 

 จากการเสื่อมสภาพของแพตามกาลเวลาทางกลุมจึงมีแนวทางในการพัฒนาภูมิทัศนบริเวณริมแมน้ําเพชร  

โดยมีกระบวนการพัฒนาภูมิทัศนดังนี้ 

 
                                                                                    กระบวนการพฒันาภมูทิศัน 

 

 

วางแผน
และติดตอ

ชุมชน

หารือและ
ขอสรุปใน
การพัฒนา
ภูมิทัศน

ราง
แนวทาง

การพัฒนา

สํารวจ
ราคา

วัตถุดิบ
หลัก

จัดหา
วัตถุดิบ

การลงมือ
พัฒนา

สงมอบ

การปรบัภมูทิศัน 

one.
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ขัน้ตอนที ่1 วางแผนและตดิตอชมุชน 

จากการประชุมของกลุมมีความเห็นวา บริเวณ
พื้นที่ริมแมน้ําเพชรจะพัฒนาภูมิทัศนใหเปนจุด
ถายรูปและจุด Check-in ของโฮมสเตยบานถ้ําเสือ 
จังหวัดเพชรบุรี โดยไดวางแผนไว 3 แนวทาง คือ 

1) การทําสะพานไมไผลงแมน้ําเพชร 
2) การทําแพไมไผ 
3) การทําคอกไมไผลอมตนไม 
ซึ่ ง ก า รพั ฒนา ภู มิ ทั ศ น ข อ งก ล ม  ติ ดต อ

ประสานงานกับคุณสุเทพ พิมพศิริ (ลุงนอย) ที่เบอร 
082-9187774 

 

    

 

ขัน้ตอนที ่2 การหารอืและขอสรุปในการพัฒนาภมูทิศัน 

ในสวนนี้ไดเขาปรึกษากับทางกลุมชุมชนเพื่อหา
ขอสรุปในการพัฒนาภูมิทัศน  พรอมทําการวัดขนาด
ตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํา  

ผลการหารือไดขอสรุปวา การพัฒนาภูมิทัศน
บริเวณริมแมน้ําเพชร เลือกที่จะทําแพไมไผ เนื่องจาก
การทําสะพานไมไผลงแมน้ําเพชรตองทําเรื่องขออนุญาต
จากสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเพชรบุรี (กรมเจาทา) 
บวกกับปริมาณน้ําในแตละเดือนไม เทากัน  ทําให
ประมาณการสรางสะพานไมชัดเจน อีกทั้งแพที่มีอยูเดิม
เริ่มผุผัง ไมสามารถใชงานไดและทําใหบรรยากาศริมน้ําไมสดชื่นหรือนาถายรูป   

 

 

 

 

BAE
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ขัน้ตอนที ่3  การรางแนวทางการพฒันา  

ทางกลุมไดวางแนวคิดการทําแพ โดยอิงจากสถานที่ลองแพในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย เชน จ.เลย   
จ.นครศรีธรรมราช  จ. กาญจนบุรี เปนตน จากการศึกษาและพูดคุยกับทางกลุมชุมชน จึงไดแพที่ทําจากไมไผ
ขนาด กวาง 1.5 เมตร ยาว 3-4 เมตร โดยเลือกไมไผใหมีขนาดใกลเคียงกันมากที่สุด ใน 1 แพ จะประกอบดวย
ไมไผจํานวน 18-25 อัน ขึ้นอยูกับขนาดไมไผ 

 

ภาพรางแพไมไผ 

ขัน้ตอนที ่4   สาํรวจราคาวตัถดุบิหลกั 

ไดทําการสํารวจราคาไมไผในอําเภอแกงกระจาน อําเภอทายางและอําเภอเมืองเพชรบุรี พบวา อําเภอแกง
กระจาน และอําเภอทายางซึ่งอยูใกลชุมชนบานถ้ําเสือ  ไมมีขนาดไมไผตามที่ตองการ สวนใหญเปนไมไผขนาด
เล็กเหมาะแกการทํารั้วกั้น แตในเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี มีรานที่สามารถจัดหาไมไผไดตามขนาดที่ตองการ 
ประมาณราคาอยูที่ลําละ 100 - 200 บาท รวมคาจัดสง  

ขัน้ตอนที ่5   การจดัหาวตัถดุบิ 

จากการสํารวจราคาทางกลุมและชุมชนเห็นวา ไมไผจัดหาในพื้นที่และชวยกันสรางแพนาจะเปนทางเลือกที่
ดีกวา ดังนั้นจึงแบงหนาที่และนัดหมายการทําแพไมไผ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) จัดหาไมไผและอุปกรณในการทําแพ : กลุมโฮมสเตยบานถ้ําเสือ จ.เพชรบุรี 
2) การสรางแพไมไผ : กลุมโฮมสเตยบานถ้ําเสือ จ.เพชรบุรี และนักศึกษา 

Boo
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ขัน้ตอนที ่6   การลงมอืพฒันา 

 สมาชิกของกลุมโฮมสเตยบานถ้ําเสือ จ.เพชรบุรี และนักศกึษารวมมือกันสรางแพไมไผ 

   

     

 

 

 

 

บรรยากาศการทําแพไมไผ 

-00
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ขัน้ตอนที ่7  การสงมอบ 

 

ในวันที่แพไมไผสรางเสร็จเปนที่
เรียบรอย ทางกลุมไดรับเกียรติจาก 
ผู ใหญบุญเลิศ เต็มคอน ตัวแทนจาก
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 
หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน 
และนักพัฒนาชุมชน เขตพื้นที่แกงกระจาน 
รวมเปนพยานในการมอบแพไมไผใหกับ
ทางกลุมบานถ้ําเสือโฮม  สเตย จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 

Be
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แพไมไผรมิน้าํของกลุมโฮมสเตยบานถ้ําเสอื จ.เพชรบรุ ี

 

 

 

 

Bss
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 “แผนทีเ่ดนิดนิเพือ่การทองเทีย่ว” 

 จากการเดินสํารวจและประสบการณทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ กลุมเล็งเห็นถึงความสําคัญของแผนที่
เดินดินทองเที่ยวของชุมชน ซึ่งจะชวยใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิต ความเปนอยู และสถานที่ทํา
กิจกรรมของชุมชนไดอยางรวดเร็วและเห็นภาพ เหตุนี้จึงทําใหกลุมทําการพัฒนาสื่อทางการตลาดแบบออฟไลน
ในรูปแบบแผนที่เดินดินทองเที่ยวของโฮมสเตยบานถ้ําเสือ จ.เพชรบุรี มีกระบวนการในการพัฒนาดังนี้ 

 
กระบวนการพฒันาสื่อทางการตลาด ประเภทแผนที่เดินดินเพื่อการทองเที่ยว 

 

ขัน้ตอนที ่1  การสาํเรจ็พืน้ทีโ่ดยรอบ 

 ในการสํารวจพื้นที่โดยรอบของโฮมสเตยบานถ้ําเสือ จ.เพชรบุรี ทําใหนักศึกษาเห็นภาพรวมของโฮมส
เตย ไดดียิ่งขึ้น และพบวาที่นี้มีแผนที่เดินดินอยูแลว แตเปนแผนที่ของชุมชนบานถ้ําเสือ  บางแผนที่เปนขอมูล
เกาและเริ่มชํารุดแลวดังภาพประกอบ 

 

แผนที่ของชุมชนบานถํ้าเสือ 

เดินสํารวจพื้นที่ ออกแบบแผนที่เดินดิน แผนที่เดินดิน

การพฒันาสือ่ทางการตลาด 

Goa
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แผนที่ของชุมชนบานถํ้าเสือ 

ขัน้ตอนที ่2  การออกแบบแผนทีเ่ดนิดนิ เฉพาะโฮมสเตยบานถ้าํเสอื จ.เพชรบรุี 

 ในการออกแบบแผนที่เดินดินจะเนนจุดกิจกรรมและโฮมสเตยของชุมชน  โดยในการรางแผนที่เดินดิน
ไดรับความรวมมือจากลุงนอยในการเดินสํารวจ  พรอมอธิบายลักษณะพื้นที่ 

สวนที ่1           สวนที ่2 

  

ภาพรางแผนที่ของโฮมสเตยบานถํ้าเสือ จ.เพชรบุรี 

Boots.
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ขัน้ตอนที ่3   แผนทีเ่ดนิดนิโฮมสเตยบานถ้าํเสอื จ.เพชรบรุ ี

 

ขัน้ตอนที ่4  ทําการตดิตัง้และสงมอบ 

  

 

การติดตั้งแผนที่เดินดินเพื่อการทองเที่ยว 

 

  

 

 

 

 

สงมอบใหทางกลุม โดยมีลุงนอยเปน
ตัวแทน 

 

 

Boy
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“การทาํสือ่การตลาด ณ จดุขาย” 

 การสื่อการตลาด ณ จุดขาย นอกจากแผนที่เดินดินเพื่อการทองเที่ยวแลว ทางกลุมและชุมชนมี
ความเห็นตรงกันในเรื่องการพัฒนาและจัดทําโบรชัวร (Brochure) เฉพาะโฮมสเตยบานถ้ําเสือ  เพราะโบรชัวร
(Brochure) สามารถชวยชุมชนในเรื่อง  

1) การเลือกกลุมเปาหมาย ผานการสงตอโดยตรงจากการแจกจายโบรชัวรและสงตอผานไปรษณีย
ในแกกลุมลูกคาที่ตองการไดโดยตรง   

2) การใหขอมูล โบรชัวรเปนทางเลือกที่สามารถมอบขอมูลอยางครบถวนใหกับกลุมเปาหมาย ไมวา
จะเปนขอมูลชุมชน และกิจกรรมทองเที่ยว  

3) เสริมสรางภาพลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของชุมชน  
4) ชวยลดตนทุน เพราะการพิมพโบรชัวรถือเปนชองทางการโปรโมทที่ราคาถูก แตมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากออกแบบโบรชัวรเพียงครั้งเดียวสามารถพิมพไดอยางไมจํากัด โดยมีกระบวนการในการพัฒนาดังนี้ 
 

กระบวนการพฒันาส่ือประชาสัมพันธประเภทโบรชวัร 
 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอมูล ออกแบบโบรชัวร จัดทําโบรชัวร

การพฒันาสือ่ทางการตลาด 

Bag
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ขัน้ตอนที ่1  การรวบรวมขอมลู  ปจจุบันทางชุมชนมีโบรชัวร (Brochure) ดังรูปตอไปนี้ 

 

 

 จากการสอบถามเพิ่มเติมมีรายละเอียดขอมูลดังนี้ 

เอกลกัษณ อตัลกัษณท่ีโดดเดน : "ถิ่นบานถ้ําเสือ ลองเรือแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจธนาคารตนไม  
รวมใจสรางปา ล้ําคาทุเรียนเมืองเพชร โฮมสเตยเล็กๆ ทามกลางปาชุมชน" 

กจิกรรมทองเทีย่วชมุชน : 
1) สัมผัสชีวิตชุมชนคนรักษปา บานถ้ําเสือ 
2) รับประทานอาหารสุดอรอยจากฝมือของชุมชน ดวยวัตถุดิบจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ 
3) เรียนรูวิถีชีวิต ภูมิปญญา อัตลักษณทองถิ่นผานกิจกรรมWoksshop เรียนรูเรื่องธนาคารตนไม

การทําปุยเบญจคุณ การปนกระสุนเมล็ดพันธุ การทําขนมทองมวน และกิจกรรมลองเรือตามลําน้ําเพชรบุรี 
4) เที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยวในโครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน 
5) อาสาทําดีผานกิจกรรม CSR เชนการเพาะกลาไม การยิงกระสุนเมล็ดพันธุ และการปลูกปา 

โบรชัวรของชุมชน (1) 

โบรชัวรของชุมชน (2) 

Top
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โปรแกรม 2 วนั 1 คนื โฮมสเตยบานถ้ําเสอื :  

วันที่ 1  09.00 น. ถึงโฮมสเตยบานถ้ําเสือ  
10.00 น. ทําขนมทองมวน รบัประทานสดๆ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. ปนลูกกระสุนเมล็ดพันธุไมสําหรับปลูกปา 

14.00 น. ลองเรือยางชมทิวทัศนสองฝงแมน้ําเพชรบุรี 
17.00 น. เลนน้ําพักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มีคาราโอเกะบริการคะ) 
21.00 น. กลับเขาที่พัก 

วันที่ 2 (รับประทานอาหารเชาตามบานพักและตักบาตร) 
08.00 น. บอกเลาเรื่องราวธนาคารตนไม และปลูกปาชุมชน (ตนไม/ยิงเมล็ด) 
09.00น. ปนไขเค็มพอกใบเตยและนํากลับบา 

10.30 น ชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรียหรือสวนผลไม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. ซื้อผลิตภัณฑชุมชนและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ขอมลูอืน่ๆ : 
โฮมสเตย : จํานวน 8 หลัง    

สินคาของฝาก ของที่ละลึกที่โดดเดน : ทองมวนสูตรดั้งเดิม น้ําตาลโตนด   

อาหารถิ่น อาหารเด็ดของชุมชน : อาหารประเภทผัด น้ําพริกกุงสด ยําผักกูด และผัดหนอไมใสไข
 ติดตอชุมชนโฮมสเตยบานถ้ําเสือ : 

เบอรที่ 1 โทร.081-1303835  บุษยมาศ (เฟรน) FB: โฮมสเตยบานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน 

เบอรที่ 2 โทร.082- 9187774  สุเทพ  (นอย) Line: Fern0220    Mail: ferin0220@gmail.com 

สถานที:่ หมูที่ 3 ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี 
ขัน้ตอนที ่2  การออกแบบโบรชวัร และการจดัทาํ 

จากภาพขางตนทางกลุมมีความเห็นวา โบรชัวร(Brochure) ดังกลาวไมนาสนใจและแสดงถึงเอกลักษณ
หรือจุดขายของชุมชนไมชัดเจน จึงทําการถายรูปโฮมสเตยบานถ้ําเสือใหม  เพื่อใชเปนสื่อประชาสัมพันธและนํา
ใสในโบรชัวร (Brochure)  สวนขอมูลประกอบไปดวย ชื่อโฮมสเตย เอกลักษณ อัตลักษณที่โดดเดน กิจกรรม
ทองเที่ยวชุมชน โปรแกรมทองเที่ยว ชองทางติดตอ เปนตน  โดยเลือกเปนขนาด A4 นําเสนอรูปแบบพับครึ่ง
เปน A3 นอกจากนี้ยังใสขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ  สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติและมีความเปนสากลมากขึ้น 

 ทางกลุมไดทํางานสํารวจราคาตลาดพบวา ราคาแผนละ 10 บาท พรอมออกแบบ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
จํานวนที่จัดทํา ในครั้งนี้กลุมเลือกรานภากร กราฟก 
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New Brochure 
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“การสือ่สารทางการตลาดผาน Facebook โดยการสราง Content ในลกัษณะบทความ รปูภาพหรอื
VTR รวมถงึแฮชแทก็กบัการเชค็อนิ” 

 ในการพัฒนาสื่อสารทางการตลาดทางกลุมไดทําการพัฒนา 2 สวน คือ 1) การใหความรูเกี่ยวกับการ
ถายรูปดวยมือถือและการสราง  Content Marketing และ 2) การถายทํา VTR เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยว
โฮมสเตยบานถ้ําเสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การใหความรูเกี่ยวกับการถายรูปดวยมือถือและการสราง Content Marketing 

กลุมเปาหมาย : เจาหนาที่ประสานงานและประชาสัมพันธของกลุม และสมาชิกของกลุมที่สนใจ 

เนื้อหาการสอน : การตั้งคากลองมือถือ หลักการถายรูปผลิตภัณฑ/ทิวทัศน และการถายรูปดวย studio 

box สําหรับการตลาด และการสราง Content Marketing 

 

  

 

 

ภาพบรรยากาศการใหความรู และมอบ studio box ใหกับชุมชน  

 

การพฒันาสือ่ทางการตลาด 

agg
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 การสราง Content Marketing บน Facebook : 
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2) การถายทํา VTR เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวโฮมสเตยบานถ้ําเสือ 

 กลุมเปาหมาย : นักทองเที่ยวกลุมวัยรุน และผูที่ชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 กระบวนการถายทํา :  

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการถายทํา  

สมาชิกในทีมรวมกันวางแผนคอนเซ็ปตหรือพล็อตเรื่องใน
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย และเลือกกิจกรรม
ที่เปนจุดเดนและเอกลักษณของโฮมสเตยบานถ้ําเสือ 

 

ขั้นตอนที่ 2 การประสานงาน 

ไดนัดหมายพูดคุยและหารือกับทีมถายทํา  เพื่อใหงานออกมา
ตรงตามที่ไดวางแผนไว เมื่อไดขอสรุปถึงแนวทางในการถาย
ทํา จึงประสานงานกับทางชุมชนเพื่อจัดเตรียมสถานที่ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การลงมือปฏิบัติ 

เพื่อใหไดบรรยากาศและวิวที่สวยงานทางกลุมไดลงพื้นท่ีใน
การถายทําตั้งแต 07.00 น. โดยไดถายทําบรรยากาศใน
โฮมสเตยและบริเวณโดยรอบ รวมถึงกิจกรรมตางๆของ
ทางชุมชน ผานตัวละครหลักทั้ง 3 คน โดยมีความยาวของ
คลิปสงเสริมการทองเที่ยวอยูที่ 3-6 นาที นอกจากนี้ยัง
ถายภาพเพื่อใชประชาสัมพันธการทองเที่ยวอีกดวย  
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การประเมนิความสําเร็จตาม KPI 
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ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ แบงเปน เชงิปรมิาณ และ เชงิคณุภาพ 

ตวัชีว้ดั
ความสาํเรจ็ 

ตวัชีว้ดัท่ี ธ.ออมสนิกาํหนด ทมีนกัศกึษารวมกนักาํหนดตวัชีว้ดัเพือ่ให
บรรลผุลตามวตัถปุระสงคอะไรบาง 

ปจจยัความสาํเรจ็ 

1.เชงิปรมิาณ   
 

กลุมองคกรชุมชน สามารถลดรายจาย
หรือมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนาย
สินคา/บริการ  ไมนอยกวา รอยละ 50 
กอนเสร็จส้ินโครงการ 
 

1.ชุมชนเปนท่ีรูจักมากขึ้น จากยอด LIKE & 
SHARES ของกิจกรรม  

1.สรางการรับรู
เพิ่มขึ้น 
2.สรางรายไดเพิ่มขึ้น 

2.เชงิคณุภาพ 1. ดานเศรษฐกิจ >  เกิดการสรางงาน 
สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกสมาชิกใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสมาชิกมีการ
จดบันทึกบัญชีรับ – จาย พอเพียง เพิ่มขึ้น 
มีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้น/
ปริมาณการขายเพิ่มข้ึน รายไดเพิม่ข้ึน/
ลดตนทุน 
 

1.เกิดการสรางงานเพิ่มขึ้น 
2.มีการจัดทําบันทึกบัญชีรายรับรายจาย 
3.มีการบันทึกขอมูลการจําหนายผลิตภัณฑ 

1.การสรางงานท่ี
เหมาะสม 
2.ทําบันทึกบัญชี
รายรับรายจาย 
3.ทําบันทึกขอมูลการ
จําหนายผลิตภัณฑ 

2. ดานสังคมและชุมชน > การมีสวนรวม
ของคนในชุมชน การชวยเหลือเกือ้กูลกัน 
การจัดสวัสดิการ เพื่อประโยชนชุมชน 
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

1.ความรวมมือในชุมชนเพิ่มขึ้น 
2.คุณภาพชีวิตในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

1.กิจกรรมความ
รวมมือในชุมชน 

3. ดานความย่ังยืน  > ชุมชนเกิดการ
เรียนรู มีความเขาใจ ตระหนักใน
ความสําคัญ และสามารถนําไปคดิตอ
ยอดองคความรูเองได   
 

1.ชุมชนเกิดการเรียนรู 
2.ชุมชนสามารถตอยอดองคความรู 

1.การยอยอดความรู 
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ดานเชิงปริมาณ   

 1) สรางการรับรูเพิ่มขึ้นรอยละ 50 ซึ่งมาจากการโพสโดยใช content ที่นาสนใจ รวมถึงการเช็คอินของ
ทางกลุม และไดรับความสนใจจากผูติดตาม 

ยอด Follow ใน Facebook Page : โฮมสเตย บานถ้าํเสอื อ.แกงกระจาน 

กอนเขารวมโครงการ          หลังเขารวมโครงการ 

       

 

 

ยอด Like ใน Facebook Page : โฮมสเตย บานถ้าํเสอื อ.แกงกระจาน 

กอนเขารวมโครงการ       หลังเขารวมโครงการ 

         

 

 

 

ตวัอยาง content ทีไ่ดรับความนยิม 

   

ผลการประเมนิความสาํเรจ็ตาม KPI 

Bag
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2) รายไดจากนกัทองเทีย่ว 

 

   

จากการเขามาพัฒนาการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานถ้ําเสือตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
พบวา ชุมชนไดรับรายไดจากการขายผลิตภัณฑชุมชน (ทองมวน) มากที่สุด รองลงมาเปนรายไดจากการทํา
กิจกรรมของนักทองเที่ยว และรายไดจากการเขาพักคางคืนเปนลําดับสุดทาย ซึ่งการ เติบโตของรายไดมีความ
ผันแปร ทั้งนี้เกิดจาก 1) ฤดูทองเที่ยว ในชวงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเปนชวงที่ผลไมในชุมชนเติม
โตสามารถเก็บผลมารับประทานได จึงไดรับความนิยม แตในเดือนสิงหาคมกลับลดลงทั้งนี้เปนผลมาจากผลไม
ในพื้นที่หมดและนักทองเที่ยวนิยมภาพครอบครัวทองเที่ยวที่อื่น (เทศกาลวันแม)  และ 2) ฤดูปดงบประมาณใน
เดือนกันยายน ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยวที่เปนกลุมองคกร ตลอดระยะเวลาในโครงการ
ชุมชนสามารถเพิ่มรายไดโดยรวมรอยละ 70% และสามารถลดคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ อาทิ 
โบวชัวร สื่อโฆษณาFacebook เปนตน  

