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บทคัดย่อ 
 
  โครงการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปุทมธานี มีวัตถุประสงค์
ของการด าเนินโครงการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการถนอมอาหารให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  และเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา และการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือส ารวจข้อมูลต่างๆ ประชากรที่
ศึกษา คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 20 คน พร้อมทั้งใช้แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็น 
และความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
  จากการศึกษาบริบทพ้ืนที่ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกภายในกลุ่มจ านวน 20 คน การก่อตั้งกลุ่มนี้เกิดจาก บริบท
ของชุมชนแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนมีการเลี้ยงปลาเป็นจ านวนมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการ
จ าหน่ายปลาสดเป็นกิจกรรมหลัก ต่อมาภายในกลุ่มได้มีความคิดริเริ่ม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์           
คือ น้ าพริกปลาปนน แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านของการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในช่วงแรก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งปัญหาที่ส าคัญคือ อายุการเก็บรักษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการอบรมการถนอมอาหาร สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ น้ าพริก
ปลาปนนให้กับผู้ร่วมโครงการ ท าให้ผู้ร่วมโครงการได้อายุน้ าพริกปลาปนนที่ยาวนานขึ้น สามารถวาง
จ าหน่ายได้หลายวันโดยที่คุณภาพไม่ลดลง ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และมี
รูปแบบเป็นของตนเอง และมีความพึงพอใจต่อการอบรมการถนอมอาหาร ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
อยู่ในระดับสูงสุด คือ ระดับมาก อีกทั้งหลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ย 6% จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 5% การติดตามผล เมื่อเทียบกับระยะเวลาภายใน 1 เดือน             
กับผลส าเร็จเพียงเท่านี้ โครงการนี้ถือว่าประสบความส าเร็จ 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน             
ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ ในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่นตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีกระบวนการ
หรือวิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน และสังคม 
ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม ท าหน้าที่ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยการออกแบบการท างาน
เพ่ือสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้มีการสานพลัง
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จากทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม และเกิดการ
พัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพ่ือสังคม  

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการจึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่ง เน้นการ
ท างานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างานประสานงาน และด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการโดยในปี 2561 นี้ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน ของ
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 6 หมู่บ้าน ซึ่ งผลการศึกษาชุมชน
และแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายฉบับนี้เป็นการส ารวจชุมชนบ้านคลองบางเตย หมู่ที่ 5 ต าบลคู
ขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส าหรับการด าเนินงานในระยะแรกเป็นการส ารวจข้อมูล
ชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา เพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ จึงจัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่า
และมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

  1.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
1.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการถนอมอาหารให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
1.2.3 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ จ านวน 20 คน 
พื้นที่ ชุมชนหมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.5.1 เชิงปริมาณ  
                  - จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 
                  - จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 1 ผลิตภัณฑ์คือ น้ าพริกปลาปนน 
                  - รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มอาชีพหรือครัวเรือน ร้อยละ 5 
 1.5.2  เชิงคุณภาพ  
 ความต่อเนื่องและความยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ  
 
1.6 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

วิธีการ เครื่องมือ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน OP.1 
การตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพผลงาน รายงานโครงการ บทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

 
1.7 สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
ความไม่สอดคล้องตรงกันของเวลาว่างระหว่าง
ทีมงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

จัดท าแผนด าเนินการร่วมกันระหว่างทีมงานกับ
ชุมชนปรับเวลาการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ตรงกัน 

 
 

 

 

 



บทที่ 2 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

ประชากรในบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมใช้ภาษามลายูและภาษาไทยในการสื่อสาร เป็นชุมชนที่มีชาวไทยพุทธ    
และชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน มีศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่      
ในอดีตประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ 
และค้าขาย 

 จากการลงพ้ืนที่ ได้พบกับผู้น าชุมชน นายวินัย ยีมีนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เพ่ือขอข้อมูลพ้ืนฐาน 
/ สภาพทั่วไปของหมู่ที่ 5 และสร้างความรู้จักกับผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ หลังจากนั้น ได้ท าการการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจชุมชนครัวเรือนเป้าหมายเบื้องต้น และจัด
กิจกรรมเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และประเด็นความต้องเพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ตรงตามความต้องการ     
ในแง่ของการร่วมกันแก้ไขปัญหาและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการพบผู้น าชุมชน 
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2.1 วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
2.1.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2.1.2 เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
2.1.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
3.1.4 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 

 
2.2 วิธีด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 
  ส ารวจ เดินส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ สังเกตภาพชุมชนและบริบท พบผู้น าชุมชนเพ่ือแนะน า
ตัวและประสานขอความช่วยเหลือเพ่ือขอข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทั่วไป 
  สืบค้น สืบค้นข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

สอบถาม พบและสร้างความรู้จักกับผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน  

สนทนา สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็น
ปัญหาชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการพบครัวเรือนเป้าหมาย
และส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน ก าหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มครัวเรือน 

สังเคราะห ์วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูล เพ่ือหาสาเหตุปัญหา  
สร้างสรรค ์นวัตกรรม หรือวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ และลงมือท าอย่างเป็นระบบ 
สร้างสื่อ ผลิตสื่อ สร้างสารสนเทศ จากองค์ความรู้ของผู้ลงพ้ืนที่ เช่น ท าวิดีโอประมวลภาพ

