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คํานํา 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการ การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล       
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี เป็นผลงานระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลดําเนินงานชุดโครงการวิจัยดังกล่าว ท่ีอยู่ภายใต้
โครงการชุดการพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยท่ีมีผลกระทบสูง เพ่ือสร้างนวัตกรรมและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท้ัง 8 แห่ง 

การดําเนินโครงการของคณะผู้วิจัย เน้นการลงพ้ืนท่ีจริง ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน โดยลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจริงและทําการวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท้ังห่วงโซ่คุณค่า (Network Value Chain) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพ้ืนบ้านเมืองเพชรบุรี ท่ีประกอบด้วย ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสีย
โอกาส จากนั้นนําข้อมูลจากพ้ืนท่ีท่ีได้จากการสํารวจมาทําการสังเคราะห์และสร้างโจทย์วิจัยท่ีมีความคม 
ตรงประเด็น จนได้โครงการย่อยท่ีร้อยเรียงกันได้เป็นอย่างดี และกําหนดตัวชี้วัดท่ีเป็นความต้องการของ
ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายนํ้า โดยใช้เครื่องมือสําคัญในการทําวิจัย คือ Network Value Chain ท่ีจะ
สามารถอธิบายและคล่ีภาพความเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้าเข้าด้วยกัน ให้เห็นความ
สมดุลหรือความไม่สมดุลของผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการในแต่ละห่วงโซ่คุณค่านั้นๆ อีกท้ังยัง
มีการใช้เครื่องมืออย่างอ่ืน เช่น Logic Framework และ Outcome Mapping ในการดําเนินโครงการ
ท่ีจะร้อยเรียงให้ได้ผลวิจัยออกมาอย่างมีคุณภาพ 

ในนามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลาด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แหลม องค์การบริหารส่วนตําบลบางครก และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านท่ีได้ให้ข้อมูล ติดต่อประสานงานลง
พ้ืนท่ีและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สุดท้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ศึกษาและ
สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ เพ่ือประโยชน์ในการทําวิจัยและวิชาการอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

 
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยนี้สําเร็จได้ด้วยการสนับสนุนของแหล่งทุนวิจัยและบุคคลท่ีมีส่วนร่วมจํานวนมาก ท้ัง
ท่ีเป็นผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานในพ้ืนท่ี ชุมชน คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง และให้ความเคารพไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และ
บริการวิชาการ มทร.พระนคร ท่ีให้คําปรึกษาและเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันให้โครงการสามารถ
ดําเนินการได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว 

ขอขอบคุณ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.ณัฐวรพล 
รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์
ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ท่ีให้เอ้ืออํานวยสถานท่ีในการทํา
วิจัย การทดลอง และอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการงานวิจัย 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อํานวยการหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) ผู้เป็นท้ังอาจารย์ให้ความรู้ เปิดโลกทัศน์การทํา
วิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือประเทศชาติ ผู้ซึ่งให้โอกาส เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และเป็น
แบบอย่างท่ีดีเยี่ยมในการทําวิจัยท่ีต้องตระหนักถึงคุณภาพเพ่ือสังคมและประเทศชาติมาก่อนส่ิงอ่ืนใด 

ขอขอบพระคุณคุณพ่ีเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” (สกสว.) พ่ีผู้ซึ่งเป็นท่ีคอยให้ความรู้ คําแนะนํา เป็นห่วงเป็นใยทีม
นักวิจัย ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในทุกแง่มุม และเป็นแบบอย่างดีเยี่ยมในการมองและคล่ีภาพ
โจทย์ปัญหาวิจัย และทางออก ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยบริหารจัดการกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีให้คําแนะนํา คําปรึกษา ช่วยเหลือในทุก
แง่มุม ท้ังในการวางแผนการทํางาน การจัดกิจกรรม การมองผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีนําไปใช้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ประธานท่ี
ประชุมผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารจัดการกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีให้คําแนะนําท่ีดี เป็นผู้นําทีม สวพ.มทร.ท่ีดีและเป็นแบบอย่างควร
นําไปปฏิบัติ อีกท้ังยังให้ความรู้และคอยแนะนําในทุกมิติอย่างถูกต้อง 
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ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ ท่ีให้ความรู้ในด้านห่วงโซ่คุณค่าและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการชุดการพัฒนาและ
สนับสนุนชุดโครงการวิจัยท่ีมีผลกระทบสูง เพ่ือสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