3) ความพงึพอใจนกัทองเทีย่วจาํนวน 70 คน ทีม่ตีอโฮมสเตยบานถ้ําเสอื 

เพศ            อาย ุ                            ระยะเวลาในการทาํกจิกรรม 

 
 

 

0
20
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100

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

รายไดของชุมชน

พักคางคืน กิจกรรม ผลิตภัณฑชุมชน
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ผลการสํารวจ :  
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ดานเชิงคุณภาพ 

1) ดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงานและรายไดในพื้นที่ชุมชนจากวิถีชีวิตและความเปนอยูของคน
ในชุมชน รวมถึงชุมชนยังสามารถเก็บบันทึกขอมูลของนักทองเที่ยว เพื่อใชในการพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 

2) ดานสังคมและชุมชน  สมาชิกของชุมชนมีสวนรวม ชวยเหลือเกื้อกูลและมีการจัดสวั สดิการที่เปน
ไดรับความเห็นชอบจากผูมีสวนไดเสีย โดยคํานึงถึงประโยชนของชุมชนและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3) ดานความยั่งยืน  ชุมชนสามารถทําการตลาดไดดวยตนเองและรูวาตนเองตองพัฒนาไปในดานใด  
อีกทั้งมีการวางแผนและเริ่มถายทอดความรูเกี่ยวกับชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตความเปนอยูในการ
พึ่งพิงและอนุรักษปาไมใหกับเยาวชนรุนหลังรับชวงตอ 

 

ปญหาและแนวทางการแกไขในการดาํเนนิการพฒันา 

ลาํดับ ปญหา แนวทางแกไข 

1. การพัฒนาภูมิทัศน ไดวางแผนจัดทํา
สะพานไมไผ  แตไมสามารถสรางได
เนื่องจากปริมาณน้ําในแมน้ํา และการ
อนุมัติจากกรมเจาทา 

หารือกับชุมชนและปรับแผนมาสรางแพ
ไมไผแทนอันเกาที่ทรุดโทรม 

2. การประสานงาน ชุมชนเปลี่ยนผู
ประสานงานทุกครั้งที่ลงพื้นที่ รวมทั้ง
นักศึกษาขาดประสบการณในการสื่อสาร 

วางแผนและระบุขอมูลเรื่องที่จะประสาน
ใหชัดเจน พรอมเลือกติดตอตัวแทน
ชุมชนเพียงคนเดียว  

3. ความไมชัดเจนของชื่อ ชุมชนเลือกใชทั้ง 
โฮมสเตยบานถ้ําเสือ และโฮมสเตยบานถ้ํา
เสือ 

เลือกใช “โฮมสเตยบานถ้ําเสือ” 

4. นักทองเที่ยวไมใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

ทดลองใหของตอบแทนในการตอบ
แบบสอบถาม 

5. ทางกลุมไมมีการแยกประเภทรายได แนะนําใหชุมชนจัดทําบัญชีแยกประเภท 
อาทิ บัญชีโฮมสเตย บัญชีผลิตภัณฑ 
บัญชีกิจกรรม  
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 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาใชบริการโฮมสเตยบานถ้ําเสือ พบวา กลุมโฮมสเตย
บานถ้ําเสือขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวที่
ตอเนื่อง สําหรับการวางแผนระยะยาวของกลุมโฮมสเตยบานถ้ํา
เสือมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การเจาะกลุมนกัทองเทีย่ว 
ในการทําการตลาดควรระบุกลุมนักทองเที่ยวที่ชัดเจน 

เนื่องจากพฤติกรรมของนักทองเที่ยวแตละกลุมมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจแตกตางกัน ดังนั้นนักทองเที่ยวของกลุมโฮมสเตยบาน
ถ้ําเสือ แบบออกเปน 2 กลุม คือ  

1) กลุมองคกร ที่มีวัตถุประสงคหลักเขามาเรียนรูกิจกรรมแตละฐานของกลุม  
2) กลุมนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

ซึ่งทั้ง 2 กลุมควรใชกลยุทธการตลาดการทองเที่ยวเชิงรุกและเชิงสรางสรรคผสมผสานกัน โดยเนน 

¾ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว (Tourism Physical Environment) 
ควรจัดสภาพโดยทั่วไปของแหลงทองเที่ยวมีความปลอดภัย ไมเสื่อมโทรม และสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมตอไป เพราะถือเปนจุดเดนของชุมชน นอกจากนี้อาจเพิ่มกิจกรรมทางน้ํา เชน การลองแพเปยก การ
เดินปาขึ้นเขาชมวิว เปนตน เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่ไมใชองคกร  

¾ ดานชองทางการนําเสนอและการสงเสริมการตลาด (Tourism Place & Promotion) ใน
การทําการตลาดออนไลน Philip Kotler (2017) กลาววา ตองใหนักทองเที่ยวรูสึก 5 ประเด็น Customer Path (5A) 
ดังนี้ 

x ลูกคาจดจําตราสินคาไดใหลูกคาเห็นตะหนัก (Aware) 

x ลูกคาสนใจไดมากขึ้นจดจํา (Appeal) 

x ลูกคาสามารถสอบถามหาขอมูลได(Ask) 

x ลูกคาตองมีการตัดสินใจซื้อ (Act) 

x ลูกคาตองมีการบอกตอในโลกออนไลน(Advocate) 

ซึ่งกลยุทธทําใหลูกคาสามารถจดจําตราสินคาไดจะทําใหลูกคาเกิดความสนใจมากขึ้น 
นอกจากนั้นตองมีการวางระบบสามารถใหลูกคาสอบถามหาขอมูลเพิ่มขึ้นในระบบขอมูลออนไลนที่มีลักษณะ
ขอมูลออนไลนจํานวนมาก (Big Data) และมีการเชื่อมโยงทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ(Customer 

Relationship Management) เพื่อมาเปรียบเทียบและไดขอมูลผลิตภัณฑไดกอนตัดสินใจซื้อ และเมื่อตัดสินใจซื้อ
แลว เมื่อลูกคารูสึกภูมิใจก็จะมีการบอกตอหรือแบงปนขอมูลในระบบออนไลน (สุประภา สมนักพงษ, 2560)  

แผนระยะยาว 

If
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นอกจากนี้ควรจัดโปรแกรมการทองเที่ยวรวมกับแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ที่นักทองเที่ยวสนใจ 
จัดชองทางการนําเสนอแหลงทองเที่ยวที่ตอบสนองสังคมยุคโชเชียล เชน เว็บไซด (Website) ไลน (Line) เฟสบุค 
(FaceBook) อินสตาแกรม(Instagram) และมีการจัดทําสื่อเพื่อนําเสนอแหลงทองเที่ยวในภาษาที่หลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนตน อีกทั้งการนําเสนอแหลงทองเที่ยวในเทศกาลตางๆ หรือออกบูธในงาน
ทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธตามหนวยงาน  

2. การสอบถามความคดิเหน็ของนกัทองเทีย่ว 

จากการไดสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวไมคอยใหความรวมมือ และการ
ปรับเปลี่ยนลําดับการสอบถาม นอกจากนี้ทางกลุมเห็นวาควรเริ่มหัวขอคําแนะนําที่ทางกลุมควรทําการพัฒนา 
การเพิ่มหัวขอที่จะสงผลตอการประชาสัมพันธไดตรงกลุมเปาหมาย อีกทั้งหาสิ่งกระตุนใหนักทองเที่ยวใหความ
รวมมือในการทําแบบสอบถาม 

-ตัวอยางแบบสอบถาม- 
แบบสอบถามความคิดเหน็นกัทองเที่ยว (กลุมเขาพกั) 

เรือ่ง ความพึงพอใจของนกัทองเทีย่วทีม่ตีอการใหบรกิารของโฮมสเตยบานถ้าํเสอื อ.แกงกระจาน จ.เพชรบรุี 
คาํชีแ้จง   แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการทําวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการของโฮมสเตยบานถํ้าเสือ ขอมูลที่ไดรับจากทาน
จะเปนประโยชนตอการทําวิจัยเปนอยางยิ่ง โดยผูวิจัยจะรวบรวมขอมมูลทั้งหมดเพื่อนไปวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวม 

ดังนั้น เพื่อศึกษาจึงใครขอความกรุณาจากทาน โปรดใหขอมูลสอดคลองกับความเปนจริง และหวงัเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความกรุณาในการตอบแบบสอบถามจากทุกทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานท่ีไดกรุณาใหขอมูลมา ณ โอกาสนี ้
สวนท่ี 1 แบบสอบถามดานขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จง  โปรดทําเครื่องหมาย          ในชอง            หนาหวัขอที่สอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด 

1. เพศ                  ชาย                                  หญิง 
2. อาย ุ                 อายุตํ่ากวา 20 ป                 20 - 25 ป               26 - 30 ป            31 - 35 ป 
                           36 - 40 ป                         41 - 50 ป              51 - 60 ป            มากกวา 60 ป 
3. รายไดตอเดอืน  
         ต่ํากวา  5,000  บาท                        5,000 - 10,000    บาท               10,001 - 15,000  บาท 

         15,001 - 20,000 บาท                       20,001 - 25,000    บาท               มากกวา 25,000 บาท 

4.การเดนิทางมาทองเทีย่ว 
 เพื่อน     ครอบครัว    คูรัก     หนวยงานหรือองคกร 

5. อาชพี 
           นักเรียน / นักศึกษา                           กิจการสวนตัว / คาขาย                     พนักงานเอกชน 

           เกษตรกร         แมบาน                 ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ                  อาชีพอ่ืนๆ ระบุ......... 
6.เหตผุลในการเดนิทางมาทองเทีย่วในครัง้นี ้

 พักผอนหยอนใจ     เพื่อความสุขเพลิดเพลิน   หาความรูและประสบการณ   พบปะเพื่อน/ผูคนใหมๆ  

G-
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7.ทานทราบขอมลูเกีย่วกบัโฮมสเตยบานถ้าํเสอืจากสือ่ใด (ระบไุดมากกวา 1 ขอ) 

 เพื่อน/ญาติพ่ีนอง   อินเตอรเน็ต   หนังสือ/นิตยสาร/ส่ิงพิมพ   งานมหกรรมทองเที่ยว   อ่ืนๆระบุ.. .. 
สวนท่ี 2  แบบสอบถามดานความพงึพอใจของนกัทองเทีย่วทีม่ตีอการใหบรกิารของโฮมสเตยบานถ้าํเสอื จ.เพชรบรุ ี
คาํชีแ้จง  โปรดทําเครื่องหมาย          ในชองคะแนนที่สอดคลองกับแรงจูงใจของทานในการเดินทางมาซื้อสินคาที่ตลาดเซฟวัน 
จังหวัดนครราชสีมา โดยเกณฑการใหคะแนนแตละขอในแบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือก 5 ระดับ   

(5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอย    1 = นอยท่ีสุด) 

ความพึงพอใจตอการทองเทีย่ว 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานท่ีพกั      

1. ความสะดวกในการเดินทาง      

2.ความเปนสวนตัวในที่พักอาศัย      

3. ลักษณะบานมีเอกลักษณทองถ่ิน      

4. ความสะอาดของหองพัก       

5. การมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน      

6. ความปลอดภัยของโฮมสเตย      

7.มุมพักผอนอ่ืนนอกเหนือจากหองนอน      

8.บริเวณใหพักผอนเพียงพอ      

9.การเขาถึงสถานท่ีพัก      

10.บริเวณใกลเคียง มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเพียงพอ      

11.สภาพพื้นที่ยังคงไวสภาพเดิมของชุมชน      

ดานการจดัการอาหารและเครือ่งดืม่ 

1. เอกลักษณอาหารพื้นบานในทองถ่ิน      

2. ผลไมตามฤดูกาล      

3. การนําวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาประกอบอาหาร      

4.น้ําดื่มและน้ําใชท่ีสะอาด      

ดานบุคลากรผูใหบรกิาร 
1.ความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ      

2.การใหคําแนะนาํในเรื่องตางๆ      

3.การส่ือสารที่เขาใจ      

4.การใหขอมูลกิจกรรมการทองเที่ยว      

5.การใหบริการติดตอจองหองพักลวงหนา      

ดานการจดัระบบการจองทีพ่กั 

1.การอํานวยความสะดวกในดานการจองที่พัก      

3.การบริการที่รวดเรว็ในดานการจองที่พัก      

4.ราคาที่พักกับคุณภาพการบริการ      

Snag
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ความพึงพอใจตอการทองเทีย่ว 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานการตอนรบั 

1.การกลาวตอนรับนักทองเที่ยว      

2.ความมีอัธยาศัยดีและยิ้มแยมแจมใสของเจาของบาน      

3.การดูแลเอาใจใสของเจาของบาน      

ดานกจิกรรมการทองเทีย่ว 
1. กิจกรรมลองเรือยางชมธรรมชาติ      

2. กิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดพันธุ      

3. กิจกรรมแพริมนํ้า      

4. กิจกรรมปนไขเค็มพอกใบเตย      

 

สวนท่ี 3 ความคิดเหน็ของนกัทองเทีย่วทีม่ตีอการพฒันาโฮมสเตยบานถ้าํเสอื อ.แกงกระจาน จ.เพชรบรุี 
         ควรพัฒนาสินคาของทีร่ะลึกของชุมชน                     
         ควรเพิ่มชองทางการติดตอและการจองที่พัก/กิจกรรม               
         ควรพัฒนาความสะอาดของที่พักอาศัย/บริเวณโดยรอบ 
         ควรปรับภูมิทัศน        
         ควรเพิ่มกิจกรรม            
         ควรจัดใหมีจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi            
         อ่ืนๆ ระบุ......... 

 

3. การออกผลิตภัณฑใหมหรือพัฒนาผลิตภัณฑเดิม 

 ทางกลุมอาจเพิ่มผลิตภัณฑใหมนอกจากทองมวนและไขเค็ม  เพื่อเปนอีกชองทางเพิ่มรายไดเขาสูชุมชน  
หรือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย สะดวกในการใชงานและราคาตรงกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed
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ทมี Tiger Cave House (TCH) 

แขนงวชิาการจดัการธรุกจิคาปลกี คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

 

 

 
    

 

 

 

  

 

สมาชิก 
1. น.ส. อรอุมา สิทธิวิชัย (หัวหนาทีม และฝายการตลาด)  

2. น.ส.จารุวรรณ ทองนาค (เลขานุการ)  

3. นายชนินทร มาลัย (การพัฒนาพื้นที่และบริการ) 
4. น.ส.ประยอม สุพันธะ (การบัญชีการเงิน)  
5. น.ส.ปวรรณรัตน บุตรแมกลอง (ฝายเทคโนโลยีและการสื่อสาร) 
6. น.ส.สุภัชชา วงเวียน (ผูประสานงาน)  

7. น.ส.สุดารัตน เทียนชัย (ฝายการจัดการทั่วไป)  

อาจารยที่ปรึกษา : อ.สุธาสิน ี อัมพิลาศรัย  

F-



 
 

 
 
  

 

 

 

 

Team : ฟู๊ ดแลนด ์แดน PBRU 
 

กลุ่มเกษตรบา้นนาบวั 

ธนาคารออมสินร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

โครงการออมสินยุวพฒัน์รกัษ์ถิน ประจาํปี 2562 

 
 

ผงโรยขา้ว 

รสปลานิลควักลงิ 
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ความเปนมาของชุมชน 

กลุมเกษตรกรบานนาบัว  ต้ังอยท่ีู  28/5 หมู 6 ต.บางแกว อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งตำบลบางแกว

ประกอบไปดวย 8 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานเหมืองกลาง หมูท่ี 2 บานนาแค หมูท่ี 3 บานทำเนียบ หมูท่ี 4 

บานบนดอน  หมูที่ 5 บานหนองแหว หมูที่ 6 บานนาบัว หมูที่ 7 บานรองใหญ และหมูที่ 8 บานบางแกว 

ตำบลบางแกว บานนาบัวหางจากตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี 19 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 1,465 ไรเปนพื้นท่ี

การเกษตรประมาณ 1,240 ไร ขอมูลจากอบต.บางแกวเดือนมกราคม 2562 พบวา มีประชากร 666 คน จาก 

191 ครัวเรือน 

 
   

ประวติัความเป็นมา 
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อาชีพ อาชีพหลัก : นาเกลือกับประมง อาชีพเสริม : รับจาง 

ผลิตภัณฑ เกลือทะเล, ผลิตภัณฑจากปลา น้ำพริกชนิดตาง ๆ กะป 

ผูกอต้ังกลุมเกษตรกรบานนาบัว คือคุณสมพงษ  เติมยศ  เปนประธาน เบอรโทร : 085-1802083 มี

สมาชิกประมาณ 15 คนกอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2557 สมาชิกในกลุมมีอาชีพทำนาปลูกขาว เลี้ยงปลานิล แมบาน 

และมีการทำน้ำพริกเผาจำหนายในทองถ่ินเปนครั้งคราว  

 

โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

� เพื่อสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน 

� พัฒนาดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถเขาสูตลาดการคา 

� เรียนรู การทำงานรวมกัน 

� เพิ่มเสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทำงานเปนกลุม การทำงานตอยอด องคความรู 

� ภูมิปญญาทองถ่ิน 

� กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

� สรางความมั่งคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเขาใจของคนรุนใหม 

 

 

ประวติัความเป็นมา ประวติัความเป็นมา 
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หลักการเหตุผลและประเด็นปญหาและความตองการของกลุมชุมชนที่

ตองการใหนักศึกษาไปชวยพัฒนาและเสริมสรางเพื่อใหเกิดการสราง

มูลคาเพิ่ม  
 

กลุมเกษตรกรบานนาบัว ตำบลบางแกว อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี สมาชิกในกลุมมีอาชีพทำ

การเกษตร อาทิเชน ทำนาปลูกขาวปลอดสาร เลี้ยงปลานิล เปนแมบาน และมีการทำน้ำพริกเผาจำหนายใน

ทองถ่ิน กลุมเกษตรกรนี้เปนชุมชนท่ีอยูไมไกลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุมเกษตรนี้มีความแข็งแข็ง

ในการรวมกลุมทำเกษตรปลอดสารพิษ โดยเฉพาะขาวไรซเบอรรี่ นอกจากการปลูกขาว เกษตรกรยังมีบอ

เลี้ยงปลานิล ซึ่งโดยปกติจะจำหนายเปนปลาสดใหกับพอคาคนกลางในราคา กิโลกรัมละ 60-80 บาท จาก

การลงพื้นท่ีสอบถามปญหาและความตองการของกลุม พบวา กลุมเกษตรกรตองการแปรรูปผลิตภัณฑจาก

ปลานิลเพื่อเพิ่มมูลคา โดยกลุมเกษตรกรมีองคความรูเดิมดานการทำน้ ำพริก   ตองการใหผลิตภัณฑมอีายุ

การเก็บที่นาน บรรจุภัณฑ รวมทั้งตนทุนการสงเสริมการขาย  จากประเด็นความตองการของชุมชน 

นักศึกษาในกลุมเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร จึงไดนำโจทยนี้ไปคนควาขอมูลศึกษาความเปนไปไดในการทำผลิตภัณฑ ในตรงตามศักยภาพของ

ชุมชนและเปนท่ีตองการของตลาด  การเลือกท่ีจะพัฒนายกระดับผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรเนื่องดวย

เห็นความสำคัญและคุณคาของการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียอีกท้ังทางจังหวัดไดมีการสงเสริมพัฒนา

ใหกลุมชุมชนมีความเขมแข็ง ทางกลุมมีความเห็นวาการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีหลากหลายเพิ่มมากข้ึนจะสราง

ความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้นโดยการผลิตหรือจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ  มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองท่ีสอดคลองกับ

วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นสามารถจำหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมุงอนุรักษภูมิปญญา

ประวติัความเป็นมา 
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ทองถ่ิน เพิ่มคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีใหมีความมั่นคง เขมแข็ง

และยั่งยืนตอไป 

 

 
 

 

ประวติัความเป็นมา 
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วัตถุประสงคของโครงการยอย 

 
1. เพื่อสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน ประเภท กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูประกอบการ OTOP หรือกลุมอาชีพ

ในชุมชน 

 

2. เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกรชุมชนสถาบันการศึกษาและธนาคารออมสินในการทำงานรวมกันกับ

หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ 

 

3. เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทำงานเปนกลุม การทำงานตอยอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

4. กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อ

ออกสูตลาดแรงงาน 

 

5. สรางความมั่นคงของรากฐานสงัคมจากพื้นฐานความเขาใจ

ของคนรุนใหม 

 

 

 

 

 

 

ประวติัความเป็นมา ประวติัความเป็นมา 
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ขอมูลท่ีศึกษาจากชุมชน 

 

ชุมชนตองการแปรรูปปลานิลในอยูในรูปของน้ำพริก  ตองการใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บนาน 

รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับปลานิล มีชองทางการจัดจำหนาย พื้นฐานกลุม