การลงพ้ืนที่ เป็นต้น 
เสนอ น าเสนอหรือถ่ายทอดต่อผู้อื่น ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 

2.3 การส ารวจความต้องการของชุมชน 
1. แผนที่เดินดิน (Geo-social mapping) เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน 
2. เส้นเวลา (Timeline) เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการท าเครื่องมือเส้นเวลา 
3. การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาชุมชน 
4. SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาส และ

อุปสรรค ของชุมชน 
 5. แบบสอบถามที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 การส ารวจความต้องการของชุมชน 
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2.4 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยาบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 

สภาพภูมิประเทศ 

บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในเขต
การปกครองของต าบลคูขวาง มีเนื้อที่ทั้งต าบลประมาณ 16.541 ตารางกิโลเมตร  

รูปที่ 2.4 แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ที่มา: http://khukwang.go.th/public/location/data/index/menu/24. 
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เป็นที่ราบลุ่มมีล าคลองหลายสาย เช่น คลองพระอุดม, คลองบางหลวงไหว้พระ, คลองโยธา, 
คลองบางเตย, คลองบางโพธิ์ และคลองลัดวัดบ่อเงิน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่อาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต่าง ๆ  ดังนี้   
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 - ทิศใต้   ติดต่อกับเขตต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 - ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตต าบลบ่อเงินและต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้วจังหวัด
ปทุมธานี  
 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลคูขวางมีจ านวน 5 หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลคูขวางเต็มพ้ืนที่ 
ได้แก่ 
 - หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางหลวง 
 - หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางหลวง 
 - หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง 
 - หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ 
 - หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ 
 
สภาพภูมิอากาศ 

บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แบ่งสภาพ
ภูมิอากาศ ออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม  
 
ข้อมูลด้านประชากร 

ประชากรในบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี     
มีจ านวนครัวเรือน 409 ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 1,323 คน แบ่งเป็นชาย 660 คน หญิง 663 คน    
( ข้อมูล ณ วันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 ) 
 
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 

การคมนาคม การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้านจากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไป
จังหวัดปทุมธานีได้ 2 เส้นทาง ดังนี้ 

(1)กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี 
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(2) กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี 
หลังจากนั้น ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 346 มุ่งหน้าลาดหลุมแก้ว เข้าสู่ต าบลคูขวาง 

ระยะทางจากตัวเมืองเข้าสู่ต าบลคูขวางประมาณ 10 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางสาย กรุงเทพฯ -บาง
ใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว โดยต าบลคูขวาง อยู่เลยจากอ าเภอลาดหลุมแก้ว ประมาณ 2 
กิโลเมตร 

 
ข้อมูลด้านสังคม 
 ประชากรในชุมชนอยู่ร่วมกันแบบสังคมพ่ีน้อง ไม่มีความขัดแย้ง และความแตกต่างทางสังคม 
มีความพร้อมที่จะพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกัน 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา 
 โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา เป็นโรงเรียนส าหรับเด็กในชุมชน โดยวันจันทร์ – วัน
พฤหัสบดี ส าหรับการเรียนชั้นมัธยมศึกษา และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ส าหรับการเรียนชั้นอนุบาล – 
ประถมศึกษา 
 
ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไม่มีสถานที่
ส าคัญด้านการสาธารณสุข ถ้าผู้คนในชุมชนเจ็บปนวย ต้องเดินทางไปที่สถานีอนามัยซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2  
 
ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ 
 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม โดยใช้มัสยิดนูรุนยากีนเป็น
สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ และค้าขาย มีแกนน าในการบริหารจัดการกลุ่ม
ที่เข้มแข็งโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ท าหน้าที่เป็นผู้รับรายการสั่งซื้อสินค้า 
และกระจายหน้าที่งานให้ตรงกับศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของสมาชิก มีสินค้า OTOP ในชุมชน ได้แก่ 
ปลาแดดเดียวและปลาดุกฟูโดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนชุมชนได้แก่ เกษตรอ าเภอลาดหลุมแก้ว พัฒนา
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประมงอ าเภอลาดหลุมแก้ว ประมงจังหวัดปทุมธานี  
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ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
โครงสร้างการปกครองของชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนผังที่ 2.4 โครงสร้างการปกครองของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระชัย ศิลาขาว 
    ต าแหน่ง ก านันต าบลคูขวาง 

เบอร์ติดต่อ : 064-639-9990 

นายวินัย ยีมีน 
ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
เบอร์ติดต่อ : 081-430-0993 

นายอับดุลเลาะ มะหะหมัด 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 

 

นายสนม มะหะหมัด 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 

เบอร์ติดต่อ : 088-699-5160 
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2.5 การลงพื้นที่ส ารวจครัวเรือนเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับผู้ตกเกณฑ์มาตรฐานเรื่องรายได้ จากกรมการ

พัฒนาชุมชน จึงได้ลงส ารวจ เพ่ือพูดคุย สอบถาม ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมเยือนประชาชนในชุมชน 
เพ่ือท าความรู้จัก แนะน าตัวให้ทุกคนรู้ถึงเป้าหมายของโครงการ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.8 การลงพื้นที่ส ารวจครัวเรือนเป้าหมาย 