ขอขอบพระคุณท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ท่ีให้นโยบายการทํางาน และ
การเข้าพบเพ่ือกําหนดทิศทางงานวิจัยท่ีต้องทําเพ่ือสังคมและประชาชน และให้คําปรึกษาในการนํา
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์และผลักดันอย่างแท้จริง 

ขอขอบคุณ คุณสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัด คุณวาสนา ไขว้พันธ์ หน.กง.ส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชน และคุณปิยะนุช  มนต์ขลัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูล และร่วมเป็นกรรมการตรวจติดตามโครงการในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ นายกสมชัย  วัฒนธรรม นายกองค์การบริการส่วนตําบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี นายกชลชัย  เอ่ียมสําอางค์ นายกองค์การบริการส่วนตําบลสํามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายก
ประสิทธ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี และเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วย
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี คําแนะนํา อนุญาตใช้สถานท่ี ใช้ห้องประชุม ในการดําเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้เป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์โสภา มาลัยเลิศ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ OTOP จังหวัดเพชรบุรี ท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาโครงการ ให้คําแนะนํา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในทุกรอบการประเมิน และเป็นกลไกสําคัญใน
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โครงการ “การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพ่ือสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี” อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 8 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างต้นแบบของการขับเคล่ือนภูมิปัญญาทรัพยากรท้องถ่ินหรือ
วัฒนธรรมไปสู่กระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ในพ้ืนท่ีเป้าหมายยกระดับ
รายได้และการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้ผลิตเกษตรกรชุมชนต้นน้ํา ตอบสนองนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลในประเด็นการพัฒนาขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ิน การต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ท้ังนี้กลุ่มเป้าหมายชุดโครงการคือ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่อยู่ในการสํารวจและลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP หรือ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีประสงค์จะยกระดับสินค้าเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดเป้าหมาย 
ครอบคลุม 8 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และ 1 บริการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด โดยแต่ละมหาวิทยาลัยมีกรอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน 16 เดือน (1 กันยายน 2561-31 ธันวาคม 2562) แบ่งการทํางานเป็น 3 ระยะ 
ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 มีระยะเวลาดําเนินการ 5 เดือน เป็นการศึกษาข้อมูลพัฒนากรอบวิจัยและข้อเสนอ
โครงการแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้เครื่องมือวิจัย Networks Value Chain เพ่ือคล่ีภาพห่วงโซ่คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีเลือก ทราบส่วนแบ่งของการตลาดท่ีชัดเจนทราบผู้ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนแบ่งการตลาด 
จํานวนส่วนแบ่งของตลาดและการสรุปกระบวนการวิจัยท่ีจะพัฒนาเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมหรือแก้ช่องว่าง
ของความรู้ ในประเด็นเพ่ือสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถขายได้จริงและขายได้อย่างยั่งยืน 

ระยะท่ี 2 มีระยะเวลาดําเนินการ 9 เดือน  (15 กุมภาพันธ์-14 พฤศจิกายน 62) การดําเนินงาน
วิจัยและพัฒนาตามกรอบท่ีได้จากระยะท่ี 1 โดยการวิจัย ด้วยโครงการวิจัยย่อยในระดับมหาวิทยาลัย  

ระยะท่ี 3 มีระยะเวลาดําเนินการ 2 เดือน คือการขับเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่าจากผลงานในระยะท่ี
สองและสร้างผลกระทบตามเป้าหมายและวัดผลการเปล่ียนแปลง 

กิจกรรมการตรวจติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยย่อย จะมี 3 ระยะ คือ การ
รายงานความก้าวหน้ารอบ 4, 7 และ 9 เดือน ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
ดังกล่าวต้ังแต่ระยะท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดําเนินการวิจัยโดยมีชุดโครงการวิจัยหลัก
คือ การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวาน
พ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งภายใต้โครงการวิจัยหลัก จะมีโครงการวิจัยย่อยท้ังส้ิน 4 
โครงการประกอบไปด้วย 
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1. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี เพ่ือสุขภาพและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน (นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นทีมวิจัยรับผิดชอบ) 

2. การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองเพื่อสุขภาพด้วย
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี (นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ เป็นทีม
วิจัยรับผิดชอบ) 

3. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (นักวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ เป็นทีมวิจัยรับผิดชอบ) 

4. โครงการ การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสําหรับการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี แบบ
ใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นทีมวิจัย
รับผิดชอบ) 

จากโครงการวิจัยย่อยท้ัง 4 โครงการท่ีกล่าวมา จะอยู่ภายใต้การบริหารและจัดการกลางโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ เป็น
ผู้อํานวยการและเป็นแกนนําหลักของชุดโครงการวิจัยนี้ สามารถสรุปผลลัพธ์และข้อสังเกตท่ีเกิดข้ึนได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ชุดโครงการน้ีเป็นการทํางานภายใต้นโยบายสําคัญของรัฐบาลในประเด็นการแก้ไขปัญหา 
เศรษฐกิจและความยากจนของประเทศโดยยกระดับรายได้ให้กับประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นคน
กลุ่มใหญ่ของประเทศผ่านการเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินทํางานบนการวิจัย 
(ผลิตภัณฑ์ OTOP) ท่ีนอกจากจะสร้างผลงานวิจัยแล้ว ยังมีเป้าหมายเพ่ือสร้างต้นแบบของการ
ขับเคล่ือนภูมิปัญญา ทรัพยากรท้องถ่ิน หรือวัฒนธรรม ไปสู่กระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP  โดย ช่วงต้น มทร.แต่ละแห่งจะต้องคลี่ภาพห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นให้ได้ 
ต้องเห็นส่วนแบ่งของการตลาดท่ีชัดเจน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนแบ่งการตลาดคือใคร แต่ละคนมีส่วนแบ่ง
เท่าไหร่ จากน้ันก็มาดูถึง กระบวนการวิจัยท่ีจะใส่มูลค่าเพ่ิมท่ีช่วยแก้ปัญหา หรือเติมช่องว่างของความรู้
ในจุดท่ีจะทําให้เกิด ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถขายได้จริง และขายได้อย่างยั่งยืน ทีมหน่วยจัดการกลางและ
ทีมวิจัย ได้ทําการสกัดข้อมูลความรู้เพ่ือเผยแพร่และใช้ประโยชน์  

2. ข้อมูลและข้อวิเคราะห์สถานการณ์ของ OTOP จากการทํางานของ 8 มหาวิทยาลัยในระยะ 4 
เดือนแรกในแต่ละพ้ืนท่ี จากประสบการณ์ของ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ในการทํา Social Enterprise 
(SE) และสร้าง partnership กับต่างประเทศ ได้ทําการถอดความรู้ (KM) เป็นเอกสารความก้าวหน้า
และผล  

3. การถอดบนเรียน เครื่องมือ วิธีการทํางานของมหาวิทยาลัยงานท่ีดําเนินงานในการเพ่ิมมูลค่า
ของทรัพยากรและภูมิปัญญาพ้ืนถ่ิน คือ การทํางานของมหาวิทยาลัยภายใต้ชุดโครงการน้ีมี 3 แบบ คือ 
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การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเดิม การสร้างห่วงโซ่ คุณค่าใหม่ การ Disruption ห่วงโซ่ ภาคการผลิตสินค้า
เดิมด้วยการดึงภาคบริการเข้ามายกระดับ ซึ่งหน่วยจัดการกลางและทีมวิจัยได้วิเคราะห์งานในภาพรวม        

4. มีเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือสินค้าใหม่  ส่ิงท่ีควรพิจารณาในเชิงการ
ประกอบการ คือศักยภาพการเงินของกลุ่มเป้าหมายด้านการเงิน   ต้องดู  Cash Flow  ของ
กลุ่มเป้าหมายว่าสามารถรองรับการขยายกิจการหรือประกอบการใหม่มากน้อยเพียงใด กรณีการตั้ง
ธุรกิจใหม่  ต้องเห็นภาพ ช่วงเวลาในการคืนทุนว่าคุ้มค่าต่อการประกอบการหรือไม่ เพราะในระยะต้นจะ
ไม่มีกําไร รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเชิงการบริหารกิจการด้วย         

5. การนําเสนอข้อมูลเชิงบริบท OTOP  Concept  เป้าหมาย และชี้ให้เห็นความเช่ือมโยงของ
งาน  ศึกษากับทิศทางนโยบายการพัฒนา OTOP  ในกลุ่ม Cluster ขนมหวานหรือการศึกษา
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในการยกระดับ          

6. ในกระบวนการศึกษา เรื่องวิธีการวิเคราะห์ ต้นทุน ผลตอบแทนที่มองฐานตัวเลขทางตรง 
(บาท)  อาจจะลองพิจารณาในเชิงสัดส่วน อาทิต้นทุนและผลตอบแทน  

7. การวางระบบประสานงานกลางของเครือข่ายในการติดตามสนับสนุนงาน  ถือเป็นกลไกการ
ทํางานที่ดี  โดยเฉพาะการทํางานที่เน้นการทํางานแบบกัลยาณมิตร แต่ในการประเมินผลงานควรมี
กรอบ มิติการประเมินและคําอธิบายระดับของการประเมินด้วย ท้ังนี้ มิติท่ีคณะกรรมการเสนอว่าเป็น
เรื่องสําคัญ คือการมีส่วนร่วมของภาคี และบทบาทของภาคี รวมถึงการวัดผลผลการเปล่ียนแปลงของ
กลุ่มเป้าหมาย ท้ังระดับคนและกลุ่มด้วย             
 



โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

บทที่ 1 

บทนาํ 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญ 

ด้วยนโยบายการพัฒนาประเทศหรือนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้กับประเทศ เป็นผลัดดันสินค้าต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าทางเกษตรเพื่อนํามาแปรรูปและ
พัฒนา ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ให้กับสังคมและชุมขน ตลอดจนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน              
เพ่ือยกระดับศักยภาพทางรายได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  และสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการส่งเสริม เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม ประเพณีทางประเภทอาหาร โดยเฉพาะ
อาหารหวานท่ีข้ึนชื่อระดับประเทศและมีคําขวัญของจังหวัด “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ 
เลิศล้ําศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” คือจังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรีมีผลผลิตท่ีเป็นสินค้าในชุมชนมากมายหลายรูปแบบ และส่วนใหญ่ผลิตจาก
วัตถุดิบการผลิตท่ีอยู่ในท้องถ่ินของจังหวัด และใช้ภูมิปัญญาจากชาวบ้าน  สินค้าเหล่านี้มีบทบาท                  
ท่ี  สําคัญต่อรายได้ภายในครัวเรือนของจังหวัดเพชรบุรี  โดยการท่ีสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครัวเรือน ในผลิตภัณฑ์บางกรณีสามารถสร้างตราสินค้าของตนเองได้จนประสบความสําเร็จ และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนและธุรกิจ  แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเล็กๆท่ียังไม่ประสบ
ความสําเร็จถึงข้ันของการเป็นธุรกิจท่ียั่งยืนได้  ยังขาดมาตรฐานและความรู้ทางผลิต การตลาด                
การบริหารจัดการ แม้จะได้รับการผลักดันจากภาครัฐอย่างจริงจัง  เพราะด้วยสาเหตุและปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ กัน 

ผลิตภัณฑ์ขนมไทยเป็นสินค้าหนึ่งท่ีพบอยู่ ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย แตกต่างกันตาม
จุดมุ่งหมายการผลิต  วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในแต่ละท้องถ่ินท่ีแต่ละภาคและความนิยมของลูกค้า ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา ขนมไทยยังเป็นท่ีนิยมของลูกค้า  เป็นสินค้าในชุมชนท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่โบราณทั้งรูปแบบ คุณภาพ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์  เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไป  รวมท้ังขนมไทยในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีชื่อเสียงในการทําขนมหวานต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นขนมหม้อแกง  ขนมตาล  ขนมทองหยิบ  ทองหยอด  เป็นต้น  ซึ่งได้มีการผลิตและจําหน่ายจนเป็น
สินค้าท่ีมีเอกลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี  ทําให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา  ทําให้เกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)  ภายในชุมชน  จนเกิดการรวมตัวของชุมชนในแต่
ละท้องถ่ิน  จัดต้ังเป็นสินค้า OTOP ภายในจังหวัด  เพ่ือจะได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อไปจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 