เกษตรกรมีองคความรูเรื่องการทำน้ำพริก เนื่องจากกลุมเกษตรกรบานนาบัว เดิมเปนเกษตรกรและแมบาน 

ทางกลุมจึงยังมีอุปกรณในการแปรรูปยังไมมาก ดังนั้นการแปรรูปผลิตภัณฑจึงตองอยูบนพื้นฐานการใช

อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในครัวเรือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน 
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สรุปปญหาที่ชุมชนตองการความชวยเหลือ 
 

 

 

 

 

 

1.พฒันาผลิตภณัฑจ์ากปลานิล

2.ช่องทางการขายทีทนัสมยั

3.บรรจุภณัฑที์นาํมาใส่ผลิตภณัฑ์

4.การยดือายขุองผลิตภณัฑ์

5.ฉลากสินคา้

กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

1. ประชุมระดมสมองศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์

2. ทดลองสูตรผลิตภณัฑที์พฒันาไดแ้ละทดสอบชิม

3. ลงพืนทีนาํผลิตภณัฑที์พฒันาไดเ้สนอต่อกลุ่มเกษตรกรฯ ปรับตามความ

ตอ้งการของกลุ่มเกษตรกร

4. ปรับสูตรตามขอ้เสนอแนะ 

5. จดัทาํฉลากสินคา้และนาํเสนอต่อกลุ่มเกษตร และปรับให้ตรงตามความ

ตอ้งการ

6. ลงพืนทีเพือ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ดา้นการผลิต การคิดตน้ทุน

7.  พฒันาช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยสร้างเพจการขายผา่น Facebook
“ผงโรยขา้วจากปลานิล  กลุ่มเกษตรกรบา้นนาบวั”

กระบวนการดาํเนินงาน 
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1.ประชุมระดมสมองศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑ  

 

จากโจทย ตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑจากปลานิล ใหมีอายุการเก็บนาน กลุมมีองคความรูเรื่องการท

น้ำพริก  จากโจทยดังกลาวทีมไดขอสรุปวา จะพัฒนาผลิตภัณฑจากปลานลิเปนผงโรยขาวญี่ปุน (Furikake)  

โดยทำรสชาติแบบไทยๆ เปนรสค่ัวกลิ้ง ผงโรยขาวเปนอาหารสุขภาพเพราะมีโปรตีนจากปลา และไดคุณคา

ทางอาหารจากงาและเครื่องเทศของเครื่องแกง  อีกทั้งมีน้ำมันนอย การรับประทานสะดวกงาย แคโรย

กับขาว ไขเจียว บะหมี่ เหมาะสำหรับคนที่ตองการเพิ่มโปรตีนและแคลเซียม การรับประทานที่งายทำให

เหมาะสำหรับคนยุคปจจุบัน ทำใหอาหารมีรสชาติอรอยข้ึน  

 

 

 

 

กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน  
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2. ทดลองสูตรผลิตภัณฑท่ีพัฒนาไดและทดสอบชิม 

 

  ทำการทดลองสูตรในหองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากนัน้

ทดสอบความชอบของผูบริโภค นำขอมูลท่ีได มาปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 

 

 
 

3. ลงพื้นท่ีนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑท่ีพัฒนาไดเสนอตอกลุมเกษตรกรฯ ปรับตามความ

ตองการของกลุมเกษตรกร 

 

  นำผลิตภัณฑท่ีพฒันาไปนำเสนอใหกลุมเกษตรกรบานนาบัว ทำการทดสอบชิม ปรับสูตร 

เลือกบรรจุภัณฑท่ีใช ซึ่งได นำเสนอผงโรยขาวจากปลานลิแกงเผ็ดกับค่ัวกลิ้ง พบวากลุมเกษตรกรเลือก ผง

โรยขาวจากปลานิลค่ัวกลิ้ง และลดปริมาณงาในสวนผสมลงและควรใสเครื่องแกงเพิ่มข้ึน 

 

กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน 
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4. ปรับสูตรตามขอเสนอแนะ 

 

 จากขอสรุปหลังลงพื้นท่ีกลุมเกษตรกร เลือก ผงโรยขาวจากปลานลิค่ัวกลิ้ง ตองการรสชาติของ

เครื่องแกงเพิ่มข้ึนและลดปริมาณงาในสวนผสมลง นกัศึกษาไดมาพัฒนาสูตรตามความตองการข้ึนกลุม

เกษตรกร หารอยละการผลิต (%yield) ในแตละข้ันตอน เพื่อนำคำนวณตนทุน 

 

 สูตรผงโรยขาวปลานิลค่ัวกลิ้ง 

 

วิธีการเตรียมเน้ือปลานิล 

1.ปลานิลทำความสะอาด ขอดเกล็ด เอาไสออก ตัดหัว ลางดวยเกลือ 

2.นึ่งปลานลิใส ขา ตะไคร ใบมะกรูด นึ่งใหสุก 

3.แยกเอาเฉพาะเนื้อปลามาทำปลาหยอง 

ปลานลิ 3 กิโลกรัมไดเนื้อปลา  1.3 กิโลกรัม ไดปลาหยอง 300 กรัม 

 

การทำเนื้อปลานิลค่ังกลิ้งแหง   ไดผลิตภัณฑ 630 กรัม 

เนื้อปลานลิ   1300 กรัม 

น้ำพริกค่ัวกลิ้ง    300 กรัม 

งาขาว     180 กรัม 

 รสดี    15 กรัม 

ใบมะกรูดทอด   30 กรัม 

 

กระบวนการดาํเนินงาน 
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วิธีทำ 

1.ค่ัวงาใหสุกพักไว ทอดใบมะกรูด 

2.ผัดน้ำพริกค่ังกลิ้งใหหอม เติม รสดี  ใสเนื้อปลาผัดจนแหงกรอบ 

2..ใสงาท่ีค่ัวแลว ผัดให ใสใบมะกรูดทอดผสมใหเขากัน 

3. ท้ิงใหเย็น บรรจุใส ภาชนะ 

 

  

  

กระบวนการดาํเนินงาน 
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5. จัดทำฉลากสินคาและนำเสนอตอกลุมเกษตร และปรับใหตรงตามความตองการ 

 

 

 

จัดทำฉลากสินคาและรูปแบบบรรจุภัณฑ  โดยมี 2 

รูปแบบ คือ ถุงฟอลยซิปลอค ขนาดบรรจุ 30 กรัม และ

ขวดแกว ขนาดบรรจุ 40 กรัม 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดาํเนินงาน 
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6. ลงพื้นท่ีเพื่อ ถายทอดองคความรู ดานการผลิต การคิดตนทุน 

 

 
 

 

 
 

กระบวนการดาํเนินงาน 
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การคำนวณตนทุน 

 

 

วัตถุดิบ ราคา /หนวย ปริมาณ จำนวนเงิน 

(บาท) 

ปลานิล 3000 กรัม 60/กก 180 

น้ำพริกคั่วกลิง้ 300 กรัม 100/กก 30 

งาขาว   180 กรัม 130/กก 24 

รสด ี  15 กรัม 65/425 กรัม 3 

ใบมะกรูดทอด  30 กรัม 65/425 กรัม 3 

    

รวม   240 

ไดน้ำหนักผลิตภัณฑ 630 กรัม   

 

ตนทุน ผงโรยขาวตอ 1 กิโลกรัม 

  คาวัตถุดิบ     381 บาท 

คาดำเนินการ รอยละ 40 ของวัตถุดิบ 153  บาท  

รวมท้ังหมด    534  บาท 

 

 

 

 

กระบวนการดาํเนินงาน 
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การจำหนาย 

 

บรรจุภัณฑ ตนทุนผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ตนทุนรวม ราคาจำหนาย กำไร 

ซองฟอลยซิปลอค 30 กรัม 16 4 20 35 75 

ขวดแกว 40 กรัม 21 12 33 50 51.5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดาํเนินงาน  
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ผงโรยขาวจากปลานิลค่ัวกลิ้ง เปนอาหารสุขภาพเนื่องจากปลานิลเปนแหลงโปรตีน งาขาวมี

น้ำมันที่มีประโยชนมีโปรตีน สารตานอนุมูลอิสระแคลเซียม และวิตามินที่หลากหลาย งาขาวมี

สรรพคุณในการรักษาโรคหลายชนิด อีกท้ังสมุนไพรไทยในเครื่องแกงค่ัวกลิ้ง อาทิ ขา ตะไคร พริก ก็

เปนอาหารที่มีประโยชน  การผลิตผงโรยขาวใชไขมันนอย เปนอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผูบริโภค

ทุกวัย ทั้งผูสูงอายุและผูบริโภคยุคใหมที่ไมมีเวลาประกอบอาหาร วิธีรับประทานเพียงนำมาโรย

กับขาว  ไขเจียว หรือ บะหมี่สำเร็จรูป ทำใหเพิ่มคุณคาทางอาหาร ใหความอรอยแบบงายๆๆกับมื้อ

อาหาร 

ราคาที่จำหนายบรรจุ ซองฟอลยซิปลอค บรรจุ 30 กรัม ราคา 35 บาท และบรรจุขวดแกว 

40 กรัม ราคา 50 บาท  ชองทางการจำหนาย เปนของฝากเมื่อมีคนมาศึกษาดูงานศูนยเรียนรดูาน

การเกษตรบานตำบลบางแกว ออกงานแสดงสินคาตางๆๆ  เพิ ่มชองทางการจำหนายผ านสื่อ

ออนไลน ผานเพจจำหนายสินคาบน  facebook  “ผงโรยขาวจากปลานิล  กลุมเกษตรกรหมบูาน

นาบัว” 

 
 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
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ปญหาและแนวทางการแกไข  

 

 
 

 

 

• แนวทางแก้ไขปัญหา

• ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากปลานิล  

พฒันาสูตรผงโรยขา้วจากปลานิลควักลิงรวมกบักลุ่ม

เกษตรกร

การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากปลานิล

• สร้างเพจทางเฟสบุ๊คเพือทาํใหก้ารเขา้ถึงและสอบถาม

เกียวกบัผลิตภณัฑง่์ายและรวดเร็วขึน
ช่องทางการขายทีทนัสมยั

• เลือกบบรรจุภณัฑที์สามารถพกพาไดง่้ายและสะดวกต่อการ

ใชง้านออกแบบฉลากใหน่้าสนใจ
บรรจุภณัฑ์

• เปลียนสูตรทีทาํจากควักลิงปลานิล ทีสามารถเก็บไดเ้พียง 

1-3 วนั เป็นผงโรยขา้วรสปลานิลควักลิงทีสามารถเก็บได้

นาน 1-2 เดือน

การยืดอายขุองผลิตภณัฑ์

• ใชโ้ลโกที้เกียวกบับรรจุภณัฑ ์สามารถมองเห็นตวัหนงัสือ

ไดช้ดัเจน
โลโก้

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
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ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

 

ผลการดำเนินการ 

1.เพื่อสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน 

ประเภท กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุม

ผูประกอบการ OTOP หรือกลุมอาชพีในชุมชน 

1.กลุมเกษตรกรบานนาบัวมีศักยภาพเพิ่มข้ึน โดยมีการ

รวมกลุมทำผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมลูคาจากปลานลิทำใหมี

ชองทางในการสรางรายไดเพิ่มข้ึน 

2.เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกร

ชุมชนสถาบันการศึกษาและธนาคารออมสินใน

การทำงานรวมกันกับหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.มีการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกับชุมชนกลุม

เกษตรกรบานนาบัวท่ีมีองคความรูการทำน้ำพริกและ

วัตถุดิบในทองถ่ิน 

3.เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการ

ทำงานเปนกลมุ การทำงานตอยอดองคความรู

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทำงานเปนกลุม

ของนักศึกษาและชุมชน การทำงานตอยอดองคความรูภูมิ

ปญญาทองถ่ินพัฒนาน้ำพริกเปนผงโรยขาวปลานลิค่ัวกลิ้ง 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 

 

ผลการดำเนินการ 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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4.กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนา

ศักยภาพตัวเองเมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

4.นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการไดพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 

ทำใหมีความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจใน

ความสามารถของตัวเองท่ีไดมีโอกาสนำความรูไปชวย

พัฒนาชุมชน โดยมีนักศึกษาบางสวนท่ีไมไดเขารวม

โครงการต้ังแตเริ่มมีจิตอาสาขอเขามารวมทำงานเพิ่ม 

5.สรางความมั่นคงของรากฐานสังคมจาก

พื้นฐานความเขาใจของคนรุนใหม 

5.นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการเห็นชองทางการประกอบ

อาชีพ โดยการนำวัตถุดิบในทองถ่ินมาแปรรูปเพิ่มมูลคา 

 

o ดานยอดขาย และตนทุน 

การจำหนาย เดิมขายปลานิลเปนปลาสด กิโลกรมัละ 60-80 บาท แตเมื่อนำมาทำเปนผลิตภัณฑผงโรยขาว ทำ

ใหวัตถุดิบมีมลูคาสูงข้ึน จำหนาย 2 บรรจุภัณฑ คือ 

ซองฟอลยซปิลอค บรรจุ 30 กรัม ตนทุน 20 ขาย 35 บาท กำไรรอยละ 75%  

ขวดแกว บรรจุ 40 กรัม ตนทุน 33 บาท ขาย 50 บาท กำไรรอยละ 51.5 %  

 

บรรจุภัณฑ ตนทุนผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ตนทุนรวม ราคาจำหนาย 
กำไร 

(รอยละ) 

ซองฟอลยซิปลอค 30 กรัม 16 4 20 35 75 

ขวดแกว 40 กรัม 21 12 33 50 51.5 

 

 

 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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o ดานชุมชน  

ประโยชนที ่ช ุมชนไดรับ คือ กลุมเกษตรกรบานนาบัวจะมีชองทางการขายที ่ทันสมัยและ

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน มีโลโกเปนของชุมชนตัวเอง เพิ่มรายไดทางการขายใหกับกลุมเกษตรมากยิ่งข้ึน ลด

คาใชจาย และทำใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีครบถวนและมีประโยชนตอรางกาย 

 

o ดานบรรจุภัณฑ  

ทางดานบรรจุภัณฑ จะมีสองแบบ คือ ขวดแกว และแบบซองฟอลยซิปลอค บรรจุภัณฑท้ังสอง

แบบนี้ ออกแบบมาเพื่อการใชงานและการพกพาท่ีงายข้ึน ไมใหญหรือเล็กจนเกินไป เหมาะสมกับราคาของ

ผลิตภัณฑ สามารถซื้อเปนของฝากหรือซื้อไวบริโภคเองก็ได 

 

o ดานการสืบสานภูมิปญญาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

 การนำความรูจากการทำน้ำพริกของกลุมเกษตรมาประยุกตใชในการผลิตผลิตภัณฑชนิดใหมข้ึน 

โดยการนำความรูเดิมมาใชในการคิดคนพัฒนาสูตรผงโรยขาวจากปลานิลใสพริกแกงคั่วกลิ้งที่เปนรสชาติ

แบบไทยๆๆ เปนการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารญี่ปุนกับอาหารไทย ทำใหเกิดการสืบสานวัฒนธรรมดาน

อาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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กระบวนการผลิต 

 

วิธีการเตรียมเน้ือปลานิล 

1.ปลานิลทำความสะอาด ขอดเกล็ด เอาไสออก ตัดหัว ลางดวยเกลือ 

2.นึ่งปลานลิใส ขา ตะไคร ใบมะกรูด นึ่งใหสุก 

3.แยกเอาเฉพาะเนื้อปลามาทำปลาหยอง 

ปลานลิ 3 กิโลกรัมไดเนื้อปลา  1.3 กิโลกรัม ไดปลาหยอง 300 กรัม 

 

 

 สวนผสม    น้ำหนัก (กรัม)  

เนื้อปลานลิ    1300 กรมั 

น้ำพริกค่ัวกลิ้ง     300 กรัม 

งาขาว      180 กรัม 

รสดี     15 กรัม 

ใบมะกรูดทอด    30 กรัม 

 

วิธีทำ 

1.ค่ัวงาใหสุกพักไว ทอดใบมะกรูด 

2.ผัดน้ำพริกค่ังกลิ้งใหหอม เติม รสดี  ใสเนื้อปลาผัดจนแหงกรอบ 

2..ใสงาท่ีค่ัวแลว ผัดให ใสใบมะกรูดทอดผสมใหเขากัน 

3. ท้ิงใหเย็น บรรจุใส ภาชนะ 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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วัตถุดบิ 

 

น่ึงปลา แยกเนื้อปลา

 

 
 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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เตรียมวัตถดุิบ : คั่วงา ทอดใบมะกรูด

 

 
 

ผัดน้ำพริกค่ังกลิ้ง เตมิ รสดี  ใสเน้ือปลาผัดจนแหงกรอบ

  
 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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ใสงาที่คั่วแลว ผัดให ใสใบมะกรูดทอดผสมใหเขากัน

 
 

ทิ้งใหเย็น บรรจ ุ

 

 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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ทีม Food Food Good Idea 

 
1. นางสาวไพลิน ธิราศิริพร   

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : หัวหนาทมี 

2. นางสาวศศิธร  ดีทองหลาง 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : เลขานุการ 

3. นางสาวธารารัตน ลอีราม 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : เหรญัญิก 

4. นางสาวขวัญนรี มาลี  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :ผูประสานงาน 

5. นางสาวชนานันท อินขลิบ  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : การจัดการ 

6. นางสาวอังศนา มุตฟก  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : เทคโนโลย ี

7. นางสาวพาขวัญ  คงสมุทร   

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : บัญชีการเงิน  

8. นางสาวอรยา สบืสุข   

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

: พัฒนาบรรจุภัณฑ 

9. นางสาวโยษิตา หอมทน  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

: ดานการตลาดและประชาสัมพันธ์ิ 

10. นางสาวกนกวรรณ นิตยนอย   
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : การผลิต 

11. นางสาวกนกวรรณ  ทองดี   
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : การผลิต 

 

ขอ้มลูทีม 
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12. นางสาวนิศาชล  ยวงผึ้ง   
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : การผลิต 

13. นางสาวสุพรรณษา  แตงชุม   
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : การผลิต 

 

อาจารยท่ีปรึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ศรีพวาทกลุ   

สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

 

 

ขอ้มลูทีม 
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ความเปนมาของชุมชน 
  

 เริ่มแรกทางหมูบานไดรับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาอาชีพจากโครงการ 9101 สำหรับการพัฒนา

เกษตรอินทรียเปนเงินทุนกอนแรกจำนวนประมาณ 500,000 บาท จึงไดรวมกลุมกันจัดตั้งโครงการเกษตร
อินทรียของตำบลบานในดงเพื่อผลิตสินคาการเกษตรปลอดสาร 100 % โดยมีผลิตผลตาง ๆ อาทิ ผักสลัด 
คะนา กวางตุง กลวย และเมลอน 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวัติความเป็นมา 
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 หลังจากนั้น..ทางกลุมจึงไดรวบรวมสมาชิกจำนวน 15 คน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมผานทางการ

เขารวมอบรมเกี่ยวกับการปลูปเมลอนในรูปแบบเกษตรอินทรียและศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองผาน Internet 
และ YouTube ซึ่งในชวงเริ่มตนยังไมไดผลผลิตที่นาพอใจจึงทำใหเหลือสมาชิกที่สนใจปลูกเมลอนในกลุม
ลดลงอยางมากเหลือเพียง 5 คน  
 
 

 
 
 

 ตอมาสมาชิกที่ยังคงอยูจึงไดชวยกันคนหา 
สาเหตุของปญหาที่ทำใหไมไดผลผลิตตามตองการ 
ผานการสังเกตและทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ในการเพาะปลูก 
จนในที่สุดชุมชนจึงมีสูตรการปลูกเมลอนแบบเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 100%  
และไดเนื้อแนน รสชาติหวาน กรอบ อรอย ออกมาในที่สุด  

ประวัติความเป็นมา 
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ที่อยู:  

หมู1 ตำบลบานในดง อำเภอทา

ย า ง  จ ั ง ห ว ั ด เ พ ช ร บ ุ รี   

 

ประธานและแกนนำหลักของ

กลุ มเกษตรอินทรียบานในดง : 

รอยตรีเชิญ เกษสุริยงค   

 

โทรศัพท:  

081-8917926  

 

LINE :  

0818917926   

 

Facebook: 

MELON BAANNAIDONG  

 

 
 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 
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โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
 

การพัฒนาทองถิ่น

น ับเป นส ิ ่ งสำค ัญท ี ่ทาง

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฎ

เพชรบุรีใหความสำคัญเสมอ 

โดยคำนึงถึงการพัฒนาและ

บูรณาการรวมกันทุกภาค

ส วนรวมถ ึงหน วยงานใน

พื ้นที ่ตามแผนการพัฒนา

ประเทศ เชน แผนพัฒนา

เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม

แหงชาติฉบับที่ 12 แผนโครงการไทยนิยมยั่งยืน แผนยุทธศาสตรชาติ กรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว 

(ยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค

กลางตอนลาง แผนยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี  เปนตน นอกจากนี ้ยังสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนายกระดับสินคาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑเปนแนวทางประการหนึ่งที่จะสราง

ความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับ

วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นสามารถจำหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมุงอนุรักษณภูมิปญญา

ทองถิ่น เพิ่มคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ใหมีความมั่นคง เขมแข็งและยั่งยืนตอไปอีกดวย  

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 
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จากหลักการและเหตุผลดังกลาวทำใหเกิดขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

รวมกับธนาคารออมสินภายใตโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น  เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ และ

พัฒนาชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธอยางมั่นคงและยั่งยืน  ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาและ

อาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมีโอกาสบูรณาการศาสตรความรูทางดานวิชาการในการ

ผลักดันชุมชนใหเกิดการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษเอกลักณทองถิ่น  

และโดยหลักการเหตุผลดังกลาว ทางกลุมจึงเลือกที่จะพัฒนายกระดับผลิตภัณฑเมลอนของหมู  1 

ชุมชนบานในดงที่ทำการเพาะปลูกโดยกรรมวิธีเกษตรอินทรียใหเปนผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ปลอด

สารพิษ 100% เนื่องดวยเห็นความสำคัญและคุณคาของการทำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ที่เปนผลดี

ทั้งตอผูบริโภคและเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมในชุมชน ทั้งยังสอดคลองกับนโยบายสงเสริมพัฒนาใหกลุมชุมชน

มีความเขมแข็งของจังหวัดเพชรบุรี ทางกลุมจึงมีความเห็นวาการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของกลุม

ชุมชนผูผลิตรายยอยใหเปนที่รูจักโดยทั่วไปและไดรับการยอมรับอยางแพรหลายจะสามารถสรางรายไดและ

นำความเจริญมาสูชุมชนไดอยางยั่งยืนในอนาคต ทั่งยังเปนการกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนให

ดีขึ้นอีกดวย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑจะคำนึงถึงการดึงเอกลักษณของทองถิ่นรวมกับการใชทรัพยากรที่มีอยู

เดิมในการส่ือสาร มุงการเพ่ิมมูลคาและประยุกตใหสินคามีรูปแบบที่สามารถแขงขันไดในตลาด ซึ่งสิ่งเหลานี้

จะเปนการเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ใหมีความมั่นคง เขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 
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วัตถุประสงค์ของโครงการย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1เพ่ือสงเสริม
ศักยภาพของ
กลุมองคกร

ชุมชน ประเภท 
กลุมอาชีพใน

ชุมชน

2เกิดการ
เรียนรูรวมกัน
ระหวางกลุม
องคกรชุมชน

สถาบันการศึกษ
าและธนาคาร
ออมสินในการ
ทํางานรวมกัน
กับหนวยงาน
ภาคีท่ีเกี่ยวของ

.3 เสริมสราง
ประสบการณใน
การเรียนรูการ
ทํางานเปนกลุม 
การทํางานตอ
ยอดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

4. สงเสริมให
นักศึกษาเกิด
ประสบการณ
ดานการพัฒนา
ศักยภาพตัวเอง

เพ่ือ
เตรียมพรอม
กอนออกสู

ตลาดแรงงาน

5. สรางความ
มั่นคงของ

รากฐานสังคม
จากพื้นฐาน

ความเขาใจของ
คนรุนใหม

ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา 
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ข้อมูลที่ศึกษาจากชุมชน 
 

ด้านบัญชีและการเงิน ( Accounting and finance) 
 ไมไดมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางเปนระบบ จึงทำให

ทางกลุมไมสามารถคำนวณตนทุนและตั้งราคาของสินคาไดอยาง

เหมาะสม 

 

 

 
 
ด้านการตลาด ( Marketing) 
x ดานผลิตภัณฑ (Product) 

  กลุมไมมีแบรนดสินคาและบรรจุภัณฑที่ใสสินคาเปนถุงพลาสติกธรรมดาไมมีความโดดเดน 

x ดานราคา (Price) 
  ทางกลุมปลูกสินคาปลอดสารพิษแตขายในราคาที่ถูกกวาทองตลาดทั่วไป 

x ดานชองทางการขาย (Place) 
  มีของทางการขายที่นอย สวนใหญจะตอหนาฟารม และโพสลงเฟสบุคบางเล็กนอย ทำให

เขาถึงกลุมลูกคาไดนอย 

x ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  ไมมีการโฆษณาสินคา แตจะอาศัยเพียงการบอกตอกันของคนในชุมชน รวมถึงยังไมมีเพจ

เฟสบุคที่เปนของกลุมเอง 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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สรุปปญหาที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือ 

 
 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 

1.ตองการใหสินคาเปนที่รูจักตอชุมชนภายนอก1.ตองการใหสินคาเปนที่รูจักตอชุมชนภายนอก

2.ตองการที่จะพัฒนาแบรนดสินคาใหเปนที่นาจดจํา2.ตองการที่จะพัฒนาแบรนดสินคาใหเปนที่นาจดจํา

3.คํานวณตนทุนของสินคาในแตละรอบเวลา3.คํานวณตนทุนของสินคาในแตละรอบเวลา

4.ตองการพัฒนาชองทางตลาด4.ตองการพัฒนาชองทางตลาด

5.ปรับภูมิทัศนใหสามารถรองรับผูมาเยีย่มชมและศึกษาดู
งานได
5.ปรับภูมิทัศนใหสามารถรองรับผูมาเยีย่มชมและศึกษาดู
งานได



 
 

10 
 

ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

 

 

 

 

1) ประชุมระดมสมองศึกษาความเปนไปได
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
1) ประชุมระดมสมองศึกษาความเปนไปได
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ

2) ลงพื้นที่นําเสนอแนวทางการพฒันาใหกับ
ทางกลุมทราบ พรอมปรับใหตรงตามความ
ตองการของกลุม

2) ลงพื้นที่นําเสนอแนวทางการพฒันาใหกับ
ทางกลุมทราบ พรอมปรับใหตรงตามความ
ตองการของกลุม

3) จัดทําโลโก บรรจุภัณฑ นามบัตร ปาย
ฉลาก ปายตางๆรวมถึงแบบฟอรมบัญชี
3) จัดทําโลโก บรรจุภัณฑ นามบัตร ปาย
ฉลาก ปายตางๆรวมถึงแบบฟอรมบัญชี

4) นําปายบอกทาง ปายฟารม ปายเช็คอิน ไป
ติดตั้งใหกับกลุม
4) นําปายบอกทาง ปายฟารม ปายเช็คอิน ไป
ติดตั้งใหกับกลุม

5) พัฒนาชองทางการจัดจําหนายโดยสราง
เพจการขายผาน Facebook “Melon 
Baannaidong”

5) พัฒนาชองทางการจัดจําหนายโดยสราง
เพจการขายผาน Facebook “Melon 
Baannaidong”

กระบวนการดำเนินงาน 

6) ลงพื้นที่เพื่อแนะนำแนวทางการใหเพจFacebookและ

ถายทอดองคความรูดานการจัดทำบัญชีและการจัดเก็บเอกสาร

พรอมนำบรรจุภณัฑ โลโก นามบัตร ปายฉลาก ใหกับกลุม 
 



 
 

11 
 

1.ประชุมระดมสมองศกึษาความเปนไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 

ประชุมระดมสมองศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑ  ตองการพัฒนาดานตรา

สินคาใหเปนที่จดจำและนำมาบรรจุภัณฑของเมลอนใหมีความแข็งแรง สะดวกสบายในการขนสง 

ดานชองทางการตลาดใหกับทางกลุม เชน ทำนามบัตร เพจFacebook และปายบอกทาง ดาน

การปรับปรุงภูมิทัศน โดยการทำปายหนาฟารมและทำปายเช็คอิน ดานบัญชี ทำแบบฟอรมบญัชี

และแฟมจัดเก็บเอกสารใหกับทากลุม ตามความตองการของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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2. ลงพื้นที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับทางกลุ่มทราบ 

 

   ลงพื้นที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาใหกับทางกลุมทราบพรอมปรับใหตรงตามความตองการของ

กลุม โดยการนำแบบตราสินคา บรรจุภัณฑ ปาย นามบัตร ที่ไดทำการออกแบบไว นำเสนอใหกับชุมชนดู

และพูดคุยปรับเปลี่ยนตามความตองการชุมชน 

 

 
 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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3. จัดทำโลโก้ บรรจุภณัฑ ์นามบัตร ป้ายฉลาก ป้ายต่าง ๆ รวมถึงแบบฟอร์มบัญชี 

 

บรรจุภัณฑแบบ 2 in 1 ลักษณะเปนกลองลูกฟูกที่สามารถใชไดทั้งแบบกลองหิ้วและแบบ

กลองสำหรับขนสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ปายฉลาก            นามบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 



 
 

14 
 

 

ปายปรับภูมิทัศนฟารม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปายบอกทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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แบบฟอรมบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระบวนการดำเนินงาน 
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4. นำป้ายบอกทางป้ายฟาร์ม ป้ายเช็คอินไปตดิตั้งให้กับกลุม่

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 

 



 
 

17 
 

5. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยสร้างเพจการขายผ่าน Facebook  

“Malon Baannaidong” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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6. ลงพื้นที่เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการผลิต การคดิต้นทุน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กระบวนการดำเนินงาน 
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SWOT Analysis 
 

 
 
 
 
 
 

S = Strengths : จุดแข็ง

- สินคาไดรับรางวัล
- ปลุกสินคาแบบปลอดสารพิษ
- สมาชิกในกลุมมีความสามัคคีกัน 

ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

- สินคามีราคาถูก

S = Strengths : จุดแข็ง

- สินคาไดรับรางวัล
- ปลุกสินคาแบบปลอดสารพิษ
- สมาชิกในกลุมมีความสามัคคีกัน 

ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

- สินคามีราคาถูก

W = Weknesses : จุดออน

- พ้ืนที่ในการปลูกเมลอนยังมีนอย
- ปจจุบันมีสมาชิกในกลุมนอย
- ยังไมมีแบรนดสินคาเปนที่นา

จดจํา
- ชองทางการจัดจําหนายยังมีไม

มาก

W = Weknesses : จุดออน

- พ้ืนที่ในการปลูกเมลอนยังมีนอย
- ปจจุบันมีสมาชิกในกลุมนอย
- ยังไมมีแบรนดสินคาเปนที่นา

จดจํา
- ชองทางการจัดจําหนายยังมีไม

มาก

O = Opportuitiles : โอกาส

- คนนิยมรับประทานของที่ปลูก
แบบ Organic เพราะเทรน
สุขภาพกําลังมาแรงในชวงนี้

- ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 
9101

O = Opportuitiles : โอกาส

- คนนิยมรับประทานของที่ปลูก
แบบ Organic เพราะเทรน
สุขภาพกําลังมาแรงในชวงนี้

- ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 
9101

T = Threats : อุปสรรค

- เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง 
อาจจะสงผลกระทบตอยอดขาย

T = Threats : อุปสรรค

- เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง 
อาจจะสงผลกระทบตอยอดขาย

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
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4Ps 
 

Product (ผลิตภัณฑ) 

- กลองบรรจุภัณฑ o มีคุณภาพเรียบงายและสะดวกในการขนสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โลโก(Logo) o มีการออกแบบใหดูนาสนใจ จดจำงาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฉลากติดบรรจุภัณฑ o มีการแสดงขอมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุ วันผลิต และ เนื้อสีของเมลอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
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Price (ราคา) 

Product กอนเริ่มดำเนินงาน หลังการดำเนินงาน 

เมลอนปลอดสารพิษ 100 � 1 Kg. 80 B. 1 Kg. 100 B. 

 

 

Place (การตลาด) 

ก่อนเริ่มดำเนินงาน หลังการดำเนินงาน 
- โทรเบอรติดตอ 
- ออกบูทขายของตามสถานที่ตางๆ 

- เพ่ิมชองทางการสื่อสารออนไลน เชน 
Facebook page 

- ออกบูทปรับแตงบูทใหมใหดูนาสนใจมากขึ้น 
- ติดปายโฆษณา 

 

 

Promotion (การสงเสริมการขาย) 

ก่อนการดำเนินงาน หลังการดำเนินงาน 
- มีการใหสวนลดที่ไมแนนอน 
- กคามีการบอกตอไมทั่วถึง 

- ใหสวนลดอยางเปนระบบและสามารถดึงดูดให
ลูกคาซื้อสินคาเพ่ิมมากข้ึน 

- แนะนำชองทางในการติดตามความเคลื่อนไหว
และชองทางการซื้อ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
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ปญหาและแนวทางการแก้ไข  
 

 

• แนวทางแก้ไขปญหา

• ไดคิดคนและจัดทําแบรนดสินคา (Logo)ใหเปนที่จดจํา 
ออกแบบบรรจุภัณฑ และปายฉลากติดกับสินคา

ด้านผลิตภัณฑ์
ทางกลุมไมมีแบรนดสินคา และบรรจุ
ภัณฑที่บรรจุสินคายังเปนถุงพลาสติก 

ธรรมดา ซึ่งไมมีความโดดเดน

• อัพราคาสินคาใหสูงขึ้นกวาเดิม เนื่องจากสินคามีแบรนดและ
บรรจุภัณฑเพ่ิมข้ึน และสินคาเปนสินคาที่ไมเหมือนคูแขงอ่ืน 
เนื่องจากเปนสินคาปลอดสารพิษ

ด้านราคา
ทางกลุมปลูกสินคาปลอดสารพิษ แต

จําหนายสินคาในราคาท่ีถูกกวา
ทองตลาด

• ทําการสรางเพจเฟสบุค เพ่ือใหผูคนเขาถึงกลุมไดมากขึ้น 

ด้านช่องทางการขาย
มีชองทางการขายนอย สวนใหญจะ

ขายหนาฟารม และโพสลงเฟสบุคบาง
เล็กนอย ทําใหเขาถึงกลุมลูกคาไดนอย

• สรางเพจเฟสบุค เพ่ือเปนการโฆษณาและทําใหกลุมมีเพจ
เฟสบุคเปนของกลุมเอง

ด้านการส่งเสริมการตลาด
ไมมีการโฆษณาสินคา แตจะอาศัย
เพียงการบอกตอกันของคนในสังคม 
รวมถึงยังไมมีเพจเฟสบุคเปนของกลุม

เอง

• ไดมีการทําแบบฟอรม (รายรับ,รายจาย,ตนทุน) และทําแฟม
เก็บเอกสาร 

ด้านบัญชีและการเงิน
ไมไดมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีอยาง

เปนระบบ จึงทําใหทางกลุมไม
สามารถคํานวณตนทุนและตั้งราคา

ของสินคาไดอยางเหมาะสม

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
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ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

 
ผลการดำเนินการ 

1.เพ่ือสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน 
ประเภท กลุมอาชีพในชุมชน 

1.กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านในดง อ.
ท่ายาง จ.เพชรบุรี มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยทางกลุมมีตรา
สัญลักษณเปนของตนเองและมีบรรจุภัณฑที่สามารถสง
สินคาจำหนายไดในหลายลาด ทำใหมีชองทางในการสราง
รายไดเพ่ิมขึ้น 

2.เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกร
ชุมชนสถาบันการศึกษาและธนาคารออมสินใน
การทำงานรวมกันกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ 

2.มีการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
บริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตรกับกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านในดง ที่มีองคความรูเกี่ยวกับชอ
ทางการตลาด การพัฒนาตนทุนในธุรกิจเกษตร และยังได
ความรูเกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารอีกดวย 

3.เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการ
ทำงานเปนกลุม การทำงานตอยอดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 

3. .เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทำงานเปน
กลุมของนักศึกษาและชุมชน การทำงานตอยอดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 

  

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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วัตถุประสงค ์
 

ผลการดำเนินการ 

4.กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนา
ศักยภาพตัวเองเมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

4.นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 
ทำใหมีความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตัวเองที่ไดมีโอกาสนำความรูไปชวย
พัฒนาชุมชน โดยมีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดเขารวม
โครงการตั้งแตเร่ิมมีจิตอาสาขอเขามารวมทำงานเพ่ิม 

5.สรางความมั่นคงของรากฐานสังคมจาก
พื้นฐานความเขาใจของคนรุนใหม 

5.นักศึกษาที่เขารวมโครงการเห็นชองทางการประกอบ
อาชีพและความสำคัญของธุรกิจการเกษตรของเกษตรกร
รายยอย 
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o ด้านยอดขาย และต้นทนุ 
 

จากการพัฒนาบรรจุภัณฑสงผลใหชุมชนมีตนทุนคาบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น แตทั้งนี้การพัฒนา

ชองทางการตลาดที่ควบคูกันไปจะทำใหสามารถสรางรายไดไดเพิ่มขึ้น  มียอดขายเพิ่มขึ้น และมี

กำไรมากข้ึนเชนกัน โดยการพยากรณตนทุนและกำไร เปนดังนี้ 

 

 ตนทุนการ
เพาะปลูก 

บรรจุภัณฑ รวมตนทุน ราคาจำหนาย กำไร 

กอนพัฒนา 150 2 152 240 88  
(36.67%) 

หลังพัฒนา  150 25 175 300 125 
(41.67%) 

หมายเหตุ: กรณีเมลอนน้ำหนัก 3 กิโลกรัมตอลูก 
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o ด้านชุมชน  
 สมาชิกเมลอนบานในดง อ.ทายาง 

จ.เพชรบุรี มีศักยภาพเพิ ่มขึ ้นโดยมีการ

ปลูกเมลอนแบบปลอดสาร ทำใหผูบริโภค

มีความมั ่นใจได ว าจะไม เป นอ ันตราย 

รวมถึงยังเปนการเพิ่มมูลคาเมลอน และมี

ชองทางการจำหนายเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

o ด้านผลิตภัณฑ ์ 
 ไดรับการรับรองมาตรฐานโดย

สหพันธเกษตรกรรมยั่งยืนแหงประเทศ

ไทยวาเปนเมลอนเกษตรอินทรียปลอดสาร 

100� 

 

 

o  
o ด้านบรรจุภัณฑ์  
� กลอง เนนถึงความเรียบงายและแข็งแรง สะดวกตอ
การขนสงและมีแผนรองกันกระแทก 
� ปายฉลาก ไวสำหรับการใหขอมูลของเมลอน เชน วัน
เก็บเกี่ยว สีของเมลอน 
 
 
 

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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o ด้านการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินกับธนาคารออมสิน 
สมาชิกในกลุมมีการเปดบัญชีกับธนาคารออมสินไวสำหรับฝากเงินหลังจากมีการขายสินคา

โดยการโอนเงินฝากแอปพลิเคชั่นผาน MyMo เพราะใชงานงายสะดวกตอลูกคา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

o ด้านการสืบสานภมูิปญญาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 
จากเดิมหมูบานในดงมีอาชีพการเกษตร ทำไร ทำสวนเปนสวนมาก กลุมเมลอนจึงไดมีการ

ริเริ่มปลูกเมลอน โดยศึกษาในอินเตอรเน็ตและการผสมผสานการทำเกษตรแบบดั้งเดิมและสมัยใหม

จากเดิมที่การใชยาฆาแมลงเปนแบบปลอดสาร 
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ทีม เกษตรอินทรีย์ By PBRU 
 

1. นางสาวพรอุษา มวงมั่งมี สาขาวิชา การบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : หัวหนาทีม 

2. นางสาววิไลวรรณ ทรัพยทวี  สาขาวิชา การบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : ประสานงานกลุม 

3. นางสาวศศิธร สิงหทอง  สาขาวิชา การบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : ประชาสัมพันธ 

4. นางสาวอุไรรัตน ขวัญสมคิด  สาขาวิชา การบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : ฝายบัญชีและตนทุน 

5. นายวรพล จงสวางเสรีชัย  สาขาวิชา การบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : วิเคราะหกลยุทธ 

6. นายธนวัฒน ปานพันธุ  สาขาวิชา การบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : วิเคราะหกลยุทธ 

7. นางสาวนฤมล ทองหลอ  สาขาวิชา การบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : การจัดหาตลาด 

8. นางสาวปภัสสร คชชา  สาขาวิชา การบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : การจัดหาตลาด 

9. นางสาวปยะธิดา กุฎีศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : ออกแบบและกราฟฟก 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

     อาจารยรัญชิดา กุฎีศรี  สาขาวิชา การบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ข้อมูลทีม 
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Team : Food Food Good Idea 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ 

ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 
 
 

GO PADENG บราวนี่กรอบ 
แป้งกล้วยจากพลังงานสะอาด 
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ความเปนมาของชุมชน 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ เครือขายชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบานในชุมชนปาเด็ง 
อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีประธานเครือขายคือ นายโกศล แสงทอง กอตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นอมนำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเปนแนวทางดำเนินชีวิต ดวยหลักการบริหารจัดการ 6 ดาน ประกอบดวย 
ดานพลังงาน ดานการพัฒนาคน  ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนของกลุม
วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอเริ่มจากการใชพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยและกาซชีวภาพ ทำใหทุก
วันนี้ชาวบานในพื้นที่สามารถผลิตไฟฟาใชไดเองอยางเพียงพอ  

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 

และยังสามารถชวยเหลือไปยังพื้นที่ที ่ไฟฟาเขาไมถึง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาใน
ขั้นที่ 2 ทางกลุมตองการที่จะพัฒนาคนและเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งอาชีพสวนใหญของคนในชุมชนทำเกษตร
ผสมผสาน และมีผลผลิตของกลวยน้ำวาประมาณ 
3,000 ตันตอป  จึงเกิดการสรางมูลคาเพิ่มโดยการทำ
ผลิตภัณฑกลวยน้ำวาตาก  

แตปจจุบันมีคูแขงจำนวนมากทางกลุมจึงไดตอยอดจาก
ผลิตภัณฑกลวยน้ำวาตากเปนแปงกลวยที ่สามารถ
นำไปใชแทนแปงสาลีที ่ใหประโยชนตอผู บริโภคได
มากกวา อีกท้ังยังตอบโจทยกระแสรักสุขภาพ  เปนการ
เพ่ิมมูลคาของกลวย        
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วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ  ที่อยู 87 หมู 1ต.ปาเด็ง อำเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี มีนายโกศล  แสงทอง เปนประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ ผูประสานงาน  