บทที่ 3 

กระบวนการและแผนการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน     

ในชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปุทมธานี ส ารวจความ

ต้องการของชุมชน การด าเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการสนทนา

กลุ่ม (Focus group) โดยการใช้แบบสัมภาษณเ์ป็นเครื่องมือในการศึกษา เพ่ือส ารวจข้อมูลต่าง ๆ 

3.1 ประชากร   

  ประชากร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี จ านวน 20 คน ดังตารางที่ 3.1  

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 อารี ถนอมรัก 
2 อาซียะ อาด า 
3 ฟาตีมะ หอมจันทร์ 
4 รัตติกาล มะหะหมัด 
5 นาตยา มะหะหมัด 
6 ยูซุบ ถนอมรัฐ 
7 เราะมะห์ มูหะหมัด 
8 ฮูเซ็น มะหะหมัด 
9 มะ ชื่นกมล 
10 รอมาละ มะหะหมัด 
11 สุรีย์ เลาะหมัด 
12 มีนา อาด า 
13 ตีมะ ขยันหา 
14 บุษรา มะหะหมัด 
15 ยูโซ๊ะ อาด า 
16 อาซียะ อาด า 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
17 สุดา ถนอมรัก 
18 ยีมีละ มะหะหมัด 
19 ชาตรี มะหะหมัด 
20 รักเกียรติ รื่นพิทักษ์ 

ตารางที่ 3.1 กลุ่มวิสาหกิจุชมชนคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

3.2 เครื่องมือที่ใช้การท าโครงการ 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อมทั้งใช้

แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินโครงการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

   ขั้นตอนที่ 1 การสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้แสดงความ

ต้องการ และแสดงความคิดเห็น ที่จะให้เข้าไปช่วยพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม 

                    ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

สิ่งที่ก าลังพัฒนา 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามและการสนทนากลุ่ม (F0cus group) โดยผลที่

ได้จากการสัมภาษณ์จะได้น ามารายงาน และเสนอแนะแนวทางพัฒนาต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยจัดแบ่ง

กลุ่มการวิเคราะห์ เพ่ือที่จะได้เห็นคุณลักษณะร่วมและคุณลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งที่ต้องได้รับการ

พัฒนา 
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3.5 แผนการด าเนนิงาน 

 

 
ตารางที่ 3.5 แผนด าเนินงานโครงการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 

1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

ด าเนินการแล้วในระยะ
ที่ 1 

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
 

2 รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ด าเนินการแล้วในระยะ
ที่ 1 

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
 

3 ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ/
ตรวจสอบความมุ่งมั่น 

ด าเนินการแล้วในระยะ
ที่ 1 

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
 

4 ประชุม ระดมความคิดร่วมกับผู้ เข้าร่วม
โครงการฯ  

23 พฤษภาคม 2562 อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
(ลงพื้นที่) 

5 จัดหาและติดต่อวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ช่วยพัฒนา  

1-10 มิถุนายน 2562 อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
 

6 อบรมเชิงปฎิบัติการ เติมทักษะ ความรู้  
 

17 มิถุนายน 2562 อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
(ลงพื้นที่) 

7 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการพัฒนา 
 
 

10 มิถุนายน 2562 
 

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
(ลงพื้นที่) 

 
8 ครั้งที่ 1 ประชุมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
ครั้งที่ 2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ และติดตามผล  
ครั้งที่ 3 ประชุมสรุปผลโครงการร่วมกับ
ชุมชน 

18 มิถุนายน 2562  
 

20 มิถุนายน 2562 
 

28 มิถุนายน 2562 
 

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
(ลงพื้นที่) 

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
(ลงพื้นที่) 

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
(ลงพื้นที่) 

9 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและ
จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

1-31 กรกฎาคม 2562 อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 



บทที่ 4 

ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกภายในกลุ่มจ านวน 20 คน การก่อตั้งกลุ่มนี้เกิดจาก บริบทของชุมชนแห่งนี้

เป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนมีการเลี้ยงปลาเป็นจ านวนมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการจ าหน่ายปลาสดเป็น

กิจกรรมหลัก ต่อมาภายในกลุ่มได้มีความคิดริเริ่ม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ คือ น้ าพริกปลาปนน            

แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านของการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน

ช่วงแรก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งปัญหาที่ส าคัญคือ เกิดการหลุดร่วงของผลิตภัณฑ์ใน

ระหว่างขนส่ง และอายุการเก็บรักษา ซึ่งมีพลังงานอย่างน้อย 3 อย่างที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเน่า

เสีย ได้แก่ แสง ความร้อน และจุลินทรีย์  

 

  

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 การลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทชุมชน 

 

 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

16 

4.1 ผลการศึกษาที่ท าให้ทราบสิ่งที่ต้องการพัฒนา 

การออกแบบตราสินค้าถือว่ามีความส าคัญอย่างมากในด้านการท าการตลาดให้กับสินค้า 

ตัวอักษรหรือตัวพิมพ์จัดว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น การใช้ตัวอักษรเป็นส่วนที่ดึงดูดตา 

ควรมีลักษณะตัวอักษรแบบ Display face เพ่ือตกแต่งหรือเน้นข้อความข่าวสารให้สามารถดึงดูด