 
2 

โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

สกสว. และ มทร.พระนคร  เห็นความสําคัญของความเป็นมาและภูมิปัญญาของชุมชนในการ
สร้างสรรค์และพัฒนา  ขนมหวานจังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวอย่างท่ีดีของการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์
จากเร่ืองราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในจังหวัด  โดยมีเอกลักษณ์ทางด้านการเป็น “เมืองขนม
หวานท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ”  มีวิสัยทัศน์ของจังหวัด  ดังน้ี  “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเมืองน่า
อยู่ น่ากิน น่าเท่ียวระดับประเทศ”  จึงได้ดําเนินการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาดังกล่าว 

ในการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพมีประเด็นสําคัญในการวิจัย เช่น การออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ พัฒนากระบวนการใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการท่ีมีอยู่ และอาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์
ด้วย (อาณดี นิติธรรมยง) อาหารแบ่งออกเป็น อาหารคาว อาหารหวานหรือขนมหวาน ผลไม้ ของทานเล่น 
เคร่ืองด่ืม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอาหารต่างๆมากมายมีการพัฒนาไปมาก มีการใส่สารปรุงแต่งมากมายหลาย
ชนิดลงในอาหาร เพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดใจ ผลท่ีตามมาก็คือ ปัญหาสุขภาพ โรคภัยท่ีเกิดข้ึนจาก
การรับประทานอาหารมีมากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น จนปัจจุบันมีการรณรงค์การรักษา
สุขภาพด้วยการระมัดระวังการรับประทานอาหารควบคู่กับการออกกําลังกาย  

ขนมหวานเป็นอาหารท่ีคนไทยชอบรับประทาน แต่ด้วยความหวานและความมันท่ีมีมากและมี
น้ําตาลเป็นองค์ประกอบหลัก จะส่งผลเสียต่อร่างกาย สุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ แต่หาก
สามารถวิจัยและสร้างนวัตกรรมขนมหวานไทยให้มีรสหวานและลดความหวานลง แบบน้ีจะสามารถ
สร้างมูลค่าขนมหวานสมัยใหม่และตอบโจทย์ผู้รับประทานอาหารหวานได้ การวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยท่ีอยู่
ภายใต้คํากล่าวท่ีว่า “รสหวาน-ลดหวาน” ในการวิจัยเพ่ือให้ได้ขนมหวานพ้ืนเมืองของเพชรบุรีแบบใหม่
นี้ จําเป็นต้องผสมผสานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีช่วยใน
การผลิต หรือผลิตได้ขนมหวานท่ีสะอาดปลอดภัย และการทําการตลาดจะเป็นเครื่องมือปลายน้ําท่ี
จะต้องขับเคลื่อนการออกสู่การตลาด  

กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนท่ีเป้าหมายในงานวิจัย สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP 
จังหวัดเพชรบุรี จากการสํารวจจํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการคัดสรร “สุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” 
ประจําปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี แสดงดังตารางที่ 1.1 พบว่ามีจํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีข้ึนทะเบียนท้ังสิ้น             
168 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็นระดับ 1 ดาว ถึง 5 ดาว ท้ังน้ีสามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร มีจํ านวน  111 ผลิตภัณ ฑ์  แยกออกเป็นระดับ  1 ดาว  ถึ ง 3 ดาว                   
จํานวน 41 ผลิตภัณฑ์ และ 4 ดาว ถึง 5 ดาว จํานวน 70 ผลิตภัณฑ์ และ 2) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มีจํานวน 57 ผลิตภัณฑ์ แยกออกเป็นระดับ 1 ดาว ถึง 3 ดาว จํานวน 31 ผลิตภัณฑ์ และ 4 ดาว ถึง 5 ดาว 
จํานวน 26 ผลิตภัณฑ์ สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร นับว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความน่าสนใจในการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมอาหารแบบใหม่ เน่ืองด้วยจังหวัดเพชรบุรีมีช่ือเสียงสินค้า OTOP ด้านขนม
หวาน เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร มีท้ังอาหารท่ีเป็นขนมหวาน อาหารท่ีแปรรูปมาจากผลผลิตทาง
การเกษตร เป็นต้น ในปัจจุบันอาหารมูลค่าเพ่ิมสูง อาหารเพ่ือสุขภาพ หรืออาหารเพ่ือคนสูงวัย กําลังเป็นท่ี
นิยม การพัฒนาและวิจัยอาหารต่างๆ ท่ีกล่าวมายังมีพ้ืนท่ีในการวิจัยอีกมาก จากตารางการสํารวจข้อมูล
พบว่า ส่วนอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีอยู่ในระดับ 3 ดาว การวิจัยและ
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พัฒนาจะช่วยส่งเสริมให้สามารถไปต่อได้ในระดับ 4 ดาว หรือ 5 ดาว หรืออาจจะส่งเสริมในเร่ืองของการ
เพ่ิมรายได้ 