นางจุฑารัตน ดอนไผศรี  เบอรโทรศัพท 085-2907766  ID Line 085-2907766 Web Page-Facebook 

วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ มีผลิตภัณฑแปรรูปกลวยดิบเปนแปงกลวย มีความตองการ

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑแปงกลวยใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 
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โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี

� เพ่ือสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน 

� พัฒนาดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถเขาสูตลาดการคา 

� เรียนรู การทำงานรวมกัน 

� เพ่ิมเสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทำงานเปนกลุม การทำงานตอยอด องคความรู 

� ภูมิปญญาทองถิ่น 

� กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

� สรางความมั่งคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเขาใจของคนรุนใหม 

 
 

หลักการเหตุผลและประเด็นปญหาและความตองการของกลุมชุมชนที่
ตองการใหนักศึกษาไปชวยพัฒนาและเสริมสรางเพื่อใหเกิดการสราง
มูลคาเพิ่ม  

 

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  ทีมนักศึกษา Food Food Good Idea  สโลแกน 

Everything we do is intention ทุกสิ ่งที่เราทำคือความตั ้งใจ เปนกลุ มนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารที่เขารวมโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดลงพื้นที่ไปสำรวจ

และศึกษาหาขอมูลของ วิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ ตำบลปาเด็ง อำเภอแกงกระจาน      จังห วัด

เพชรบุรี ขอมูลที่ได พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ เครือขายชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของ

ชาวบานในชุมชนปาเด็ง อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีประธานเครือขายคือ นายโกศล แสงทอง กอตั้งเมื่อวันที่ 

2 ก.ย. 2558 ไดนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเปนแนวทางดำเนินชีวิต และพลิกวิกฤตใหเปน 

ประวัติความเป็นมา 
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โอกาสดวยการใชพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยและกาซชีวภาพ โดยเรียนรูเทคโนโลยีตางๆ ดวยตนเอง และ

นำมาปรับใชในรูปแบบ “ปาเด็งโมเดล” คือ คนในพ้ืนที่ตองทำไดจริงอยางเปนรูปธรรม จนทำใหทุกวันนี้ชาวบานในพ้ืนที่

สามารถผลิตไฟฟาใชไดเองอยางเพียงพอ และยังสามารถชวยเหลือไปยังพ้ืนที่ที่ไฟฟาเขาไมถึงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี

ยิ่งขึ้น โดยไดจัดตั้งเปน “สถาบันการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก” นอกจากเรื่องพลังงานทางเลือกแลว

ชุมชนยังมีการแปรรูปวัตถุดิบทางเกษตรโดยเฉพาะกลวยเปนกลวยฉาบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑแปงกลวยจากกลวยดิบซึ่ง

เปนอาหารสุขภาพรูปแบบการจำหนายบรรจุถุง 500 กรัม และบรรจุแคปซูล นอกจากนั้นมีการทำเอาแปงกลวยมาทำ

ขนม อาทิ เชน บราวนี่แปงกลวย ใชสำหรับเปนอาหารวางคณะที่มาศึกษาดูงาน แตปญหาคือ บราวนี่มีอายุการเก็บรักษา

ได 1-2 วัน ทำใหมีโอกาสในการจัดหนายนอย ชุมชนตองการขนมที่ทำจากแปงกลวยที่มีอายุการเก็บรักษามาก เพ่ือขยาย

โอกาสการจำหนายให มากขึ้นและเหมาะสำหรับชุมชนเวลานำสินคาไปจัดหนายสามารถผลิตภัณฑจำนวนมาก นำเอาไป

จำหนายได และพัฒนาเปนผลิตภัณฑเฉพาะของชุมชน จากประเด็นความตองการของชุมชน นักศึกษาในกลุมเรียน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จึงไดนำโจทยนี้ไปคนควา

ขอมูลศึกษาความเปนไปไดในการทำผลิตภัณฑ โดยพัฒนาสูตรบราวนี่กรอบจากแปงกลวยใหกับชุมชน รวมทั้งพัฒนา

บรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับชุมชน จะชวยเพิ่มคุณคาและมูลคาวัตถุดิบโดยเฉพาะกลวย ชวยเสริมเศรษฐกิจฐานรากใน

ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีใหมีความม่ันคง เขมแข็งและย่ังยืนตอไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 
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วัตถุประสงคของโครงการยอย 

 
1. เพื่อสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน ประเภท 

กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูประกอบการ OTOP หรือ

กลุมอาชีพในชุมชน 

 

2. เกิดการเรียนรู ร วมกันระหวางกลุ มองคกรชุมชน

สถาบันการศึกษาและธนาคารออมสินในการทำงาน

รวมกันกับหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ 

 

3. เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทำงานเปน

กลุม การทำงานตอยอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

 

4. กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนาศักยภาพตัวเอง

เมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

 

5. สรางความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความ

เขาใจของคนรุนใหม 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 
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ขอมูลที่ศึกษาจากชุมชน 
 

 

‘ ชุมชนตองการพัฒนาสูตรบราวนี่กรอบจากแปงกลวย  

รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ ฉลากสินคาท่ีเหมาะสมกับชุมชน  

จะชวยเพิ่มคุณคาและมูลคาวัตถุดิบโดยเฉพาะกลวย ’ 
 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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กระบวนการดำเนินงาน 
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สรุปปญหาที่ชุมชนตองการความชวยเหลือ 
 

 

 

 

 

 

 

1.พัฒนาผลิตภัณฑจากบราวน่ีกรอบจากแปงกลวย1.พัฒนาผลิตภัณฑจากบราวน่ีกรอบจากแปงกลวย

2.ชองทางการขายที่ทันสมัย2.ชองทางการขายที่ทันสมัย

3.บรรจุภัณฑที่นํามาใสผลิตภัณฑ3.บรรจุภัณฑที่นํามาใสผลิตภัณฑ

4.การยืดอายุของผลิตภัณฑ4.การยืดอายุของผลิตภัณฑ

5.ฉลากสินคา5.ฉลากสินคา

กระบวนการดำเนินงาน 
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ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

 

1. ประชุมระดมสมองศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑ

2. ทดลองสูตรผลิตภัณฑท่ีพัฒนาไดและทดสอบชิม

3. ลงพื้นท่ีนําผลิตภัณฑท่ีพัฒนาไดเสนอตอกลุมเกษตรกรฯ ปรับตามความตองการของ
กลุมเกษตรกร

4. ปรับสูตรตามขอเสนอแนะ 

5. จัดทําฉลากสินคาและนําเสนอตอกลุมเกษตร และปรับใหตรงตามความตองการ

6. ลงพื้นท่ีเพ่ือ ถายทอดองคความรู ดานการผลิต การคิดตนทุน

7.  พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย  โดยสรางเพจการขายผาน Facebook “Gopadeng 
บราวนี่กรอบแปงกลวย จากพลังงานสะอาด”

กระบวนการดำเนินงาน 
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1.ประชุมระดมสมองศกึษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑ  
 

จากโจทย ตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑจากแปงกลวยที่มีอายุการเก็บนาน และชุมชนมีพื้นฐานการทำ

ขนมอบโดยเฉพาะบราวนี่ ดังนั้นจึงไดพัฒนาผลิตภัณฑสูตรบราวนี่กรอบจากแปงกลวยใหกับชุมชน 

รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับชุมชน จะชวยเพิ่มคุณคาและมูลคาวัตถุดิบโดยเฉพาะกลวย 

เนื่องจากบราวนี่กรอบมีอายุการเก็บรักษานาน และเปนขนมที่นิยมรับประทาน สามารถพัฒนาเปนของฝาก

ของชุมชนได 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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2. ทดลองสตูรผลิตภัณฑที่พัฒนาไดและทดสอบชิม 

 

  ทำการทดลองสูตรในหองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศึกษาสูตร

มาตรฐานที่จะนำมาพัฒนา ศึกษาปริมาณของแปงกลวยที่ใช และวิธีการเตรียมแปงกลวย ทดสอบความชอบ

ของผูบริโภค นำขอมูลที่ได มาปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของผูบริโภค  

 

 
 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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3. ลงพ้ืนที่นำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑที่พัฒนาไดเสนอตอกลุมเกษตรกรฯ ปรับตามความ

ตองการของกลุมเกษตรกร 

 

 นำผลิตภัณฑที่พัฒนาไปนำเสนอใหกลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ ชุมชนปาเด็ง 

อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยทำผลิตภัณฑบราวนี่ที่ใชแปงกลวยในปริมาณที่ตางกัน และ

รูปแบบบรรจุภัณฑ รวมทั้งตราสินคา ชื่อ  GO PADANG  พบวา ชุมชนเลือก บราวนี่ที่ใชแปงกลวยทดแทน

แปงสาลี่รอยละ 36  บรรจุภัณฑเลือกบรรจุบราวนี่ในถุงแกว 2 ชิ้น บรรจุในกลองกระดาษคราฟ 2 ขนาด 

และเห็นดวยกับตราสินคา GO PADANG รวมทั้งปรับสติกเกอรใหตรงความตองการของชุมชน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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4. ปรับสูตรตามขอเสนอแนะ 

 

 จากขอสรุปหลังลงพื้นที่นักศึกษาไดมาพัฒนาสูตรตามความตองการของชุมชน คำนวณตนทุน ปรับ

สติกเกอรและตราสินคา ใหตรงความตองการของชุมชน 

 

 เนยสด      40 กรัม 

น้ำตาลทรายเม็ดเล็ก   50 กรัม 

ไขขาว     1 ฟอง 

วานิลา     ½ ชอนชา 

น้ำ     2 ชอนโตะ 

แปง     35 กรัม 

แปงกลวย    20 กรัม 

ผงโกโก ทิวลิปเขม   15 กรัม 

นมผง     10 กรัม 

ผงโซดา    1/8 ชอนชา 

เกลือ      1/8 ชอนชา 

 

วิธีทำ 

1.ละลาย ขอคโกแลต ชิฟ และเนยสด 

2.ผสมไขขาวและน้ำตาลทรายคนใหน้ำตาลละลาย ใส วานิลา น้ำ 

3. เทสวนผสม ชอคโกแลตขอที่ 1 ลงในสวนผสมขอที่ 2 

4. รอน แปง นม ผงโกโก ผงโซดาและเกลือ ลงใน สวนผสมขอ 3 คนใหเขากัน 

5.เกล่ียแปงใหเปนแผนบาง ๆๆ อบที่ 180 0C  

6.ตัดใหไดขนาดเทาที่ตองการ 

  

กระบวนการดำเนินงาน 
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5. จัดทำฉลากสินคาและนำเสนอตอกลุมเกษตร และปรับใหตรงตามความตองการ 

 

 

 

จัดทำฉลากสินคาและรปูแบบบรรจุภัณฑ  

 โดยมี 2 รูปแบบ คือ  

กลองกระดาษคราฟกลองเล็ก บรรจุ 40 กรัม 

และกลองใหญ บรรจุ 120 กรัม 

 

 

 

 

ตราส ินค า  “GO PADANG”   

โกปาเด็ง  ความหมาย อยากเชิญชวนให

มาส ัมผ ัสก ับช ุมชนบานปาเด ็งท ี ่อยู

ทามกลางธรรมชาติกลางปาลึกในพื้นที่

รอบๆอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ใน

พื้นที ่เล็กๆๆนี้มีชุมชนเครือขายรวมใจ

ตามรอยพอ ที่ไดนอมนำปรัชญาของพอ

หลวงใชชีวิตตามหลักการ “พอเพียงเพื่อ

เพียงพอ” โดยอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผลิตพลังงานสะอาดนำมาแปรรูปผลิตภัณฑจากวัตถุดิบของชุมชน และสง

มอบผลิตภัณฑของชุมชนสูผูบริโภคดวยหัวใจของชาวปาเด็ง 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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6. ลงพ้ืนที่เพ่ือ ถายทอดองคความรู ดานการผลิต การคิดตนทุน 

 

 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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การคำนวณตนทุน 

 

 

วัตถุดิบ ราคา /หนวย ปริมาณ จำนวนเงิน 
(บาท) 

ชอคโกแล็ตชิพตราทิวลิป 105/ 600 กรัม 80 กรัม 14 
เนยสด  160/1000 กรัม 40 กรัม 6.40 
น้ำตาลทราย  24/1000 กรัม 50 กรัม 1.20 
ไขไก  4 บาท 1  ฟอง 4 
โซดาไบคารบอเนต  1/8 ชอนชา  
วานิลา  1 ชอนชา 2 
แปง 40/1000 กรัม 35 กรัม 2 
แปงกลวย 200/1000 กรัม 20 กรัม 4 
ผงโกโก ทิวลิปเขม 120/504 กรัม 15 กรัม 4 
นมผง 200/1000 กรัม 10 กรัม 2 
เกลือ  1/8  ชอนชา 0.40 
อัลมอนด 500/1000 กรัม 10 กรัม 5 

รวม   45  
คา แรง รอยละ 30    13.5 
    

รวม   58.5 
ไดน้ำหนักผลิตภัณฑ 220 กรัม   
    

 

 

 

‘ น้ำหนักผลิตภัณฑ  1000 กรัม ตนทุน  266 บาท ’ 
 

 

กระบวนการดำเนินงาน 
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การจำหนาย 

 

กลองกระดาษคราฟ คาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ ตนทุน ราคาจำหนาย กำไร 
กลองเล็ก บรรจุ 40 กรัม 11 8 19 35 16 

(84.2%) 
กลองใหญ บรรจุ 120 กรัม  32 10 42 90 48 

(114%) 
 

 

 
 

กระบวนการดำเนินงาน 
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บราวนี่กรอบแปงกลวยเปนผลิตภัณฑที่ เพิ ่มคุณคาทางอาหารเนื ่องจากแปงกลวยดิบเปนแปง
ตานทานการยอย ทำใหแปงไมสามารถดูดซึมในลำไสเล็กได กลวยดิบดีตอระบบการยอย อุดมไปดวย
โพแทสเซียม กลวยดิบเปนอาหารโพรไบติกสำหรับแบคทีเรียที่อยูในลำไส จะชวยกระเพาะมีสุขภาพที่ดี และ
มีใยอาหาร บราวนี่กรอบ มีความชื้นต่ำทำใหมีอายุการเก็บนาน และเปนขนมที่ไดรับความนิยม ทำให
จำหนายไดงาย ราคาที่จำหนายบรรจุ กลองกระดาษคราฟ บรรจุ 40 กรัม ราคา 35 บาท และกลองกระดาษ
คราฟ บรรจุ 120 กรัม ราคา 90 บาท ชองทางการจำหนาย เปนของฝากเมื่อมีคนมาศึกษาดูงาน ออกงาน
แสดงสินคา เพิ่มชองทางการจำหนายผานสื่อออนไลน ผานเพจจำหนายสินคาบน  facebook   

 
 

“Gopadeng บราวนี่กรอบแปงกลวย จากพลังงานสะอาด” 

 
 

 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
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ปญหาและแนวทางการแกไข  
 

 
 

 

 

 

• แนวทางแกไขปญหา

• ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑบราวนี่
กรอบจากแปงกลวย

การแปรรูปผลิตภัณฑแปงกลวยท่ี
มีอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น

• สรางเพจทางเฟสบุคเพื่อทําใหการเขาถึงและสอบถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑงายและรวดเร็วขึ้น

ชองทางการขายท่ีทันสมัย

• เลือกบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมและสะดวกในการจัดการ
ของชุมชน เนื่องจากชุมชนอยูหางจากเมือง งาน
ออกแบบฉลากใหนาสนใจ

บรรจุภัณฑ

• บราวนี่กรอบสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้นการยืดอายุของผลิตภัณฑ

• ตราสินคา  GO  PADANGตราสินคา

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
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ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

 
ผลการดำเนินการ 

1.เพ่ือสงเสริมศักยภาพของกลุมองคกรชุมชน 
ประเภท กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุม
ผูประกอบการ OTOP หรือกลุมอาชีพในชุมชน 

1.กลุมวิสาหกิจชมุชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ ชุมชน
ปาเด็ง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดย
มีการรวมกลุมทำผลิตภัณฑบราวนี่จากแปงกลวยทำใหมี
อายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น ทำใหเพิ่มมูลคาจากกลวย ทำ
ใหมีชองทางในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น 

2.เกิดการเรยีนรูรวมกันระหวางกลุมองคกร
ชุมชนสถาบันการศึกษาและธนาคารออมสินใน
การทำงานรวมกันกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ 
 

2.มีการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ ชุมชนปาเด็ง ทีม่ีองค
ความรูการทำแปงกลวยจากกลวยดิบและการใชพลังงาน
สะอาดและวัตถดุิบในทองถิ่น 

3.เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการ
ทำงานเปนกลุม การทำงานตอยอดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 

3. .เสริมสรางประสบการณในการเรียนรูการทำงานเปน
กลุมของนักศึกษาและชุมชน การทำงานตอยอดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาแปงกลวยมาทำบราวนี่กรอบ
จากแปงกลวย 
 
 
 
 
 
 
 

  

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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วัตถุประสงค 
 

ผลการดำเนินการ 

4.กอใหเกิดประสบการณดานการพัฒนา
ศักยภาพตัวเองเมื่อออกสูตลาดแรงงาน 

4.นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 
ทำใหมีความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตัวเองที่ไดมีโอกาสนำความรูไปชวย
พัฒนาชุมชน โดยมีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดเขารวม
โครงการตั้งแตเร่ิมมีจิตอาสาขอเขามารวมทำงานเพ่ิม 

5.สรางความมั่นคงของรากฐานสังคมจาก
พื้นฐานความเขาใจของคนรุนใหม 

5.นักศึกษาที่เขารวมโครงการเห็นชองทางการประกอบ
อาชีพ โดยการนำวัตถุดิบในทองถิ่นมาแปรรูปเพ่ิมมูลคา 

 

 

 

o ดานยอดขาย และตนทุน 
การจำหนาย เดิมจำหนายบราวนี่แปงกลวยเฉพาะมีคณะมาดูงาน แตเมื่อทำบราวนี่กรอบสามารถนำ

ผลิตภัณฑไปจำหนายไดมากขึ้นและมีผลิตภัณฑของฝากของชุมชน  ทำใหเพิ่มมูลคาของกลวยดิบใหสูงขึ้น 

รูปแบบการจำหนาย 2 บรรจุภัณฑ คือ 

 

กลองกระดาษคราฟ คาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ ตนทุน ราคาจำหนาย กำไร 
กลองเล็ก บรรจุ 40 
กรัม 

11 8 19 35 16 
(84.2%) 

กลองใหญ บรรจุ 120 
กรัม  

32 10 42 90 48(114%) 

 

 

 

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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o ดานชุมชน  
กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายรวมใจตามรอยพอ ชุมชนปาเด็ง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี มี

ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมีการรวมกลุมทำผลิตภัณฑบราวนี่จากแปงกลวยทำใหมีอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น 

ทำใหเพิ่มมูลคาจากกลวย ทำใหมีชองทางในการสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 

 

o ดานบรรจุภัณฑ  
ทางดานบรรจุภัณฑ เนนใหเรียบงายและไมตองใชเทคโนโลยีมากเนื่องจากขอจำกัดของชุมชนที่

หางไกลและใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย บรรจุภัณฑมีสองแบบ คือ กลองกระดาษคราฟ บรรจุ 40 กรัม 

ราคา 35 บาท และกลองกระดาษคราฟ บรรจุ 120 กรัม ราคา 90 บาท  

 

o ดานการสืบสานภูมิปญญาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
 มีการตอยอดการนำเอาพลังงานสะอาดของชุมชนมาใชแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม

มูลคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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กระบวนการผลิต 
 

 สวนผสม    น้ำหนัก (กรัม)  

ช็อกโกแลตชิพ  ตราทิวลิป  80 กรัม 

เนยสด      40 กรัม 

น้ำตาลทรายเม็ดเล็ก   50 กรัม 

ไขขาว     1 ฟอง 

วานิลา     ½ ชอนชา 

น้ำ     2 ชอนโตะ 

แปง     35 กรัม 

แปงกลวย    20 กรัม 

ผงโกโก ทิวลิปเขม   15 กรัม 

นมผง     10 กรัม 

ผงโซดา     1/8 ชอนชา 

เกลือ      1/8 ชอนชา 

 

วิธีทำ 

1.ละลาย ชอคโกแลต ชิฟ และเนยสด 

2.ผสมไขขาวและน้ำตาลทรายคนใหน้ำตาลละลาย ใส วานิลา น้ำ 

3. เทสวนผสม ชอคโกแลตขอที่ 1 ลงในสวนผสมขอที่ 2 

4. รอน แปง นม ผงโกโก ผงโซดาและเกลือ ลงใน สวนผสมขอ 3 คนใหเขากัน 

5.เกล่ียแปงใหเปนแผนบาง ๆๆ อบที่ 180 0C  

6.ตัดใหไดขนาดเทาที่ตองการ 

   

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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วัตถุดิบ 

 
 

ละลาย ชอคโกแลต ชิฟ และเนยสด 

 
 

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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ผสมไขขาวและน้ำตาลทรายคนใหน้ำตาลละลาย ใส วานิลา น้ำ 

 
 

ผสมชอคโกแลตลงในไขขาวกับน้ำตาล 

 

การประเมินความสำเร็จ KPI 



 
 

27 
 

ผสม แปง นม ผงโกโก ผงโซดาและเกลือ ลงใน ชอคโกแลตใหเขากัน 

 
 

เกลี่ยแปงใหเปนแผนบาง ๆ 

 

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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อบที่ 180 0C 

 