ความสนใจผู้ดู ผู้อ่าน ด้วยการใช้ขนาดรูปแบบตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ มีความเด่นเป็นพิเศษ เป็นต้น

เพราะฉะนั้นเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ชุมชนจึงมีความเห็นพ้องร่วมกัน       

ที่จะต้องการจัดให้มีการออกแบบ เพ่ือผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ าพริกปลาปนนจึงได้บอกถึงความ

ต้องการเบื้องต้น เพ่ือให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการเข้าไปช่วยเหลือ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์

สามารถก าหนดราคาขายได้สูงขึ้น รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กว้างขวาง เกิดการจูงใจ     

ให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์มากและเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา      

ของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม 
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  จากการจัดประชุม รวมถึงการ

สนทนากลุ่ม รวบรวมข้อมูลจาก

ก า ร ส น ท น า กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ ในประเด็นต่างๆโดยมี

ผู้ ด า เ นิ น ก า ร ส น ท น า  คื อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้คอย

จุดประเด็น 

รูปที่ 4.3 การสนทนากลุ่ม 

ในการสนทนา เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการ

สนทนาอย่างกว้างขวางละเอียด จากกิจกรรมนี้ ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบถึงแนวทาง และ

ความต้องการของชุมชน  

  อี ก ทั้ ง ไ ด้ มี ก า ร ท า  SWOT เ พ่ื อ

วางแผน (Planning) หาแนวทางการสร้างกล

ยุทธ์เพ่ือการขาย (Formula) น าผลที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ( Implementation) 

และกา รประ เ มิ น ผลแล ะกา รค ว บ คุ ม 

(Evaluation and Control) เพ่ือวิเคราะห์ผล

ที่ เกิดขึ้นว่า มีความส าเร็จหรือมีจุดด้อย

อย่างไร จะได้จัดการแก้ไขปัญหาต่อไป          รปูที่ 4.4 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  
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ปัจจัยภายในกิจการที่ส าคัญ ที่ท าให้เสียเปรียบคู่แข่ง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

เนื่องจากยังไม่โดดเด่นและยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก รวมถึงการสื่อสารการตลาดที่จะต้องมีการเพ่ิม

ศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุ มธานี

เพ่ือให้ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ าพริกปลาปนน ที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก โดยเลือกตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าเหมาะสม 

ที่จะช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์น่ารับประทานมากขึ้น และดึงดูดผู้บริโภคได้  

รูปที่ 4.5 การท า SWOT กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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4.2 การด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาป่น 
 

ผลการศึกษาโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในอนาคต พบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงจ าเป็นที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
โดยการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการไปถ่ายทอดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดย
การน าเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมภาพ โดยมีเนื้อหาและประเด็นการอบรม 2 เรื่อง ได้แก่ การ
สร้างตราสินค้า และความส าคัญของบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของชุมชนได้ และการออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ของชุมชนครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าบริบทและวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาใช้ใน
การออกแบบที่สื่ออัตลักษณ์ของชุมชน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6 การสนทนากลุ่มกับผู้เข้าร่วมโครงการปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาชุมชน 
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นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้น้ าพริกปลาปนนมีอายุการรับประทานที่นานขึ้น ปกติ
จะหมดอายุภายใน 5-7 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการถนอมอาหาร
น้ าพริกปลาปนน โดยได้ เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และสามารถน าไปจริง  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารน้ าพริกปลาปนน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.8 อุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการน้ าพริกปลาปนน 
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โดยจุดมุ่งหมายของการถนอมอาหาร คือ ป้องกันหรือยืดเวลาการย่อยสลายอาหารที่เกิดจาก
จุลินทรีย์ เช่น รักษาอาหารให้ปลอดเชื้อ ก าจัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ออกไป เช่น การล้างหรือกรองออก     
ลดการเจริญและกิจกรรมของจุลินทรีย์ เช่น ใช้อุณหภูมิต่ า ท าให้แห้ง หรือเก็บอาหารไว้ในสภาวะ         
ไร้ออกซิเจน ท าลายจุลินทรีย์ เช่น การให้ความร้อน การฉายรังสี ป้องกันหรือยืดเวลาการสลายตัว        
ที่เกิดขึ้นเองของอาหาร ท าลายหรือยับยั้งการท างานของเอนไซม์ในอาหาร เติมสารเคมี เช่น เติมสาร
ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นในอาหาร ป้องกันความเสียหายของอาหารจากแมลง และจากความรู้ 
ภาคทฤษฎีของอาจารย์ณัฐพร ศรีแจ่ม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.9 การคัดเลือกวัตถุดิบ 
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รูปที่ 4.10 ข้อสันนิษฐานของอายุการรับประทานน้ าพริกปลาปนน 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.11 วิธีการฆ่าเชื้อที่เหมาะสม การยืดอายุการรับประทาน และเก็บรักษาน้ าพริกปลาปนน 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