 

ตารางท่ี 1.1 จํานวนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบุรี [1] 

 

 

 

 
 

ที่มา: สาํนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี - กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย [1] 
 

สําหรับโครงการวิจัยน้ีจะใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีเป็นขนมหวานพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรีเท่าน้ัน โดยใช้วัตถุดิบท่ีเป็นนํ้าตาลโตนด นํ้าตาล
มะพร้าว หรือนํ้าตาลอ้อยซึ่งในส่วนน้ีอาจจะต้องมีในเร่ืองของการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต
นํ้าตาล ซึ่งจะต้องพ่ึงศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองด้วยจังหวัดเพชรบุรีมีขนมหวานพ้ืนเมืองอยู่
หลายตัวด้วยกันดังกรอบการวิจัยซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นขนม 

จากกรอบการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 4 Sector ด้วยกันประกอบด้วยนํ้าตาล ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบหลักใน
การนํามาใช้ในการทําวิจัย ส่วน Sector ตัวท่ีสองคือผู้แปรรูปขนมหวาน ซึ่งขนมหวานท่ีเลือกมาจะเป็น  
ขนมหวานพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยอด ลูกชุบ และ ขนมตาล 
ดังภาพที่ 1.1 เป็นต้น สําหรับกระบวนการนั้นจะใช้เทคโนโลยีทางด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อทําการแปรรูป
ขนมให้มี “รสหวานแต่ลดความหวาน” 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 ขนมหวานพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 1.2 แนวคิดในการทําวิจัย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  วัตถุประสงค์กลางของแผนงานวิจัยระดับเครือข่ายกับ สกสว.   

1. เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ือให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 
3. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์

เชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบสูง  
  วัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาขนมหวานไทยพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคตาม
กระแสสุขภาพนิยม 

2. เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการตลาดสําหรับขนมหวานไทยพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรีท่ี
ได้รับการพัฒนาแล้ว 

3. เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับขนมหวานไทยพ้ืนเมืองของเพชรบุรีให้มีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนผู้ผลิต และตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคตามกระแสสุขภาพนิยม 

4. เพ่ือพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสําหรับการผลิตขนมหวานเพชรบุรีแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
 

1.3 กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงานจะต้องครอบคลุมท้ังต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เกิดการ

เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน การดําเนินงานจะต้องทําการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงจากกลุ่มชุมชน
หมู่บ้าน ท้ังในส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกปริมาณ ผลผลิต ราคา เส้นทางการค้าขาย ในส่วนของ
กลางน้ําจะต้องมีการสํารวจกลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรีท้ังหมดว่าเกิดข้ึนในตําบลหรืออําเภอ
ใดหรือมีการกระจายของกลุ่มผู้ผลิตขนมหวาน ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะมาเป็นตัวแทนหรือ            
ผู้จัดจําหน่ายส่งออกสินค้าต่างๆ ก็จะต้องได้รับการสํารวจเช่นกัน ท้ัง 3 ส่วนนี้จะต้องเชื่อมโยง ซึ่งกัน 
และกัน เม่ือได้ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าแล้วจะต้องทําการพัฒนากรอบการวิจัยและโครงการวิจัยย่อยท้ังหมด
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เพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มชุมชน กรอบแนวคิดสําหรับโครงการย่อยประกอบด้วย 4 โครงการ คือ 1) การ
วิจัยและพัฒนาขนมหวานไทยพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี 2) การศึกษาและพัฒนารูปแบบการตลาด
สําหรับขนมหวานไทยพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี 3) การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับขนมหวานไทย
พ้ืนเมืองของเพชรบุรีให้มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนผู้ผลิต และ 4) 
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสําหรับการผลิตขนมหวานเพชรบุรีแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่คุณค่าและหน่วยงานภายนอกต่างๆท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมแสดงดังภาพท่ี 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3 กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
 