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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ตัดใหไดขนาดเทาที่ตองการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความสำเร็จ KPI 
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ทีม Food Food Good Idea 
 

1. นางสาวสโรชา ชูกอนทอง สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : หัวหนาทีม 

2. นางสาวญาณิน ทองเทียม สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : สมาชิก 

3. นางสาวจิราภา คงจุติ สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : สมาชิก 

4. นางสาวอุมากร เสือสีนวล สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : สมาชิก 

5. นางสาววรรณพร พลายกำเนิด สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : สมาชิก 

6. นายณัฐพงษ ฉวีศักดิ์ สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : สมาชิก 

7. นายเชาวรินทร พิลา สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตำแหนงงานในทีม : สมาชิก 

8. นายยุทธกิจ บำรุงเวช สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : สมาชิก 

9. นางสาวณัฏฐธิดา บัวเชื่อม สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : การออกแบบประชาสัมพันธ 

10. นางสาวณัฐธิดา เมี้ยนวงศ สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : เหรัญญิก 

11. นางสาวณัฐิยา อยูใจเย็น สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหนงงานในทีม : สมาชิก 

 

อาจารยท่ีปรึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ศรีพวาทกุล  สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ข้อมูลทีม 



 
 

 
 
  

 

 

 

 

Team : BIM 60 
 

กลุ่มการท่องเทียวเชิงอนุรกัษ์ธรรมชาติ อาํเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ธนาคารออมสินร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

โครงการออมสินยุวพฒัน์รกัษ์ถิน ประจาํปี 2562 
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     หมูบานรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเขตปาสงวนแหงชาติซึ่งในอดีตเคยเปนแหลง

หลบซอนของคอมมิวนิสต เปนหมูบานท่ีเต็มไปดวยธรรมชาติลอมรอบ ความรมเย็นของทุงหญาเขียวขจีและ

ความสุข 

     ท่ีแหงนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงมอบพื้นท่ีทำกินใหราษฎร ดังนั้นจงึมี

การอพยพจากหลายถ่ินฐานเขามาจับจองพืน้ท่ีดังกลาวจนเกิดข้ึนมาเปน 

“หมูบานรวมไทย” โดยเร่ิมเปดหมูบานเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2521 บานรวม

ไทยเปนหมูบานท่ีอยูหางไกลจากองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 

ประมาณ 22 กิโลเมตร อยูหางจากที่วาการอำเภอกุยบุรี ประมาณ 30 

กิโลเมตร และอยูหางจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประมาณ 60 กิโลเมตร มี

จำนวนครัวเรือน 596 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,605 คน แบงเปนชาย 

797 คน หญิง 808 คน (ตามจปฐ. 2561) บานรวมไทย หลอมรวมจากคนใน

หลายชุมชนท่ีมาจากหลากหลายจังหวัด หลายวัฒนธรรม หลายภาษา มาอยู

รวมกัน ภายในชุมชนสวนใหญทำการปลูกสับปะรด ขณะท่ีพื้นท่ีในชุมชนติด

กับปากุยบุรี ซึ่งเปนเขตอนุรักษจึงเกิดเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษข้ึน ความหลากหลายสรางกจิกรรมภายใน 

เพื่อสรางเสนหใหการทองเท่ียวจนไดรับรางวัล นักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบ

ใกลชิดและทำกจิกรรมจากกลุมแมบาน  

บานรวมไทย ชุมชนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสัตวปาในพื้นท่ี

อุทยานแหงชาติกุยบุรี “ซาฟารีเมืองไทย”  

ประวติัความเป็นมา 

ความเปนมาของชุมชน 



 
 

3 
 

และชางปามากกวา 200 ตัว ดวยพื้นท่ี 1,500 ไร การทองเท่ียงเชิงเกษตรอนุรักษ สำหรับนักทองเท่ียวท้ังชาว

ไทยและชาวตางชาติจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบใกลชิด คุณคาจากแหลงธรรมชาติของบาน

รวมไทย ในอดีตในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไดทรงอนุรักษชางปาและใหคนอยูรวมกัน ทำใหชาวบานไดทำการ

ทองเท่ียวและไดนำเสนอของดีในหมูบาน แตเมื่อกอนชาวบานสวนใหญทำเกษตรปลูกสับปะรดโดยใช

สารเคมี เพราะตองสงโรงงาน ดินเร่ิมมีปญหา จึงไดนำการปลูกหญาแฝกมาพัฒนาในการทำเกษตรและควบคู

ไปกับทองเท่ียว นอกจากนี้ บานรวมไทย ยังมีการจัดการนำเสนอกจิกรรมท่ีหลากหลาย เชน จัดกิจกรรม

นั่งเลน นอนเต็นท จิบชา ทาลมหนาว เคลาเสียงเพลง ดังนั้น จึงเกิดแนวทางในการพัฒนาการตลาดเพื่อเปน

การประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักในหมูนักทองเท่ียวและยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายท่ีตองการเสนอใหแก

นักทองเท่ียวไดเขาใจวิถีธรรมชาติจากที่นี่บานรวมไทย 

     นอกจากการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ ยังมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในชุมชนใหนักทองเท่ียวให

เห็นบรรยากาศท่ีไมเคยสัมผัสไดท่ีไหนมากอน ไดแก กิจกรรมกลุมตนกลา กลุมชาเขียวใบหมอน กลุม

กระดาษสับปะรด ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กลุมแมบานนำ้พริกกลวย เปนตน 

 

 

 

 

 

   

ประวติัความเป็นมา 
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Mulberry green tea: ชาเขียวใบหม่อน 

กลุมการทำชาใบมอน เปนวิสาหกิจชุมชนกลุม

ผลิตชาใบหมอนบานรวมไทย เปนอีกกิจกรรม

ที่ใหนักทองเที่ยวเขาเรียนรูสัมผัสวิถีการผลิต

ชาจากกลุมแมบาน ซึ่งเปนกิจกรรมเล็กๆแต

เต็มไปดวยความเรียบงายตามวิถีชุมชนบาน

รวมไทย 

 

การทำชาเขยีวใบหม่อน Mulberry green tea 

 

Pineapple leaf: กลุ่มกระดาษสับปะรด 

 สมาชิกกลุมใชใบสับปะรดมาทำเปนกระดาษ เปนอีก

หนึ่งกิจกรรมท่ีสรางสสีันใหกับหมูบานรวมไทย อำเภอกุย

บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ กิจกรรมกลุมกระดาษ

สับปะรด นักทองเท่ียวจะไดเห็นและเรียนรูภูมิปญญา

ทองถ่ินในการผลิตกระดาษนั้นสามารถเอามาสราง

มูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาไดอยางเรียบงาย ท้ังนี้ ยัง

สามารถตกแตงออกแบบลายของกระดาษไดดวยตัวเอง โดยใชวัสดุจาก

ธรรมชาติ เชน ดอกไมท่ีมีสีสันและใบไมมาตกแตงใหดูสดใสมากยิ่งข้ึน 

ประวติัความเป็นมา 
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ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เปนอีกกิจกรรมหนึ่งหมูบาน

รวมไทยที ่ย ึดในเรื ่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนรากฐานในการ

ประกอบอาชีพ โดยมีการผลิตเครื่องใชไมสอยจากไมกระถิ่นมาทำเปน

ภาชนะ เชน แกว     ภาชนะท่ีใสของท่ัวไป ทำเปนครก เปนตน ซึ่งการ

ผลิตดังกลาวเปนงานฝมือซึ ่งสรางรายไดใหแกชุมชน ซึ ่งไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวเปนอยางดี 

โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

 
 

 

 

 

ประวติัความเป็นมา  
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กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกกล้วย 

 

 

เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนใหกลุมสมาชิกมีงานทำ โดยการเอากลวยมาแปรรูปทำเปนน้ำพริก

กลวย สรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชน ซึ่งเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความนาสนใจโดยเฉพาะในกลุมนักทองเที่ยว

ตางอำเภอและนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีไมเคยสัมผัสมากอน ไดเห็นวิธีการผลิตและข้ันตอนการทำน้ำพริก

กลวยจากกลุมสมาชิกที่ตองการนำเสนอใหแกกลุมนักทองเท่ียวไดลิ้มลอง 

 

การเรียนรู้การผลิตสบู่ โฟมล้างหน้า ครีมทาผิวหน้าจากสับปะรด 

กิจกรรมอีกมุมหนึ่งของหมูบานรวมไทยท่ี

สมาชิกนำสับปะรดมาทำเปนโฟมลางหนา สบู 

ครีมทาหนาดวยวิธีท่ีเปนธรรมชาติ เปนภูมิปญญา

ทองถิ่นที่ยังคงอนุรักษไว ดวยความคิดที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ยังเปนการเพิ่มมูลคาสินคา

ใหแกคนในทองถิ่นอีกดวย ทั้งนี้  ยังคงเอกลักษณ

ของตัวสินคา ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดซึมซับวิถีชีวิต

อีกแบบของคนในช ุมช ุนบ านรวมไทยอย าง

สนุกสนานและสรางสรรคอีกดวย 

ประวติัความเป็นมา 
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โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
การพัฒนาทองถิ่นนับเปนสิ่งสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความสำคัญ  โดย

คำนึงถึงการพัฒนาและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนถึงหนวยงานในพื้นที ่ตามแผนการพัฒนา

ประเทศ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนโครงการไทยยั่งยืน  แผน

ยุทธศาสตรชาติ กรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว (ยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี เปนตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนายกระดับคุณภาพชุมชนทั้งในแงการ

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑชุมชน และการทองเที่ยวชุมชน โดยมุงอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่ม

คุณคาและมูลคา  เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธใหมีความ

มั่นคง เขมแข็งและยังย่ืนตอไป  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวทำใหเกิดขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนรวมกับธนาคารออมสินภายใตโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น  เพื่อพัฒนาอาชีพ  พัฒนา

ผลิตภัณฑ  และพัฒนาชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาและ

อาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมีโอกาสบูรณาการศาสตรความรูทางดานวิชาการใน

การผลักดันชุมชนใหเกิดการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

 

 

ประวติัความเป็นมา 
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ข้อมูลท่ีศึกษาจากชุมชน 

จากคำบอกเลาของคุณน้ำฝน เอ่ียสำอาง หัวหนาผูดูแลกลุมหมูบานรวมไทย เลาวา ปจจุบันหมูบาน

รวมไทย เกิดการพัฒนาในเชิงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ โดยเนนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ตางประเทศ  

คุณคาจากแหลงธรรมชาติของบานรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ต้ังอยูบนพื้นท่ีทุง 

1,500 ไร มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 1,600 คน เปนทุงหญาท่ีมีความสวยงาม บรรยากาศธรรมชาติท่ีสด

ชื่นเต็มไปดวยสัตวปา เชน ชางปากระทิงที่เปนมิตรกับผูคน หมูบานรวมไทยจัดวาเปนการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษสัตวปาในพื ้นที ่อ ุทยานแหงชาติก ุยบุรี “ซาฟารี

เมืองไทย” ซึ่งมีทุงหญาธรรมชาติและจุดชมวิวนับเปนพื ้นท่ี

หนึ่งที ่สามารถเรียกความสนใจจากกลุมนักทองเที่ยวที ่รัก

ธรรมชาติไดเปนอยางดี ท้ังนี้ หมูบานรวมไทยยังมีเอกลักษณท่ี

โดดเดนและเหมาะสมในการเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ สิ่งท่ี

สำคัญคือการประชาสัมพันธและการทำสื่อการตลาดทองเที่ยวเปนสิ่งชุมชนหมูบานรวมไทยใหความสำคัญ

เปนอยางมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนการดาํเนินงาน 
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สรุปปัญหาที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือ 

คุณน้ำฝน เอ่ียสำอาง หัวหนาผูดูแลกลุมหมูบานรวมไทยกับกลุมสมาชิกชาวบาน กลาววา “ปจจุบัน

ทางกลุมบานรวมไทย มีปญหาเรื ่องการตลาดในประเด็นการสรางการรับรูผานเครื ่องมือที่สอดรับกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวในปจจุบัน ดังนั้นแนวทางในการพัฒนา คือ สอนการสรางเพจ

ออนไลนใหกับชุมชน เชน ภาพถาย วีดีโอ ทำจุดเช็คอินใหโดด

เดนและนาสนใจในหมูนักทองเที่ยวมากขึ้น มีการรีวิวสถานท่ี 

ทำ content ผานทาง Facebook เพื ่อใหเกิดการรับรูแก

นักทองเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการตลาดแบบ offline 

เชน ทำ ปายประชาสัมพันธ ทำปายทางเขาใหชัดเจนเพื ่อให

นักทองเท่ียวสะดวกตอการเดินทางและสรางโปรแกรมทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดาํเนินงาน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

จากปญหาท่ีชุมชนตองการความชวยเหลือขางตน ทางกลุมมีแนวทางในการพัฒนา 2 ดานดังนี้ 

1) ดานการจัดการ 

1.1) สอนสรางเพจออนไลนใหกับชุมชน เชน ภาพถาย วีดีโอ content ผาน Facebook 

เพื่อใหเกิดการรับรูกับนักทองเท่ียว 

1.2) ติดต้ังปายทางหลวง 2 จุด เพื่อบอกทางไปบานรวมไทยไดอยางถูกพิกัด 

2) ดานการตลาดและการประชาสัมพนัธ 

2.1) การทำแผนท่ีการทองเท่ียวและโปรแกรมทองเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวผานโบรชัวร  

2.2) การสื่อสารทางการตลาดผาน Facebook  

2.3) การทำ Content ในลักษณะบทความ รูปภาพหรือ VTR รวมถึงแฮชแท็กและ

เช็คอิน 

โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานในแตละดานดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดาํเนินงาน 
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ด้านการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

 
 

กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน 

ลงพืนทีเพือหารือและ

สรุปรูปแบบการปรับ

ภูมิทศัน์

สาํรวจราคาวตัถุดิบทีใช้

ในการปรับภูมิทศัน์ ใน

ทีนีคือ ป้ายทางหลวง

สาํรวจพืนที

ออกแบบ
จดัซือวิตถุดิบและ

อุปกรณ์ในการจดัทาํ

นดัหมายกบัชุมชน

ร่วมกนัปรับภูมิทศัน์

สาํรวจและรวบรวม

สือทางการตลาดของ

ชุมชน

หาขอ้มูลพฤติกรรม

นกัท่องเทียวและการทาํ

การตลาดในปัจจุบนั

นาํขอ้มูลทงัหมดสรุป

ประเดน็ทีนาํไปพฒันา

ชุมชน

หารือและสรุปการ

พฒันาการรับรู้ของ

นกัท่องเทียว

วางแผนและออกแบบ

สือทางการตลาด

จดัทาํและส่งมอบ

ให้กบัชุมชน
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SWOT Analysis 

สภาพแวดล้อมภายในของหมู่บ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

S1 : ผูนำและแกนนำชมุชน มีศักยภาพ มีการบริหารงานอยางเปนเอกภาพ มีความเขมแข็ง เนน

การมีสวนรวมของทุกบาน 

S2 : เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

S3 : มีการจัดสรรผลประโยชนท่ีเปนธรรมในการทำกิจกรรมตางในชุมชนใหแกสมาชิก 

S4 : คนในชุมชนเปนมิตรและมีใจใหบริการ 

S5 : มีความโดดเดนดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

S6 : ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี 

S7 : มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามความตองการของลูกคา 

S8 : กลุมมีการทำบัญชีรายรับรายจายท่ีชัดเจน 

จุดอ่อน (Weakens : W) 

W1 : การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีไมท่ัวถึง 

W2 : สมาชิกขาดทักษะดานการสื่อสารทางการตลาด 

W3 : วิธีการจองท่ีพักของหมูบานท่ีมีความไมสะดวก 

W4 : กลุมไมมีการจัดเก็บขอมูลลูกคาเพื่อการจดจำและรักษาลูกคาไวใหกลับมาซ้ำอยางเปน

ระบบ 

W5 : กลุมมีนักทองเท่ียวเขามาแตละเดือนไมแนนอน ทำใหเกิดรายไดไมคงท่ี 

W6 : สถานท่ีต้ังอยูไกลจากท่ีชุมชน ยากตอการเดินทาง 

สภาพแวดล้อมภายนอกของของหมู่บ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โอกาส (Opportunities : O) 

O1 : กลุมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐอยางตอเนื่อง หลายหนวยงานมีนโยบายใหการ

สนับสนุน 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
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O2 : กลุมมีความโดดเดนดานวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นตาม

แนวทางพระราชดำริ 

O3 : มีนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสนใจเปนจำนวนมาก 

O4 : เปนหมูบานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

อุปสรรค (Threats : T) 

T1 : ระบบนำทางไมชัดเจนเนื่องจากสถานท่ีต้ังหางไกลและเสนทางมีความสลับซับซอน 

T2 : การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ 

T3 : เนื่องจากเปนการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในบางฤดูกาลไมสามารถท่ีจะควบคุมสภาพอากาศ

ใหเอื้อตอการทองเท่ียวไดตลอด 

T4 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลกระทบตอรูปแบบกิจกรรม 

T5 : เสนทางท่ีใชสัญจรไมใชถนนสายหลักท่ีมีการสัญจรหนาแนนทำใหไมคอยเปนท่ีไมรูจัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  

 

 

 
 

• แนวทางแก้ไขปัญหา

• จดัทาํโบร์ชวัร์ใหก้บับา้นรวมไทยเพือเป็นส่งเสริมการ

ท่องเทียวของหมู่บา้น

ขาดแคลนเรืองสือ

ประชาสมัพนัธ์

• องคค์วามรู้เรืองการทาํ content การจดัทาํ

Facebook page รวมถึงการทาํบญัชีเบืองตน้สอนให้

หวัหนา้ชุมชนทาํ content ทาง Facebook เพือเป็น

การประชาสมัพนัธก์ารท่องเทียวผา่นสือดิจิตอลและสอน

เรืองการทาํบญัชีเบืองตน้แก่สมาชิก

องคค์วามรู้เรืองการทาํ

content การจดัทาํ 

Facebook page
รวมถึงการทาํบญัชีเบืองตน้

• ติดตงัป้ายทางหลวง จาํนวน 2 จุด เพือเป็นการบอก

ตาํแหน่งในการเดินทางใหก้บันกัท่องเทียวเพอืความ

สะดวกในการเดินทางมากขึน

ขาดแคลนเรืองป้ายบอก

ทางเข้า ป้ายทางหลวง

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
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ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 

ผลการดำเนินการ 

1. เพื่อพัฒนาชุมชนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ินของชาวบาน

ใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส 

ชาวบานหมูบานรวมไทยสามารถพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษธรรมชาติไดโดยมีการจัดกิจกรรมใหแกกลุม

นักทองเท่ียวตามวิถีชุมชน 

2. สรางองคความรูดานการสื่อสารการตลาด

และความรูพื้นฐานดานบัญชีเบ้ืองตนใหแก

สมาชิกและหัวหนาชุมชน 

มีการผลิตโบรชัวรใหกลุมสมาชิกและหัวหนากลุมไดรับ

ความรูจากการถายทอดองคความรูจากนักศึกษาในเร่ือง

การทำบัญชีเบ้ืองตนและการทำ content ผาน social 

media 

 

3. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางชุมชน 

โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน 

สถาบันการศึกษาและนักศึกษา 

ชาวบานรวมไทยเกิดการรับรูและรูสึกขอบคุณเหลา

สถาบันท่ีมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนบานรวมไทย

และนักศึกษาท่ีเขาลงพืน้ท่ีในการพัฒนาดังกลาว 

 

 

4. เกิดการเรียนรูและแนวคิดในการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

ชาวบานรวมไทยเกิดแนวคิดในการพัฒนาและเรียนรูการ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติและยังคงรักษา

ไวใหลูกหลาน 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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o ดานยอดขาย และตนทุน 

แตเดิมมีนักทองเท่ียวท่ีเปนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว กลุมคนไทยท่ีเขามา

ทองเท่ียวนั้นสวนมากมาจากตางอำเภอซึ่งเขามาทองเท่ียวเพิ่มข้ึน 20 % จากการลงสื่อประชาสัมพันธท้ัง 

online และ offline และมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวเพิ่มข้ึนดวย นอกจากนี้ ยังมีจำนวน

การกด like and share ผานทาง Facebook เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เมื่อมีการอัพเดตขอมูลและรูปภาพการ

ทองเท่ียวอยูอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกอนการพัฒนาและมีการปรับปรุงสื่อการตลาดออนไลน  

 

o ดานชุมชน  

ผูมีสวนไดสวนเสีย stakeholder เชน นักทองเท่ียวไดประโยชนจากการมาพักผอนไดชื่นชมสถานท่ี

สวยงามบรรยากาศท่ีบริสุทธิ์และไดเห็นวิถีชีวิตทองถ่ินของชาวบานรวมไทย รูจักวัฒนธรรมไทยแบบด้ังเดิม 

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่คอนขางชื่นชอบและหลงใหลในวัฒนธรรมไทย  ตัวชาวบานมีงานทำ

มากขึ้น มีการรวมกลุมเพื่อทำกิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชน  เชน ผลิตชาเขียวใบหมอน การผลิต

กระดาษจากสับปะรด เรียนรูจากฐานเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำพริกจากกลวยของกลุมสมาชิก เปนตน 

 

o ดานบรรจุภัณฑ  

ประเด็นแรกจะเปนเร่ืองของปายทางหลวง มีการติดต้ังปายทางหลวงเพื่อบอกทิศทางไปหมูบานรวม