23 

ซึ่งหลังจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองท าตามความรู้ที่ได้อบรม ผลการ
ทดลองพบว่า น้ าพริกปลาปนนมีอายุยาวนานขึ้นโดยรวม 10-15 วัน ซึ่งถือว่าการอบรมในครั้งนี้ประสบ
ความส าเร็จ  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.12 การอบรมเชิงปฏิบัติการถนอมอาหารน้ าพริกปลาปนน 
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ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริก
ปลาปนนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดย
มุ่งเน้นที่จะออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย แสดงถึง
ตัวตนของชุมชน และสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ช่วยยกระดับมาตรฐานงานออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญได้มี
ส่วนร่วมในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ร่วมโครงการมากท่ีสุด 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
รูปที่ 4.13 การให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ 
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แผนผังที่ 4.1 การด าเนินงานผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ าพริกปลาปนน 

การศึกษาข้อมูล 

ขั้นตอนการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ภัณฑ์ 

ก าหนดแนวคิดการสร้างตราสินค้า ก าหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

การพัฒนาแนวคิดให้เป็นรูปร่าง 

 
การท าต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
ส่งต้นแบบให้ผู้ผลิตพิจารณา 

การพัฒนาและแก้ไขแบบโดยการแสดงความคิดเห็นของชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

การน าเสนอครั้งสุดท้าย 

น าไปผลิตจริง 

 

ประเมินประสิทธิภาพของงานออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ภัณฑ์ 

เรียนรู้การใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี 
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4.3 ผลจากการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 

           พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ จึงจ าเป็นที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยการน าความรู้
และประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการ ไปถ่ายทอดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยน าเสนอในรูปแบบ
การบรรยายพร้อมภาพ โดยมีเนื้อหาและประเด็นการประชุม ดังนี้  
            1) การสร้างตราสินค้า (Brand) คือความรู้สึก หรือความประทับใจโดยรวมต่อสินค้ายี่ห้อ
นั้นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในใจของผู้บริโภค ทั้งจากการโฆษณา , ประสบการณ์การใช้สินค้า, ภาพพจน์ของ
องค์กรและบุคลากรจากสินค้า  
            2) ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นไม่เพียงแต่มีความคิดสร้างสรรค์
เพียงอย่างเดียวในกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ต้องมีการก าหนดโครงสร้าง รูปทรง ขนาด
และปริมาณ โดยทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การใช้งานที่เหมาะสม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้อย่าง
แท้จริง การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น จึงจ าต้องอาศัยความช านาญ และประสบการณ์ในการออกแบบ 
เพ่ือจะได้งานบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการได้อย่างแท้จริง  
           3) การลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท า
ให้ได้มีส่วนร่วมในชิ้นงานที่เกิดข้ึน อีกท้ังเกิดภาคภูมิใจและเป็นผลงานของชุมชนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

รูปที่ 4.14 ผู้เข้าร่วมโครงการฯทดลองวาดแบบตราสินค้าที่ต้องการ 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

27 

4.4 การก าหนดแนวคิด วัสดุและรูปร่างของตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

4.3.1 น าข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ แล้วสร้างแนวคิดหลักในการออกแบบ (Concept 

Design) โดยอาศัยแนวทางการออกแบบที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และความต้องการของ

ชุมชนเป็นหลัก เพื่อน าไปพัฒนาการท างานออกแบบในขั้นต่อไป 

4.3.2 ก าหนดรูปร่างและรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ข้อดีและข้อเสียของรูปร่างบรรจุภัณฑ์นั้น 

เพ่ือการจ าหน่ายที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

4.3.3 ก าหนดการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การผลิต การขนส่ง 

การตลาด การพิมพ์และค านึงถึงเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย กรณีผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้สนับสนุนต้นทุน

ค่าผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในอนาคต โดยได้ก าหนดรูปแบบของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่จะ

ไปน าเสนอต่อผู้ผลิตให้มีความแตกต่างเพ่ือความหลากหลายในการเลือกใช้ โดยมีขั้นตอนการผลิตที่

แตกต่างกันไปตามแบบ 

4.3.4 การพัฒนาแนวคิดให้เป็นรูปร่าง  น า Concept Design ของผู้ เชี่ยวชาญ และ

ข้อก าหนดเบื้องต้นมาพัฒนาเป็น Idea Sketch หลายๆ แบบ และเลือกแบบร่างที่เหมาะสมที่สุด 2 

แบบ เพื่อน าแบบโครงร่างกลับมาสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.15 บรรจุภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการ 
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ตราสินค้าน้ าพริกปลาป่น รูปแบบที่ 1   

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ท าต้นแบบและส่งต้นแบบให้ผู้ผลิตพิจารณา 

 

รูปที่ 4.16 ตราสินค้าน้ าพริกปลาปนน แบบที่ 1   

ตราสินค้าน้ าพริกปลาปนน แบบที่ 1 เป็นการแสดงว่าชุมชนมีอัตลักษณ์คือการเลี้ยงปลาดุก

เป็นจุดเด่น การเลือกรูปแบบของตัวอักษรที่เหมาะกับแบบดังกล่าว ต้องการจะเสนอความเป็นไทย    

ที่ไม่ใช่ไทยแบบโบราณ ผู้ออกแบบจึงตัดสินใจเลือกใช้ตัวอักษร ที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยอยู่บ้าง 

แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เชย หรือล้าสมัยจนเกินไป เมื่อได้ตัวอักษรที่ถูกใจแล้ว สิ่งที่ต้องค านึงคือ         