1.4 วิธีดําเนินการ 
1.4.1 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทบทวนวรรณกรรม หาเครือข่ายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

เกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
1.4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่างๆโดยใช้เจ้าหน้าท่ีจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ

เข้ามาช่วยเหลือในส่วนของกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่าง 
1.4.3 ลงพ้ืนท่ีสํารวจต้นน้ําท้ังหมดในจังหวัดเพชรบุรีท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตขนม

หวานพ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบุรี เช่น น้ําตาลโตนด น้ําตาลมะพร้าว ไข่เป็ด เป็นต้น 
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1.4.4 ลงพ้ืนท่ีสํารวจกลางน้ําท้ังหมดในจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือท่ีจะตรวจสอบว่ามีกลุ่มชุมชนใดบ้างท่ี
ผลิตขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี 

1.4.5 ลงพ้ืนท่ีสํารวจปลายน้ําได้แก่การตลาดการค้าขายช่องทางการจัดจําหน่ายร้านขายของฝาก
เป็นต้น 

1.4.6 ศึกษากระบวนการการผลิตขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี ได้แก่ ขนมหม้อแกง ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ลูกชุบ และเม็ดขนุน 

1.4.7 สํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 
1.4.8 ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเดิมของขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี 
1.4.9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบล 

และจังหวัดเพ่ือท่ีจะใช้เป็นช่องทางในการขออนุเคราะห์ข้อมูลชุมชน พ้ืนท่ี รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน การจําหน่ายสินค้า และการขยายตลาด 

1.4.10 ข้อมูลกลุ่มชุมชนขนมหวานตําบลสํามะโรง 
1.4.11 เข้าพบพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบล และจังหวัด เพ่ือขอข้อมูล 

คําแนะนํา และความร่วมมือต่างๆ 
1.4.12 สร้างกรอบการวิจัย ข้อโครงการวิจัยย่อยต่างๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่า 
1.4.13 ดําเนินโครงการวิจัยย่อยต่างๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่  
1.4.14 รวบรวมผลการดําเนินงานโครงการวิจัยในทุกโครงการวิจัยย่อยเพ่ือท่ีจะรวมเข้ามาเป็น

โครงการวิจัยหลัก 
1.4.15 สรุปรายงานความก้าวหน้ารอบต่างๆ ตามกรอบเวลา และนําส่งตามระยะเวลาท่ีกําหนด

นั้นๆ 
1.4.16 สรุปเล่มโครงการวิจัยและเขียนเล่มโครงการวิจัย 
1.4.17 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถ่ินกลุ่มต่างๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1.4.18 สร้างผลกระทบของโครงการหรือขยายผลโครงการ ผลักดันสู่การนําไปใช้งานจริง ด้วยการ

เชื่อมต่อเข้ากับผู้ประกอบการรายย่อย รายใหญ่ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
1.4.19 ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการวิจัย และสรุปผล 
1.4.20 ติดตามโครงการระยะยาวโดยหน่วยจัดกลางกลาง หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย  
1.5.1 วิธีการศึกษา  

- ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจึงกําหนดเป็นปัจจัยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 
 - ศึกษาและทําการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
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 - กําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะ และสร้างแบบสอบถาม 
 - ทําการรวบรวมเก็บข้อมูล และทําการวิเคราะห์ผล 
 - วิเคราะห์และกําหนดนโยบายในการปรับปรุงสรรถนะของระบบ 
 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 

1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
วิธีการสํารวจ (Survey Research) โดยสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้  

1.5.2.1 ประชากร ประชากรท่ีอยู่ในขอบเขตของการศึกษานี้ จะเป็นสถานประกอบการ 
OTOP จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร ในส่วนของ ขนมหวาน และอาหารอ่ืนๆ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการ 
OTOP จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารท่ีมีระดับ 0-3 ดาว 