ไทยจำนวน 2 จุดหลัก ตัวปายเปนสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาวพรอมระบุจำนวนระยะทาง ปายที่หนึ่ง ติดต้ังสาม

แยกโรงเรียนดีมากาเร็ตโดยใชชื่อวา “ชุมชนทองเท่ียวบานรวมไทย” ระยะทางจำนวน 11 กิโลเมตร และจุด

ที่สอง ติดตั้งตรงสี่แยกถนนใหญทางเขาอำเภอกุยบุรี ระยะทางจำนวน 26 กิโลเมตร มีการจัดทำโบรชัวร

ประชาสัมพันธเรื่องโปรแกรมการทองเท่ียวของหมูบานรวมไทยและกิจกรรมหลักท่ีนักทองเท่ียวจะไดสัมผัส

กับธรรมชาติท่ีสวยงาม เนื้อหาในโบรชัวรมีการเพิ่มในสวนของกิจกรรมหลักของกลุมสมาชิก ลงรายละเอียด

โปรแกรมการทองเท่ียว แผนท่ีทองเท่ียวของชุมชน เนื้อหาอานงายมากข้ึน  

การประเมินความสาํเรจ็ KPI  
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o ดานการสืบสานภูมิปญญาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

มีการสืบสานเร่ืองของการอนุรักษธรรมชาติในเชิงการทองเท่ียว ผูคนหรือนักทองเท่ียวท่ีเขามาจะได

ชื่นชมกับธรรมชาติ ทั้งนี้ ยังเปนการอนุรักษธรรมชาติที่มีอยูใหดำเนินอยูตอไป รวมถึงกิจกรรมหลักของ

หมูบาน เชน การทำชาใบหมอน เศรษฐกิจพอเพียง การทำกระดาษจากใบสับปะรด รวมถึงการทำน้ำพริก

จากกลวย การทองเท่ียวอนุรักษเชิงธรรมชาติตอบโจทยการสืบสานภูมิปญญาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสื่อสารการตลาด 

กระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสื่อสารการตลาดของหมูบานรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ประกอบไปดวยท้ังหมด 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 

การพฒันากระบวนการด้าน

การตลาด

ขนัตอนที 1
วางแผนและ

ติดต่อชุมชน

ขนัตอนที 2
การหารือและขอ้สรุป

ในการติดตงัป้ายทาง

หลวง

ขนัตอนที 3
การสอนทาํ content 
ผ่าน Facebook และ

การทาํบญัชีเบืองตน้โดย

นกัศึกษา

ขนัตอนที 4
จดัทาํโบร์ชวัร์

โปรแกรมการ

ท่องเทียว

ขนัตอนที 5
ส่งมอบผลงาน
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ขั้นตอนที่ 1 วางแผนและติดต่อชุมชน 

จากการประชุมของกลุมมีความเห็นวาจะสามารถพัฒนาการทองเท่ียวโดยการ วางแผนไว 3 แนวทาง คือ 

1) ทำปายทางหลวง 2 จุด 

2) ทำแผนโบรชัวร 
3) สราง content ผาน Facebook 

 

 

ซึ่งการพัฒนาของกลุม ติดตอประสานงานกับคุณ

น้ำฝน เอี่ยสำอาง เบอรโทรติดตอ 082-7312226   

  

ขั้นตอนที่ 2 การหารือและข้อสรุปในการติดต้ังป้ายทางหลวง 

ในสวนนี้ไดเขาปรึกษากับทางกลุมชุมชน  เพื่อหาขอสรุปในการติดต้ังปายทางเขาหมูบานรวมไทยวา

จะตั้งในจุดใดที่จะทำใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวไดถูก

พิกัด 

ผลการหารือไดขอสรุปวา การติดตั้งปายทางหลวง

จะติดตั้งทั้งหมดจำนวน 2 ปาย เพื่อใหการเดินทางสำหรับ

นักทองเท่ียวสะดวกมากข้ึน  

จุดที่หนึ ่งติดตั ้งตรงสามแยกโรงเรียนดีมากาเร็ต 

โดยมีชื่อวา “ชุมชนทองเที่ยวบานรวมไทย” ระยะทาง 11 

กิโลเมตร จุดท่ีสอง ติดต้ังตรงสี่แยกถนนใหญ มีระยะทาง 26 กิโลเมตร  ซึ่งติดต้ังแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอยให

ทางชุมชน  

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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ขั้นตอนที่ 3  การสอนทำ content ผ่าน Facebook และการทำบัญชีเบ้ืองต้นโดยนักศึกษา 

นักศึกษารวมกันถายทอด

การใช Facebook สราง content 

เพื่อพัฒนาการทองเท่ียวโดยเร่ิมจาก

การใชโทนสีของรูปภาพ การลงคลิป

วีดีโอ การจัดรูปภาพควรจัดวางใน

ต ำ แ ห น ง ไ ห น เ พ ื ่ อ ส ะ ด ุ ด ต า

นักทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังรวมไป

ถึงการทำบัญชีพื้นฐานแกชุมชนดวย 

 

 

ขั้นตอนที่ 4   จัดทำโบร์ชัวร์โปรแกรมการท่องเที่ยว 

มีการจัดทำโบรชัวรเสนอโปรแกรมการทองเที่ยวและกิจกรรม

หลากหลายที่ไดจัดขึ้น รวมถึงแผนที่ทองเที่ยวที่ไดรวบไวในโบร

ชัวรดวย แพ็คเกจการทองเที่ยว 2 วัน 1 คืน 

 

 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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ขั้นตอนที่ 5   ส่งมอบผลงาน 

สมาชิกของกลุมบานรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สงมอบผลงานทุกชิน้และถายรูปรวมกันเปนท่ีระลึก 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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แผนระยะยาว 

 

      ในสวนของแผนระยะยาวของหมูบานรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีเปนการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาตินั้นไดแบงแผนระยะยาวออกเปน 3 ประเด็นหลัก ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ 1 การปรับปรุงสื่อการตลาดผ่านดิจิตอลและการประชาสัมพันธ์ 

       การสื่อสารการตลาดผานดิจิตอลเปนอีกหนึ่งแผนระยะยาวที่ตองใหความสำคัญ 

เนื่องจากปจจุบันกลุมนักทองเที่ยวจะรับรูผานสื่อผานออนไลนและดิจิตอล เนื่องจากผูรับ

สารสวนใหญในอนาคตจะเขาใจในบทบาทของ digital transformation การสื่อสารผาน

สื่อใหมเปนทางเลือกใหมของผูรับสารโดยเฉพาะกลุมวัยรุน รวมถึงวัยทำงาน ชุมชนตองมี

การเรียนรูเทคโนโลยีดิจิตอลอยางตอเนื่อง เพราะในปจจุบันรูปแบบการติดตอสื่อสาร

ชองทางนี้จึงมีความสำคัญเปนอยางมากตอนักทองเท่ียวแบบคนรุนใหม 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 

 

ปรับปรุงสือการตลาด

และการ

ประชาสัมพันธ์

การให้ความรู้

เกียวกับภาพถ่าย

อย่างต่อเนือง

ผลิตกิจกรรมใหม่ๆแก่

นักท่องเทียวแต่ยงัคง

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน
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การประชาสัมพันธ ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง หมายความวาตองมีการอัพเดตสื่ออยางสม่ำเสมอ

และตอเนื่องท้ัง online และ offline ในสวนของ online นั้นตองมีการปรับปรุงและเรียนรู application 

ใหมๆอยูเสมอไมวาจะเปน Twitter, Instagram, Facebook, Linked In เปนตน เพราะเปนชองทางท่ี

แพรหลายท่ีสุด ในสวนของ offline นั้นหากการพัฒนาเสนทางคมนาคมมีการตัดเสนทางเพิ่มมากข้ึน ตองมี

การตรวจสอบพิกัดในการติดตั้งปายอยูเสมอ ตัวอักษรปายตองชัดเจน การจองหองพักและโปรแกรมการ

ทองเท่ียวผานทาง application เปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวเร่ิมใหความสนใจในการติดตามขอมูลขาวสาร

ตางๆ ดังนั้น จะเห็นไดวาโลกดิจิตอลกำลังมีบทบาทสำคัญตอการทองเที่ยวซึ่งกลุมสมาชิกและหัวหนากลุม

ตองเรียนรูและปรับตัวตอเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางถูกวิธีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียว 

 

ประเด็นที่ 2 การให้ความรู้เก่ียวกับทักษะในการถ่ายภาพและเทคนิคการออกแบบสื่อ 

     ทักษะในการถายภาพ การใชโทนสีภาพ ตำแหนงในการถายภาพ ภาพประเภทไหนหรือการใหสีแบบใด

ที่ดึงดูดนักทองเที ่ยวจัดวาเปนอีกแผนที่ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื ่อใหเกิดการรับรู ในกลุม

นักทองเที่ยวมากขึ้นและภาพถายที่มีเอกลักษณสามารถเสนอความโดดเดนของชุมชนไดเปนอยางดี ดังนั้น 

การฝกอบรมและลงเรียนเกี่ยวกับการถายภาพจะสามารถสรางทักษะท่ีติดตัวใหกับสมาชิกไดเปนอยางดีและ

ยั่งยืน เชน  

2.1) เขาฝกอบรมการถายภาพแกหัวหนากลุมและสมาชิกเพื่อทำการ update รูปภาพอยูเสมอ 

2.2) เขารวมกับกลุมสมาชิกถายภาพในบริเวณใกลเคียง เชน Photo club 

2.3) ต้ังกลุมอาสาสมัครท่ีสนใจในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ 

  

 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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ประเด็นที่ 3 ผลิตกิจกรรมใหม่ๆแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ยังคงภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 

       จัดหากิจกรรมใหมๆที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อคงความเปนเอกลักษณของบานรวมไทยไว 

เนื่องจากวาในอนาคตเมื่อความล้ำหนาของเทคโนโลยีเขามา อาจจะทำใหภูมิปญญาทองถิ่นเริ ่มหายไป 

ดังนั้น การอนุรักษวิถีชีวิตแบบชาวบาน ไมวาจะเปนอาหารการกิน วิถีชีวิตความเปนอยู  ความสัมพันธกับ

ธรรมชาติกำลังจะเร่ิมหายไปในอนาคต หมูบานรวมไทยตองอนุรักษความเปนธรรมชาติเพื่อการทองเท่ียวซึ่ง

สามารถตอบโจทยคนรุนในอนาคตไดอยางลงตัว ดังนั้นจึงควรท่ีจะ 

3.1) เพิ่มกิจกรรมใหมๆเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว โดยเฉพาะดึงความเปนเอกลักษณในสิ่งท่ีชุมชนมี แตชุมชน

อื่นไมมีนำมาสรางเปนเอกลักษณของชุมชน 

3.2) ยังคงแนวคิดของภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสมาชิกใหคงอยูตอไปในอนาคต 

3.3) ความสัมพันธกับธรรมชาติคือสิ่งท่ีตองอนุรักษ เชน ชางปา ทุงหญา เปนตน 

3.4) เนนกิจกรรมท่ีสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพราะมีนักทองเท่ียวตางชาติท่ีใหความสนใจการ

ทองลักษณะเชนนี้ 

3.5) การรักษาและฟนฟูกิจกรรมบางประเภท เชน การผลิตสินคาดวยมือ  handmade กำลังจะหายไป

ดังนั้นควรจะมีเด็กรุนใหมท่ีเขามาเรียนรูและสืบสานงานฝมือตอไป 

3.6) การผลิตและการแปรรูปสินคา เชน นำสับปะรดมาผลิตเปนสบู โฟมลางหนา ครีมทาหนา ควรไดรับ

การสงเสริมอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการรับรูแกนักทองเท่ียวถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.7) สงเสริมและผลักดันใหมีแนวคิดท่ีอนุรักษธรรมชาติอยางตอเนื่อง 

      ภูมิปญญาทองถิ่นและเอกลักษณของชุมชนถือวาเปนสิ่งที่โดดเดนและถือเปนจุดที่จะแสดงความเปน

ชุมชนของหมูบานรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ กิจกรรมที่สรางสรรคและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมยังคงตอบโจทยแผนระยะยาวในอนาคตไดเปนอยางดี 

 

การประเมินความสาํเรจ็ KPI 
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ทีม BIM 60 
1. นายนพคุณ บุญเพ็ญ  

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : หัวหนาทมี 

2. นายโชติวัฒน แสงโสม  

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : เลานุการ 

3. นางสาวนิชาภา สุขศรี  

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : เหรัญญิก 

4. นายดนุสรณ  งามแฉง  

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

: ผปูระสานงานและเทคโนโลย ี

5. นายพงษปณต ราชลักษณ  

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : การจัดการ 

6. นางสาวรักษิตา จันดาห  

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : การผลิตสื่อการตลาด 

7. นางสาวศศินัน ครองบญุ   

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : ดานประชาสัมพันธ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารยณัฐอร มหาทำนุโชค   

สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

 

 

 

 

 

ข้อมลูทีม 
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ปันรักข้าวเกรียบงา 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงต าบลช่องสะแก 

 

ทีม ฮั่นแน่…ข้าวเกรียบงา 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

E
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Preserve to local 
knowledge 

 

เปิดต ารับ...ปันรักข้าวเกรียบงา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 

วิถีพอเพียงต าบลช่องสะแก 

 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ประวติัความเป็นมา  : การรวมกลุ่ม

สมาชกิชุมชนจากเดมิจํานวน 22 คน จดัตงั

กลุ่ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถี

พอเพียงตําบลช่องสะแกขึนเมือวันที 27 

เมษายน พ.ศ. 2559 ปจัจุบันมีสมาชิก

จํานวน 43 คน มีผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่ม

ไดแ้ก่ ผกัเกษตรอนิทรยีซ์งึสรา้งรายไดห้ลกั

เพียงพอให้กับสมาชิก ประธานชุมชนคือ

นายสุพจน์ กลินพ่วง และสมาชิกภายใน

กลุ่มได้มีการประชุมหารือกันการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่นันก็คือข้าวเกรียบงาจาก

สูตรดังเดิมทีมีความเหนียวและแข็งต้อง

นําไปปรุงก่อนจึงรบัประทานได้ ผ่านการ

พฒันาปรบัปรุงสูตรใช้มะพรา้วนําหอมผสม

เข้าไปทําให้เกดิความหอม และละแลงเป็น

แผ่นเลก็เพอืใหร้บัประทานง่ายขนึ รสชาตมิี

ความหอมกลมกล่อม นิมนวลและไม่หวาน

จนเกินไป ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในปจัจุบนั

(นักท่องเทยีวทีเดินทางมาท่องเทยีว และ

ประชาชนทวัไป) 

 

Panrak..rice sesami 
crackers  

Be



6 
 

 

            แตร่ะยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์มีจํากดัเพียงแค ่ -  วนัเทา่นนั และจดุนีเองคือปัญหาทีทํา

ให้สมาชิกมีความต้องการพัฒนาต่อยอดในเรืองของการเก็บรักษาข้าวเกรียบงาให้คงความนิมนวลแต่

ระยะเวลาในการจัดเก็บเพิมขึน และอีกส่วนหนึงทีพบได้แก่ ด้านกระบวนการผลิตทียังไม่ได้มาตรฐาน

เนืองจากยังมีสมาชิกบางคนไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มดําเนินการผลิตเอง จําหน่ายเอง นอกจากนียังมีด้าน

การตลาดในส่วนของการพฒันาผลิตภัณฑ์ ตรายีห้อสินค้า และด้านบรรจุหีบห่อ ให้ยงัคงมีความเป็นอัต

ลกัษณ์และรักษาเอกลกัษณ์ดงัเดิมไว้ จากการทีนกัศึกษาคณะวิทยาจดัการลงพืนทีตําบลช่องสะแกสํารวจ

ข้อมลูดงักลา่วจงึทําให้ทีมฮนัแน.่.ข้าวเกรียบงา สนใจเข้าร่วมในการโครงการออมสินยวุพฒัน์รักษ์ถินในครัง

นี ทงันีเพือยกระดบัคณุภาพผลิตภณัฑ์ชมุชนสูค่ณุภาพมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากของชมุชนให้สามารถพฒันาได้อยา่งยงัยืน 

 

      

      
      

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการย่อย 

. เพือยกระดับคุณภาพกระบวนการ

ผลิตข้าวเกรียบงาโดยการพัฒนาสูตรให้

สามารถรับประทานได้ทนัทีและระยะเวลาใน

การเก็บรักษาได้นานขนึ 

. พัฒนาและออกแบบหีบห่อเพือสร้าง

การยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาทําให้

จํานวนยอดขายเพิมขนึร้อยละ 10 ตอ่ปี 

. เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้

การทํางานเป็นกลุ่มระหว่างนักศึกษาและ

องค์กรภาคีภายนอกโดยการบูรณาการเชือม

องค์ความรู้สูก่ารปฏิบตัจิริง  
 

Be
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ความเป็นมาของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยเพชรบุรี 

โครงการออมสินยวุพฒัน์รักษ์ถินเป็นโครงการเสริมสร้างและพฒันาภูมิปัญญาท้องถิน บรูณาการ

ภมูิปัญญาท้องถินของกลุม่ชมุชนและวิทยาการสมยัใหม่ของสถาบนัอดุมศกึษา เพือสร้างกระบวนการและ

พัฒนาการประกอบการของชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพเพือให้มีมูลค่าเพิม 

สามารถยกระดบัคณุภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเสริมสร้าง

ความมนัคงในอาชีพ รายได้ เสริมสร้างความมนัคงของรากฐานสงัคมจากพืนฐานความเข้าใจของคนรุ่น

ใหม่ ทงันี มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยการประสานงานของอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์ร่วมกับสํานัก

วิชาตา่งๆ ได้จดัทําข้อเสนอโครงการยอ่ยรวมทงัสนิจํานวน 7 โครงการ ซงึจากการนําเสนอโครงการย่อยของ

นกัศกึษาได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการย่อยจากคณะกรรมการสถาบนัอุดมศกึษาและธนาคารออม

สิน โดยทกุโครงการจะดําเนินการตามแผนงานทีนําเสนอเพือมุ่งนําองค์ความรู้จากสํานกัวิชาไปบรูณาการ

ร่วมกบัวิสาหกิจชมุชนเพือพฒันาและตอ่ยอดสินค้าและบริการให้มีศกัยภาพให้บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

และตวัชีวดัทีกําหนดไว้ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณจากธนาคารออมสินตอ่ไป 

 

 
 

 

 

 

 

•
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กระบวนการด าเนินงาน 

o สรุปปัญหาที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือ 

 

ผลิตภัณฑ์/

บริการ 

 

ปั ญ ห า แ ล ะ

ความต้องการ

ของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี  ด้านบรรจุ

หีบห่อ ด้านนวัตกรรม ด้านการคิดค้น

ผลิตภัณฑ์ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิด

กับชุมชน 

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบ

งา 

x ยกระดับ

กระบวนการผลิต

ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ

มาตรฐาน 

 

 

 

 

x ก า ร

พั ฒ น า

ผลิตภัณฑ์ ข้า ว

เกรียบงา ได้แก่ 

ตรายี ห้อสิน ค้า 

ด้านบรรจหีุบหอ่  

x แนวทางด้านการจดัการผลิต โดยมีการ

ดําเนินงาน ดงันี 

         -สํารวจข้อมลูการผลิต 

         -ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดับ

กระบวนการผลิตให้มีคณุภาพมาตรฐาน โดย

การให้ความรู้เกียวกับมาตรฐานกระบวนการ

ผลิต และพัฒนาสูตรข้าวเกรียบงาแบบนิมให้

ระยะเวลาเก็บรักษานาน 

x แนวทางด้านการตลาด  โดยมีการ

ดําเนินงาน ดงันี 

         -พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือสร้างมูลค่าเพิม 

ได้แก่ การออกแบบตรายีห้อสินค้า และหีบหอ่  

  -การทดสอบตลาดและสํารวจความพึง

พอใจกลุม่ลกูค้า 

x แนวทางด้านการบริหารจดัการ มีการ

จดัการความรู้  โดยมีการดําเนินงาน ดงันี 

         -การจดัประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกับ

การพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้มี

คณุภาพมาตรฐาน จํานวน 2 ครัง  

    -จดัการประชมุคืนความรู้สู่ชมุชน จํานวน 

1 ครัง 

x ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม

วิสาหกิจชุมชน มีความ รู้

เกียวกับมาตรฐานการผลิต 

ร้อยละ 100 

x สู ต ร ที ไ ด้ รั บ ก า ร

พฒันาจํานวน 1 สตูร 

x จํ า น ว น ย อ ด ข า ย

เพิมขนึร้อยละ 50 /ปี 

 

 

 

B
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o ขนัตอนการดําเนินงาน (หลงัจากข้อนีเป็นขนัตอนกระบวนการทํางาน เช่น ติดตอ่ประสานงาน

ร้านค้าเพือดพิมช่องทางการตลาด พฒันาผลิตพฒัฑ์ วางแผนการซือวตัถุดิบ วิธีการปรับปรุง

บรรจภุณัฑ์ ตงัราคาใหม ่วางระบบบญัชี จดัทําแผนการตลาด ฯ เขียนเป็นข้อๆอย่างคร่าวๆและ

สามารถแนบภาพประกอบแตล่ะขนัตอนได้) 

ที่ กระบวนการท างาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ห ม า ย

เหต ุ

 สํารวจความต้องการชมุชน  สปัดาห์ นั ก ศึ ก ษ า  / อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า

โครงการ 

 

 การวางแผนพัฒนาและยกระดับ

กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน 

1 สปัดาห์ นั ก ศึ ก ษ า  / อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า

โครงการ 

 