การก าหนดตัวอักษรที่ใช้ร่วมกับตราสัญลักษณ์ให้มีความสัมพันธ์กันด้วย 

“สี” ถือเป็นส่วนผสมที่ส าคัญอีกข้อในการสร้างตราสินค้า เพราะสีแต่ละสีก็จะมีความหมาย

แฝงที่ซ่อนอยู่ ในเรื่องสีที่ใช้ ได้ใช้สีกรมท่ามาเป็นองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เพ่ือสื่อถึงพลังและ

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นคู่สีที่เหมาะกับกิจการผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี  

เรียบ หรู และท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีมูลค่า น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น 
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ตราสินค้าน้ าพริกปลาป่น รูปแบบที่ 2   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.17 ตราสินค้าน้ าพริกปลาปนน แบบที่ 2 

ตราสินค้าน้ าพริกปลาปนน แบบที่ 2 คล้ายกับแบบแรก คือ สื่อถึงชุมชนว่ามีอัตลักษณ์ การ

เลี้ยงปลาดุกเป็นจุดเด่น ดึงดูดใจผู้พบเห็น  และมีที่ว่างให้ผู้พบเห็นค้นหาความหมายที่ต้องการสื่อ

ออกมา รูปแบบตัวอักษรส่งเสริมให้ตราสินค้าเข้าถึงง่าย ใช้จ านวนตัวอักษรไม่เกิน 10 – 20 ตัวอักษร 

เพ่ือไม่ให้ตราสินค้าไม่รกและไม่อึดอัดจนเกินไป ขนาด , ระยะห่าง และน้ าหนักของตัวอักษร จัดได้

อย่างเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมตราสินค้าให้ชัดเจน  

การใช้พื้นหลังสีขาว ท าให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของได้ชัดมากขึ้น “สีตัวปลา” ใช้สีแดง สื่อ

ถึง พระอาทิตย์และความทรงพลัง ในการค้าขาย อีกทั้งยังเป็นโทนสีที่ดึงดูดผู้บริโภคให้สะดุดตาได้ 

นอกจากนี้เมื่อผู้ร่วมโครงการฯ ใช้เป็นตราสินค้าจริง และใช้อย่างสม่ าเสมอ (Consistency) สามารถที่

ตอกย้ าให้ผู้บริโภคจดจ าตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาปนนได้  
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4.5 การพัฒนาและแก้ไขแบบ 

   เมื่อได้รูปแบบตราสินค้าทั้ง 2 แบบ น าแบบตราสินค้าดังกล่าว ศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน และให้ชุมชนเลือกมา 1 แบบ ที่ตรงกับความต้องการและพึงพอใจมากที่สุด จึง

ลงลึกรายละเอียดในส่วนประกอบต่าง ๆ มีการก าหนดมาตราส่วน (Scale) บอกข้อมูลที่จ าเป็น มี

ข้อความค าสั่งที่สื่อความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตเป็นตราสินค้าของจริง จากการสนทนากลุ่ม 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการแนะน าให้ตัวหนังสือชัดเจนมากขึ้น มีตราสัญลักษณ์บางอย่างที่สื่อว่าเป็น

ชุมชนอิสลาม และต้องการให้มีรูปน้ าพริกปลาปนนบนตราสินค้า  

จากนั้นน า Idea Sketch มาจัดท า Design โดยขยายรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ให้ทราบ

อย่างละเอียด เพ่ือแสดงให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก าหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจุ วัสดุ การ

ประมาณราคา และการสร้างแบบจ าลอง (Mock Up) ที่เหมือนจริงมากที่สุดขึ้นมา จากนั้นได้ท าการ

ลงพื้นที่อีกครั้ง เพ่ือน าไปเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือรับค าติชม และน ามาแก้ไขแบบในขั้นตอน

สุดท้ายต่อไป รูปแบบตราสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังรูป 

4.16 

รูปที่ 4.18 รูปแบบตราสินค้าน้ าพริกปลาปนนที่ได้รับการพัฒนา 
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ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ผลิตชิ้นงานต้นแบบหลังจากได้รูปแบบตราสินค้าที่ปรับปรุง โดยใช้

แนวคิดในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชน 

ออกแบบให้ดูทันสมัย และบ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชน เพ่ือจ าลองการใช้งานจริง ดังรูป 4.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.19 การสร้างแบบจ าลอง (Mock Up) ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
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           รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการจัดการประชุม โดยมีค าถาม

ทั้งหมด 15 ค าถาม ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ด้าน

เนื้อหา ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมการถนอมอาหาร และด้านการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์        

โดยสอบถามผู้ร่วมโครงการ ฯ ทั้ง 20 คน มีระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ ได้แก่ น้อย ปานกลาง และ

มาก ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจมาก ดังแสดงตารางที่ 4.1 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

(เฉลี่ย) 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ  

1.  ก่อนเข้ารับการอบรมท่านมีความรู้มากน้อยเพียงใด มาก 

2.  หลังเข้ารับการอบรมท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดใหม่ๆ 
จากการอบรม 

มาก 

เฉลี่ยรวม มาก 

ด้านเนื้อหา ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมการถนอมอาหาร  

3.  เนื้อหาครอบคลุมตามเป้าหมายของการอบรม มาก 

4.  เนื้อหาในการอบรมการถนอมอาหารมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน 

