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แบบสรุปรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (รอบ 9 เดือน) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
2. ช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน / ชื่อผู้ประกอบการ 

ชื่อกลุ่ม กลุ่มผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
ที่ตั้ง 62 หมู่ 6 บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 
หมายเลขติดต่อ 0906926305 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  12 คน  
    ประกอบด้วยสาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ 
    โดยบูรณาการกับรายวิชา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ในส่วนของการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดทำเป็นชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
4.ชื่อผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง 
5. รายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีการดำเนินการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
1. บรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบ 
2. บรรจุภัณฑ์มีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ 
3. บรรจุภัณฑ์มีการใช้พลาสติกมากจนเกินไป 
4. ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ 
5. ยังไม่มีสโลแกนสินค้า 
 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ให้สวยงามน่าซื้อ ตอบ
โจทย์ผู้บริโภค รวมทั้งมีเอกลักษณ์ และเป็นชุด
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน  

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะต่อการซื้อเป็นของ
ฝากและมีรายละเอียดที่ครบถ้วน 

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ลดพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม หรือ eco-packaging 

4. พัฒนาตราสัญลักษณ์ 
5. พัฒนาสโลแกนสินค้า 

6. กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการ

แก้ไข 
1 การสำรวจข้อมูล

เบื้องต้นผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลไม้กวนบ้าน
ป้าซ้วนน้ำโจน 
วันที่ 18 ธันวาคม 
2562 
สถานที่ กลุ่มผลไม้
กวนบ้านป้าซ้วนน้ำ
โจน 
จำนวนผู้เข้าร่วม  
18 ราย 

ทราบปัญหาหลักของการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 
- บรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบ 
- บรรจุภัณฑ์มีรายละเอียดที่ไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์ 
- บรรจุภัณฑ์มีการใช้พลาสติก
มากจนเกินไป 
- ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ 
- ยังไม่มีสโลแกนสินค้า 
 

ทราบปัญหาหลักของการ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือนำไปสู่
การจัดโครงการเพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ 

- 
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ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการ

แก้ไข 
2 การระบุปัญหาและ

ความต้องการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลไม้กวนบ้าน
ป้าซ้วนน้ำโจน 
วันที่ 16 มกราคม 
2563 
สถานที่ กลุ่มผลไม้
กวนบ้านป้าซ้วนน้ำ
โจน 
จำนวนผู้เข้าร่วม  
15 ราย 

มีแนวทางในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลไม้กวนบ้าน
ป้าซ้วนน้ำโจน ดังนี้ 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ให้
สวยงามน่าซื้อ ตอบโจทย์
ผู้บริโภค รวมทั้งมีเอกลักษณ์ 
และเป็นชุดผลิตภัณฑ์เดียวกัน  
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะ
ต่อการซื้อเป็นของฝากและมี
รายละเอียดที่ครบถ้วน 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ลด
พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม หรือ eco-
packaging 
- พัฒนาตราสัญลักษณ์ 
- พัฒนาสโลแกนสินค้า 

เกิดแนวทางการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
สำหรับกลุ่มผลไม้กวน
บ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
ในแต่ละโจทย์ความ
ต้องการ 

- 

3 การจัดโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2563 
เรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นผลไม้กวนบ้าน
ป้าซ้วนน้ำโจน”  
วันที่ 28-29 
กุมภาพันธ์  
สถานที ่หอประชุม
ประจำหมู่บ้าน บ้าน
น้ำโจน ตำบลวังหิน 
อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
จำนวนผู้เข้าร่วม  
60 ราย 

การจัดโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีเนื้อหา
หลัก ประกอบด้วย  
- การยกระดับสินค้าทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา: 
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของชุมชนที่ประสบผลสำเร็จใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP 
- แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP ผลไม้
กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
- การพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
- แนวคิดด้านการออกแบบและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 
- ผลสัมฤทธิ์และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของชุมชนที่ประสบ
ผลสำเร็จด้านการออกแบบ 
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวน
บ้านป้าซ้วนน้ำโจน ระยะ
ที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาและ
ยกระดับ ในประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ดีไซน์ให้สวยงามน่าซื้อ 
ตอบโจทย์ผู้บริโภค 
รวมทั้งมีเอกลักษณ์ และ
เป็นชุดผลิตภัณฑ์เดียวกัน  
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะต่อการซื้อเป็นของ
ฝากและมีรายละเอียดที่
ครบถ้วน 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ลด
พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม หรือ 
eco-packaging 
- พัฒนาตราสัญลักษณ์ 
- พัฒนาสโลแกนสินค้า 

- 
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ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการ

แก้ไข 
ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
- แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP ผลไม้
กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
- การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
- การประเมินผลการพัฒนา
ด้านบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP ผลไม้
กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 

- พัฒนาด้านอัตลักษณ์
และเรื่องเล่าของ
ผลิตภัณฑ์  

4 การจัดโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2563 
เรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นผลไม้กวนบ้าน
ป้าซ้วนน้ำโจน” 
วันที่ 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 สถานที่ 
หอประชุมประจำ
หมู่บ้าน บ้านน้ำโจน 
ตำบลวังหิน อำเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก 
จำนวนผู้เข้าร่วม  
12 ราย 

การจัดโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีเนื้อหา
หลัก ประกอบด้วย 
- การนำเสนอบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
- การมอบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
จำนวน 1,200 ชุด ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวน
บ้านป้าซ้วนน้ำโจน ระยะ
ที่ 2  
- บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำ
โจน ถูกนำไปใช้เพ่ือการ
จัดจำหน่ายจริง 

- 

7. มาตรฐานที่ได้รับหลังจากได้รับการพัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 4 ดาว 
8. สรุปราคาขาย 

ผลิตภัณฑ์ ราคาขายก่อนพัฒนา (บาท) ราคาขายหลังพัฒนา (บาท) หมายเหตุ 
กล้วยกวน ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  

ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

ราคาเท่าเดิมแต่ขายได้
จำนวนมากขึ้นกว่าเดิม 

มะพร้าว 
น้ำหอมกวน 

ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

 

กระท้อนกวน ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท   
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ผลิตภัณฑ์ ราคาขายก่อนพัฒนา (บาท) ราคาขายหลังพัฒนา (บาท) หมายเหตุ 
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

มะม่วงสามรส
กวน 

ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

 

ทอฟฟ่ีกะทิสด ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

 

ส้มลิ้ม ส้มแผ่น ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

ราคาส่งชิ้นละ 25 บาท  
ราคาปลีก 3 ชิ้น 100 บาท 

 

9. รายได้ของผลิตภัณฑ์ 
      9.1 รายได้ผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา 20,000 บาทต่อเดือน 
      9.2 รายได้ผลิตภัณฑ์หลังพัฒนา 28,000 บาทต่อเดือน 
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10. ภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนา (ขอ 8 ภาพ) 
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11. ภาพผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา (ขอ 8 ภาพ) 

  
ต้นแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ต้นแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง 

 

 
 

 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

  
มาสคอตผลิตภัณฑ์ มาสคอตผลิตภัณฑ์ 
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สโลแกนผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 

  
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง 

 

 
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง 

 
12. ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการแต่ละกิจกรรม 
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1. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กลุ่มผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 และการจัด
โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน” วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ และ 1 
มีนาคม 2563 
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2. การจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน” วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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