 พฒันาสตูรข้าวเกรียบงา 5 สปัดาห์ นั ก ศึ ก ษ า  / อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า

โครงการ/ผู้ เชียวชาญภายนอก 

 

 การจัดประชุมแลกเปลียนเรียนรู้

เกียวกับการพัฒนาและยกระดับ

กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน  

4 สปัดาห์ นั ก ศึ ก ษ า  / อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า

โครงการ 

 

 พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื อ ส ร้ า ง

มลูคา่เพิม 

 สปัดาห์ นั ก ศึ ก ษ า  / อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า

โครงการ 

 

 การทดสอบตลาดและสํารวจความ

พงึพอใจกลุม่ลกูค้า 

4 สปัดาห์ นั ก ศึ ก ษ า  / อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า

โครงการ 

 

 จดัการประชมุคืนความรู้สูช่มุชน  สปัดาห์ นั ก ศึ ก ษ า  / อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า

โครงการ 

 

B
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กลยุทธ์ระดับธุรกจิ 
วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจปันรักข้าวเกรียบงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•T1 เป็นสินค้าที่สามารถลอกเลียนแบบได้ 

•T2 พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
เน่ืองจากมีสินค้าอื่นทดแทนได้ 

•T3 ขาดเทคโนโลยกีารยดือายุสินค้าให้สามารถ
เก็บไว้ได้นาน 

•O1สามารถหาวัตถุดิบได้ทุกฤดูกาล 

•O2กระแสการนิยมสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพท า
ให้สินค้าสามารถเข้าถงึผู้บริโภคได้เร็ว 
เน่ืองจากมีส่วนผสมของงาด าซึ่งเป็นวตัถุดบิ

หลักที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
•O3มหาวิทยาลัย และธนาคารออมสิน ให้การ
สนับสนุนการท าธุรกิจในชุมชน 

•W1 คุณภาพของสินค้ายงัขาดความน่าเชื่อถอื 

•W2 ช่องทางการจัดจ าหน่ายยงัไม่หลากหลาย 
•W3 เป็นสินค้าใหม่ยงัไม่เป็นที่ รู้จักของ
กลุ่มเป้าหมาย 

•W4 ก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

•W5 กระบวนการผลิตยงัไม่ได้มาตรฐาน 

• S1 ต้นทุนในการผลิตต ่า 
• S2 รสชาติมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความ

หอมของน า้ตาลโตนด 
• S3 เป็นอาหารที่สามารถรับประทานเป็น
อาหารว่าง 

• S4 เหมาะส าหรับทุกเพศ ทุกวัย  
• S5 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ท าข้าวเกรียบงา STRENGTH WEAKNESS 

OPPORTUNI
TY 

Bao



11 
 

 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS MATRIX 

การวิเคราะห์ TOWS MATRIX ของธุรกิจ

ปันรักข้าวเกรียบงา ทําให้กําหนดกลยุทธ์

ร ะ ดับ ธุ ร กิ จ  โ ด ย ก า ร พิ จ า ร ณ า จับ คู่

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม

ภ า ย น อ ก ไ ด้ เ ป็ น คู่ ๆ  พ บ ว่ า  ธุ ร กิ จ มี

ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ทังเชิงรุก

และเชิงรับ เนืองจากสินค้ามีความโดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์  เป็นผู้ นําด้านต้นทุน

สามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล เหมาะทีจะ

รับประทานเป็นอาหารว่างได้ทุกเพศทกุวยั 

ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทีดูแลรักษา

สขุภาพ  ดงันนัจึงทําให้นกัศกึษาทีมฮนัแน่

...ข้าวเกรียบงา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ภายใต้โครงการออมสินยวุพฒัน์รักษ์ถิน พฒันาแนวทางในการเสริมจุดแข็งด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมตลาด โดยใ ช้ช่องทาง

ออนไลน์และพฒันาบรรจภุัณฑ์ให้มีความแตกต่างเพือสร้างมูลค่าเพิม  นอกจากนนัยงัพฒันาให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน ร่วมกับการ

พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า สิ น ค้ า 

 

 

SO 
S1O1 เป็นผู้น าด้าน

ต้นทุนเน่ืองจาก
สามารถหาวัตถุดบิ
ภายในท้องถิ่นได้ทุก

ฤดูกาล 

S3O2 เป็นอาหาร
ว่างที่เหมาะส าหรับ
ผู้บริโภคทุกเพศ วัย 
เน่ืองจากกระแสนิยม

รักสุขภาพ 

WO 
W5O3 จัดอบรมเพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิต

ให้ได้มาตรฐาน 

W2O3 สามารถใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การส่งเสริมการตลาด
โดยใช้ช่องทางออนไลน์ 

W303 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ST 

S2T1 สร้าง
ความเป็น

เอกลักษณ์ให้ตัว
สินค้า  

WT 

W5T3 วิจัย
พัฒนา

กระบวนการผลิต
โดยการน า

เทคโนโลยีมา
ช่วยในการเกบ็
รักษาสินค้า 

BE
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (สรุปปัญหาที่แก้ไขและแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละข้อ) 

 

ล าดับ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. การพฒันากระบวนการผลิต x การให้ความรู้แก่ชมุชนเกียวกับ

กระบวนการผลิต 

x ต ร ว จ ส อ บ เ ชื อ จุ ลิ น ท รี ย์ ที

ปนเปือนในตัวสินค้า เพือยืด

อายกุารเก็บรักษาสินค้ 

2. การพฒันาด้านการตลาด x การพฒันาบรรจภุณัฑ์ 

x การทดสอบความพึง พอใจ

ลกูค้า 

 

 

 

 
 

 

 

&
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ประเมินความส าเร็จตาม KPI (ตรงนีอธิบายโดยละเอียดเหมือนเขียนผลการดําเนินงาน /ใช้

ตาราง กราฟ หรือบรรยายประกอบได้ทงัหมด) 

o ด้านยอดขาย  (เปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลงัพฒันา ต้องโตมากกวา่50%) 

 

 
 

 จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชมุชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตําบลช่อง

สะแกพบว่า ยอดขายโดยเฉลียต่อปีเท่ากับ 2,000 ชุด หลังจากการดําเนินงานผู้ประกอบการ

คาดการณ์วา่นา่จะมียอดขายสงูขนึ 3,000 กลอ่งอยา่งแนน่อน 

o ด้านต้นทนุ (เปรียบเทียบเกียวกบัคา่ใช้จา่ยทีลดลงหรือกําไรทีเพิมขนึ) 

  การคิดต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ/หน่วย ,ต้นทุนค่าแรงงาน/หน่วย และ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายรงงาน/หน่วย หลงัจากทีทีมงานได้ศึกษาข้อมูลชุมชนในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

รวมถึงกลุ่มเป้าหมายและพืนทีจดัจําหน่าย พบว่าลกูค้าของชมุชนจะมีทวัประเทศ และลกูค้าหลกั

จะได้ตอนทีชมุชนไปออกบธูในงานอีเวนท์ประจําปี ซงึจะมีตลอดทงัปีโดยเฉพาะครึงปีหลงั จากการ

พยากรณ์ยอดขายของชุมชนจะสามารถขายข้าวเกรียบงาสดได้ถวัเฉลียเดือนละ 200 ชดุๆละ 20 

บาท และหลงัจากทีมงานมาร่วมพฒันากระบวนการผลิต รวมถึงพฒันาด้านการตลาด สามารถจะ

พยากรณ์ยอดขายได้เพิมขึน ร้อยละ 50 โดยเฉลียเดือนละ 250 กล่องๆละ 55 บาท มีรายการ

ต้นทนุดงันี  

 

 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

วิเคราะห์ยอดขายก่อน-หลังการด าเนินงาน 

ed
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ต้นทนุสินค้า ก่อนดําเนินการ หลงัดําเนินการ 

ค่าวัตถุดบิต่อหน่วย จํานวนสินค้า 7 ชิน 14 บาท จํานวนสินค้า 7 ชิน 14 บาท 

ค่าแรงงานต่อหน่วย 2บาทตอ่หนว่ย 2บาทตอ่หนว่ย 

ค่าใช้จ่ายโรงงานต่อหน่วย 1 บาทตอ่หน่วย 21 บาทตอ่หนว่ย 

รวมต้นทุนสิค้า 17 บาท 37 บาทตอ่หนว่ย 

ราคาขายต่อหน่วย 20 บาท 55 บาทตอ่หนว่ย 

ก าไรต่อหน่วย 3 บาท 18 บาทตอ่หนว่ย 

 

o ด้านชมุชน (ใครได้ประโยชน์อะไรอยา่งไรบ้าง) 

 ชุมชนสามารถพฒันาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการทําโครงการ เพราะข้อมูลรายละเอียด

ตา่งๆทีทีมงานดําเนินงานจะต้องนําไปถ่ายทอดความรู้ให้กบัสมาชิกในชมุชน และสมาชิกในชมุชน

ก็จะมีข้อเสนอแนะกลบัมา จากนนัทีมงานต้องนําข้อมลูทีได้มาปรับปรุงอีกรอบหนึงจึงจะสามารถ

ตองโจทย์ความต้องการของชมุชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

o ด้านผลิตภณัฑ์ (ได้รับมาตรฐานการรับรองหรือ ได้รับการยอมรับจากตลาดและหน่วยงาน

ทีนา่เชือถือ) 

 จากมีลงพืนทีชุมชนในวนัที 13 กนัยายน 2562 ทีมงานจึงได้บริการจดัการพฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการให้ความรู้กับชุมชนเกียวกับกระบวนการผลิตให้ถูก

สขุอนามยั และมีมาตรฐานกระบวนการผลิต โดยมีการเก็บตวัอย่างนําไปสงัเกต 2 กลุ่ม คือ

นําเข้าเก็บไว้ในตู้ เย็น และอีกกลุ่มตวัอย่างเก็บในอณุหภูมิห้องปกติพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีเก็บ

ในอุณหภูมิห้องปกติจะพบเชือราโดยการสังเกตด้วยตาเปล่าในระยะเวลา 3 วัน ส่วนกลุ่ม

ตวัอย่างทีเก็บไว้ในตู้ เย็นจะพบเชือราโดยการสงัเกตด้วยตาเปล่าทีระยะเวลามากกว่า 7  วนั 

ทงันีเนืองจากสถานทีผลิตเดมิจะอยู่ใกล้กบับริเวณทีเลียงกระตา่ย และอปุกรณ์กบัภาชานะใน

การผลิตอาจจะไม่สะอาดเพียงพอ หลงัจากนนัมีการลงพืนทีอีกครังเพือเก็บตวัอย่างสินค้าไป

ตรวจหาเชือจลุินทรีย์ในห้องปฏิบตักิารแล็บ 

 

of



15 
 

 

 
 

 

 ซึงการเก็บตวัอย่างในครังที 2 จะเก็บ 

2 กลุ่มตวัอย่างเช่นกนัโดยกลุ่มที 1 จะเก็บสินค้าใส่ถงุพลาสติกปิดผนึก จํานวน 20 ชดุ กลุ่มที 

2 จะเก็บสินค้าใส่ซองดดูความชืนและปิดผนึกปากถงุ ระยะเวลาดเูชือ 10 วนั โดยผลตรวจจะ

แสดงทุกวนัที 3 ,วันที 5 และวนัที 9 โดยวันที ซึงพบว่าตวัอย่างทงั 2 กลุ่มจะมีเชือราทีไม่

สามารถสงัเกตได้ด้วยปรากฏตงัแตว่นัที 3 และในวนัที 5 ตวัอย่างมีเชือราทีวดัคา่ได้ในปริมาณ

ทีสูงกว่าคือตวัอย่างทีไม่ได้ใส่ซองดดูความชืน ซึงผลอ้างตามมาตรฐาน มฝช. จะไม่สามารถ

เก็บได้เกิน 3 วนั จากข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ อาจารย์ ดร. กญัญา รัชตชยัยศ กล่าว่านนั

หมายความวา่เราไมไ่ด้บรรจสุินค้าด้วยเครืองมือระบบสญูญากาศ จงึทําให้เชือโรคสามารถเข้า

ไปได้ สามารถดรูายละเอียดได้ดงันี 

 

 

ลงพืนที ณ วนัที 11 ตลุาคม 2562  

จากการลงพนืทีเก็บตวัอยา่งข้าวเกรียบงาครังทีเมือวนัที 

13 กนัยายน 2562 เพือหาระยะเวลาในการเก็บรักษา 

ด้วยการสงัเกตไุด้ผลดงัน ี 

1. อณุหภมูิห้อง 1-2 วนั มีเชือรา สงัเกตดุ้วยตา

เปลา่มีลกัษณะเป็นเมือก 

2. อณุหภมูิ 4-10 องศาเซลเซยีส สงัเกตดุ้วยตา

เปลา่ ถึงวนัที 7 ก็ยงัไมเ่ห็นเชือรา 

จึงมกีารลงพนืทีเก็บตวัอยา่งข้าวเกรียบงาเข้าตรวจเชือใน

ห้องแลบ็ เพือตรวจหาเชือทีอาจสง่ผลให้ผู้บริโภคท้องเสีย

ได้ คือ  

1. ปริมาณจลุนิทรีย์ทงัหมด (โคโลน/ีกรัม) 

2. ปริมาณยีสต์และรา (โคโลนี/กรัม) 

3. Staphylococcus aureus (โคโลนี/กรัม) 

4. Coliform bacteria (MPN/g) 

5. Escherichia coli (MPN/g) 

Be
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o ด้านบรรจภุณัฑ์ (มีการปรับเปลียนรูปแบบอยา่งไรบ้าง) 

 หลังจากมีกระบวนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทําให้ผู้ ประกอบการมีความมันใจในการ

จําหน่ายผลิตภณัฑ์มากยิงขนึ เนืองจากการสร้าสงมลูคา่เพิมให้กบัผลิตภณัฑ์ด้วยการพฒันา

บรรจภุณัฑ์ให้มีมาตรฐาน มีความหน้าเชือถือ มีการามเป็นทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค

โดยการเก็บข้อมูลจากบริโภคจํานวน 100 ชุด พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบเป็นเพศหญิงร้อยละ 

71.1 ชาย ร้อยละ 28.9  อายชุว่งทีมาทีสดุอยูร่ะหวา่ง 21-30 ปี มีความพงึพอใจรูปแบบบรรจ ุ

ภ ัณฑ์ ระดบัมากทีสดุร้อยละ 58. ซึงรูปแบบเดิมทีชมุชนจําหน่ายอยู่จะเป็นบรรจภุณัฑ์ใส่ถาด

กระดาษแล้วรองด้วยใบตอง แต่รูปแบบใหม่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ลักษณะเป็นกล่องกระดาษ

ด้านหน้าใสมองเห็นตวัสินค้า มีบรรจุภัณฑ์พาสติกใสด้านในอีกชนัสําหรับใส่สินค้า ภายใน

ซองประกอบด้วยถาดพาลสติกใสทีรองสินค้า และใส่สารดูดความชืนเข้าไปด้านในซองอยู่

ด้านหลงัถาดพลาสติกใส และปิดผนึกด้วยเครืองซีลบรรจุภณัฑ์ ด้านนอกประกอบด้วยฉลาก

สินค้ามีชือ ยีห้อ ตราสินค้า ส่วนประกอบ นําหนกัสินค้า ผู้ผลิต  ช่องทางในการติดตอ่ และวิธี

รับประทาน  

 

B
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o ด้านการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินกบัธนาคารออมสิน 

  หลังจากมีกระบวนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทําให้ผู้ ประกอบการมีความมันใจในการ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์มากยิงขนึ เนืองจากการสร้าสงมลูค่าเพิมให้กับผลิตภณัฑ์ด้วยการพฒันาบรรจุ

ภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีความหน้าเชือถือ และประกอบกับผู้ประกอบการชุมชนได้เปิดบญัชีไว้กับ

ธนาคารออมสินแล้ว รวมถึงธนาคารได้เข้าลงพืนทีให้ความรู้เกียวกับการวางแผนทางการเงิน จึง

นา่จะทําให้ผู้ประกอบการตดัสินใจในการทําธุรกรรมกบัทางธนาคารได้สะดวกมากยิงขนึ 

o ด้านการสืบสานภมูิปัญญาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 

  เป็นการนําเอาภูมิปัญญาของคนไทยแต่ดงัเดิมมาต่อยอดเพือรักษาให้เป็นมรดกทาง

 วฒันธรรมให้กบัลูกหลานชาวจงัหวดัเพชรบรีุในด้านอาหาร เพราะส่วนประกอบหลกัใช้วตัถดุิบที

 เป็นอตัลกัษณ์นํามาจากท้องถินทงัสนิ 
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กระบวนการผลิตปันรักข้าวเกรียบงา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเตรียมวตัถดุบิ ประกอบด้วย  แป้งข้าว

เจ้า 1 กิโลกรัม,มะพร้าวนาํหอมตามชอบ, 

นาํตาลโตนดแ 400 กรัม,งาดํา และเกลอื 

ตามชอบ 

2. นําสว่นประกอบทงัหมดมาผสมให้เข้ากนั

จากนนันําไปละเลงบนปากหม้อทีขงึด้วยผ้า

ขาวบาง ซงึต้องตงันาํให้ร้อนจนเดอืด 

3.ละเลงข้าวเกรียบบนปากหม้อ เตาละ 2-

3 แผน่ จากนนัปิดฝาหม้อทงิไว้สกัพกั  จึง

เปิดฝาหม้อออกนําไม้พายแซะข้าวเกรียบไป

ผงึทีตะแกงไม้ไผน่ําไปตากแดด 

4.ผงึข้าวเกรียบให้แห้งใช้เวลา ประมาณ  30 นาที ก็

จะได้ข้าวเกรียบสด  พร้อมรับประได้ทนัที แตถ้่านําไป

ตากแดด  2-3 ชวัโมงจะได้ข้าวเกรียบงาแปรรูป ต้อง

นําไปปรุงก่อนจึงรับประทานได้ 

5. นําข้าวเกรียบใสบ่บรจภุณัฑ์

พร้อมจําหนา่ย 

Bae
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แผนระยะยาว 

ผลิตภัณฑ์ ปันรักข้าวเกรียบงา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ
เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ 

• รสไรซ์เบอร์ร่ี 

• รสใบเตย 

• รสอัญชัญ 

ให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐาน
การผลิต และวิจัยการยืด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาให้
นานมากขึน้ 

• มาตรฐานสิค้าชุมชน 

• มาตรฐาน OTOP 

• มาตรฐาน อย. 

เพิ่มช่องทางในการจัด
จ าหน่าย 

• ต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่
งานวิจัย 

E
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ข้อมูลทีม ฮั่นแน่...ข้าวเกรียบงา 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ชือ-สกลุ อาจารย์เยาวภา  อินทเส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจดัการ  

 คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

2. ชือ-สกลุ อาจารย์  ดร.กญัญา  รัชตชยัยศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ที่ ห น้ า ที่

รับผิดชอบ 

(ปรับได้ตาม

เหมาะสม) 

ช่ือ-สกุล ช่ือเล่น ชั ้ น ปี

การศึกษา 

คณะวิชา เบอร์มือถือ อีเมล 

 หวัหน้าทีม น.ส.นฐัณิชา  บอ่น้อย มายด์ ชั น ปี ที  4 

แขนงวิชาการ

จดัการ 

ค ณ ะ

วิ ท ย า ก า ร

จดัการ 

095-958-

4549 

Natmicha5247 

@gmail.com 

 เลขานกุาร น.ส.สภุาวดี  ทวินนัท์ มะปราง ชั น ปี ที  4 

แขนงวิชาการ

จดัการ 

ค ณ ะ

วิ ท ย า ก า ร

จดัการ 

062-439-

6270 

Supawadee.ta

w@mail.pbru.a

c.th 

 เหรัญญิก น.ส.อนันตชา  เรือง

ศลิป์ 

ไปร์ป ชั น ปี ที  4 

แขนงวิชาการ

จดัการ 

ค ณ ะ

วิ ท ย า ก า ร

จดัการ 

090-786-

9488 

Anantacha.rue

@mail.pbru.ac.t

h 

 ผู้ประสานงาน น.ส.ศุภาพิชญ์  แสง

เพ็ชร 

ครีม ชั น ปี ที  4 

แขนงวิชาการ

จดัการ 

ค ณ ะ

วิ ท ย า ก า ร

จดัการ 

098-961-

1140 

Supapichh22@

gmail.com 

 ด้านการจดัการ น.ส.ณัฐวรรณ แก้ว

มงคล  

เลิฟ ชั น ปี ที  4 

แขนงวิชาการ

จดัการ 

ค ณ ะ

วิ ท ย า ก า ร

จดัการ 

098-395-

5804 

Nattawan.love0

9@gmail.com 

6 ด้ า น พั ฒ น า                

บรรจภุณัฑ์ 

น . ส . ณิ ช า   ตุ ง คั ษ

สถาน 

แก้ม ชั น ปี ที  4 

แขนงวิชาการ

จดัการ 

ค ณ ะ

วิ ท ย า ก า ร

จดัการ 

088-588-

9874 

Nicha.tun@mail

. 

Pbru.ac.th 

7 ด้านการตลาด

ประชาสมัพนัธ์ 

น.ส.ณัฐณิชา  แก้ว

เนตร 

รุ้ง ชั น ปี ที  4 

แขนงวิชาการ

จดัการ 

ค ณ ะ

วิ ท ย า ก า ร

จดัการ 

092-420-

4944 

Natnicha.keaw 

@mail.pbru.ac.t

h 

B
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 มหาวิทยาลยัวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ (ผู้ เชียวชาญพิเศษ) 
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