มาก 

5.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการอบรม มาก 

6.  เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มาก 

เฉลี่ยรวม มาก 

ด้านการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์  

7. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสินค้า มาก 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาก 

9.  กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเพียงใด มาก 

10.  การสื่อความหมายจากกราฟิกให้ได้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ มาก 
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หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

11. โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้มีความเหมาะสมเพียงใด มาก 

12. บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมในการใช้งานเพียงใด มาก 

13. ตราสินค้ามีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เพียงใด มาก 

14. ตราสินค้ามีความเหมาะสมเพียงใด มาก 

15. ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเพียงใด มาก 

เฉลี่ยรวม มาก 

 
ตารางที่ 4.1 ผลการสนทนากลุ่มกับระดับความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.20 การประเมินความพึงพอใจต่อแบบจ าลอง (Mock Up)  
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4.6 การผลิตจริง และการแนะน าการใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝนายผู้รับผิดชอบโครงการ ที่จะต้องด าเนินการตามแบบที่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบให้ไว้ จัดเตรียมแบบแม่พิมพ์ของตราสินค้าให้เป็นไปตามก าหนด และ

จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง หากพบว่ามีข้อบกพร่อง ต้องรีบด าเนินการแก้ไข จึงจะด าเนินการผลิตจริง

ต่อไป ดังรูปที่ 4.21  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.21 การด าเนินการผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ าพริกปลาปนน 
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หลังจากได้ผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ าพริกปลาปนนเสร็จเรียบร้อย น าอุปกรณ์ทั้งหมด

สาธิตวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงให้ค าแนะน าการติดตราสินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์ และให้ผู้เข้าร่วม

โครงการร่วมกันทดลองปฏิบัติจริง จะได้เห็นปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ และช่วยกันวิธีแก้ไขปัญหา กรณี

ที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องท าต่อไปในระยะยาว ดังรูปที่ 4.22 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.22 การสาธิตการใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ าพริกปลาปนน



บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะของการศึกษา                                      
ประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

  โครงการนี้ได้ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการในด้านการถนอมอาหาร และสร้างตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ใหม่ออกวางจ าหน่ายในท้องตลาด 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนารูปแบบการออกแบบด้านกราฟิก การจัดวางรูปภาพ ตัวหนังสือฉลากที่ 
เด่นชัด โดยอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดการประสานกลมกลืนกันอย่างงดงาม เป็นการ
สร้างสรรค์ลักษณะภายนอกให้มีความทันสมัย และความสวยงาม มีความสะดวกในการใช้สอย        
ตามวัตถุประสงค์ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งผลตอบรับในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ ช่วยเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า ดึงดูดผู้พบเห็นให้เกิดคามต้องการซื้อสินค้า จนสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยเฉลี่ยทุกคนเพ่ิมข้ึน 6% กับระยะเวลาการวางจ าหน่ายเพียง 1 เดือน  

   

     

     

  

  

    

 

 

 

 

                                  รปูที่ 5.1 การวางจ าหน่ายน้ าพริกปลาปนน 
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  นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะน าผลิตภัณฑ์ไปวางจ าหน่ายยังตลาดต่าง ๆ แล้ว ยังน าไปเป็น
ของฝากให้กับชุมชนอ่ืน ๆ หรือ ไปดูงานนอกสถานที่ จะมอบเป็นของที่ระลึกอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมอบเป็นของที่ระลึก ขณะศึกษาดูงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมอบเป็นของที่ระลึก ขณะศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง 
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  ระหว่างการด าเนินโครงการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกภายในกลุ่ม โดยได้สอบถามความ

สมัครใจ ส าหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกลุ่มเพ่ิมเติม หรือสมาชิกเดิมท่านใดไม่สามารถร่วมกลุ่มได้ ด้วย

สาเหตุต่าง ๆ คือ ไม่มีเวลา ท างานประจ า ติดภารกิจส่วนตัว เป็นต้น จึงได้เป็นรายชื่อสมาชิกกลุ่มใหม่ 

ดังตารางที่ 5.1  

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 อาซียะ  อาด า   ประธาน    
2 เรียม มะหะหมัด  รองประธาน 
3 ฟาตีมะ  หอมจันทร์  เหรัญญิก 
4 นาตยา มะหะหมัด  ประชาสัมพันธ์ 
5 อารี ถนอมรัก  ที่ปรึกษา 
6 รักเกียรติ รื่นพิทัก  กรรมการ 
7 อามีนะ อาด า  กรรมการ 
8 อาซียะ อาด า  กรรมการ 
9 อาซียะ หอมจันทร์ กรรมการ 
10 รอมะละ มะหะหมัด  กรรมการ 
11 สุรีย์ เลาะหมัด  กรรมการ 
12 มาเรียม มูหะหมัด  กรรมการ 
13 ซารีฟะ หะยีดาแม กรรมการ 
14 บุซรา มะหะหมัด กรรมการ 
15 อาอีเซาะ มะหะหมัด กรรมการ 
16 อาซีซะ มะหะหมัด กรรมการ 
17 วันเพ็ญ หอมจันทร์ กรรมการ 
18 เราะมะ มูหะหมัด กรรมการ 
19 นาดียะ รอมลี  เลขานุการ 

ตารางที่ 5.1 รายชื่อสมาชิกกลุ่มน้ าพริกปลาปนนใหม่ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

  5.2.1 หากมีงบประมาณควรหาช่องการประชาสัมพันธ์เพ่ือท าการตลาด 
  5.2.2 การให้ความรู้และการฝึกอบรมไม่ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจยากหรือภาษาต่างประเทศ 
เพราะจะท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เข้าใจได้ 

5.2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาปนนให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

 รูปที่ 5.4 ความส าเร็จของโครงการ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
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ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. ประชุม ระดมความคิดร่วมกับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือหาแนวทางในการสร้าง
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

- ได้รู้ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ต่อการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
น้ าพริกปลาปนน 
-  ได้แนวทางในการสร้างโครงร่า ง เ พ่ือ
ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ าพริก
ปลาปนน 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
     (อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย) 

    ต าแหน่ง อาจารย์ 
       วันเดือนปีที่รายงาน 23 พฤษภาคม 2562 

 
 
 

 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

44 

ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

45 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพื้นที่ 
1. อาจารย์วิษชญะ  ศิลาน้อย อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. ประชุมปฏิบัติการออกแบบตราสินค้า - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการสร้างตราสินค้าน้ าพริก
ปลาปนน 
-  ได้ แบบตราสินค้ าน้ าพริ กปลาปนน  ที่
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจ 

2. ประชุมปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการเลือก
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับน้ าพริกปลาปนน 
- ได้บรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุน้ าพริกปลาปนน 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
     (อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย) 

    ต าแหน่ง อาจารย์ 
       วันเดือนปีที่รายงาน 10 มิถุนายน 2562 

 
 

 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

46 

ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

47 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพื้นที่ 
1. อาจารย์วิษชญะ  ศิลาน้อย อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
เรื่อง หลักสูตรถนอมอาหารน้ าพริกปลา
ปนน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “ถนอมอาหารน้ าพริกปลา
ปนน” 
- วิทยากรสอนภาคปฏิบัติการ สาธิตกรรมวิธี
การถนอมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
- ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการ ตามการสาธิต
การถนอมอาหาร 
- วิทยากรสรุป และให้ค าแนะน าการถนอม
อาหารน้ าพริกปลาปนน 

 
 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 

     (อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย) 
    ต าแหน่ง อาจารย์ 

       วันเดือนปีที่รายงาน 17 มิถุนายน 2562 
 

 
 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

48 

ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

49 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพื้นที่ 
1. อาจารย์วิษชญะ  ศิลาน้อย อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. ประชุมกับผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับ
การใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ าพริก
ปลาปนนของผู้เข้าร่วมโครงการ  

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงขั้นตอนการใช้
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์หลังจากผลิตเสร็จ
แล้ว 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลองติดตราสินค้าลง
บนบรรจุภัณฑ์ 

2. ให้ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ 

- แนะน าการติดตราสินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์
อย่างถูกวิธี 
- บอกถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตรา
สินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
     (อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย) 

    ต าแหน่ง อาจารย์ 
       วันเดือนปีที่รายงาน 18 มิถุนายน 2562 

 
 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

50 

ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

51 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพื้นที่ 
1. อาจารย์วิษชญะ  ศิลาน้อย อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  

-  ได้ รั บ ฟังความคิด เห็ นจากผู้ เ ข้ า ร่ วม
โครงการหลังจากได้เริ่มใช้ตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งทุกคนมีความพึงพอใจที่
ได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น 
- ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้พัฒนาตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆที่ทาง
กลุ่มผลิตอยู่แล้ว 
 

2. ติดตามผลการวางจ าหน่ายของน้ าพริก
ปลาปนน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีการวางจ าหน่ายจริง 
ตามตลาดที่ เคยวางจ าหน่าย และเ พ่ิม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น โรงงานบริเวณใกล้เคียง 
ร้านค้า ตลาดนัด เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นของที่
ระลึกได้อีกด้วย 

 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 

     (อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย) 
    ต าแหน่ง อาจารย์ 

       วันเดือนปีที่รายงาน 20 มิถุนายน 2562 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

52 

ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที ่5  ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี

53 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพื้นที่ 
1. อาจารย์วิษชญะ  ศิลาน้อย อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. ประชุมสรุปผลโครงการร่วมกับชุมชน - ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้น าชุมชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
- ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีโครงการที่
ช่วยพัฒนาชุมชนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการยังกังวลถึงเรื่อยรายได้ที่
จะได้จากการวางจ าหน่าย เกรงว่าจะไม่เป็น
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
- ทุกคนลงความคิดเห็นว่า อยากท าโครงการ
อ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ที่อยากจะให้
มหาวิทยาลัยลงมาช่วยเหลือ 
- ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ท าในครั้งนี้ และในอนาคต 
ผู้น าชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้
เกิดความยั่งยืนที่สุด 

 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 

     (อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย) 
    ต าแหน่ง อาจารย์ 

       วันเดือนปีที่รายงาน 28 มิถุนายน 2562 
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ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย 

ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปัจจุบัน  

  - อาจารย์ สังกัดงานวิชาศึกษาทั่วไป และส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

- อาจารย์พิเศษ วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- นักวิจัย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ผู้ด าเนินรายการความจริงไม่ตาย สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

- นักจัดรายการวิทยุ 

  