 

1.5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
1.5.3.1 มีห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยด้านอาหารของคณะเทคโนโลยีหคกรรมศาสตร์ หน่วย

ปฏิบัติการด้านอาหารพร้อมอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เครื่องมือพ้ืนฐานในการทําวิจัย เครื่องมือ
วิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูง (ตอบวัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย ข้อท่ี 1) อาทิเช่น 

1. ตู้แชเ่ย็น 1 ประตู แนวนอน  
2. ตู้แช่แข็ง 2 ประตู ต้ังพ้ืน   
3. เครื่องป่ันอาหาร 3 แรงม้า  
4. เครื่องชูฟวีด (soft cooker)  
5. เครื่องบรรจุสูญญากาศ  
6. เครื่องชั่งไฟฟ้า  
7. ตู้สเตนเลสเก็บของ  
8. ชุดอุปกรณ์ครัว  
9. เครื่องบดสับ  
10. เตาอบ พร้อมชั้นวาง  
11. เครื่องผสมอาหารแบบแนวต้ัง  
12. เครื่องปรับอากาศ  
13. ก๊อกซิงค์แบบก้านโยก 

1.5.3.2 มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์  SPSS, Turnitin, ฐานข้อมูล Scopus, 
เครื่องมือด้านส่ือมัลติมีเดีย กล้อง เครื่องบันทึกเสียง ภาพ เป็นต้น (ตอบวัตถุประสงค์ชุดโครงการของ
มหาวิทยาลัย ข้อท่ี 2) 
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1.5.3.3 ห้องคอมพิวเตอร์สําหรับทํา Pattern, ห้องคอมพิวเตอร์ Maker, ห้องคอมพิวเตอร์
เพ่ือการออกแบบกราฟฟิค ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือสําหรับการออกแบบและ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ตอบวัตถุประสงค์ชุดโครงการของ
มหาวิทยาลัย ข้อท่ี 3) 

1.5.3.4 เครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง CAD CAM ท่ีจะใช้ในการ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือเครื่องจักรสําหรับการผลิตขนมหวานเพชรบุรี (ตอบวัตถุประสงค์ชุด
โครงการของมหาวิทยาลัย ข้อท่ี 4) 

1.5.3.5 มีนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ในการทําวิจัย บริการวิชาการ และการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถ่ิน (ตอบทุกวัตถุประสงค์) 

1.5.3.6 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ ท่ี เกิดข้ึนจากการทําวิจัยท่ี ผ่านมาท่ีสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยเพ่ือ OTOP ได้ (ตอบทุกวัตถุประสงค์) 

1.5.3.7 ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีดูแลกลุ่ม OTOP ส่งผลให้สามารถเข้าถึง
กลุ่ม OTOP ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและท่ีสําคัญมีฐานข้อมูลไว้ท้ังหมดแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลบางครกเพชรบุรี เป็นต้น  

1.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สําหรับข้ันตอนในการวิเคราะห์ผลข้อมูล หลังจากทําการตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยแล้ว ข้อมูล
จะถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อาทิเช่น ความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ียท่ีแสดงถึงประโยชน์ของงานวิจัย ในการส่งเสริมพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค แล้วจึง
ทําการสรุปผล 
 

1.6 ขอบเขตการวิจัย 
1.6.1 วิจัยและพัฒนาขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี ท่ีประกอบด้วย ขนมหม้อแกง ทองหยอด 

ฝอยทอง ลูกชุบ และขนมตาล เท่านั้น 
1.6.2 เน้นการสร้างขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรีเพ่ือสุขภาพโดยใช้น้ําตาลโตนดเป็นหลัก 
1.6.3 กรอบการวิจัยจะครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าท้ังต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
1.6.4 โครงการวิจัยย่อยประกอบด้วย 4 โครงการ คือ 1). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง 

จ.เพชรบุรี เพ่ือสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 2). การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 3). การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของ
จังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และ 4). การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสําหรับการผลิตขนมหวาน
พ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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1.7 ระยะเวลาการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานวิจัยตลอดโครงการวิจัย   
ตารางท่ี 1.2 ระยะเวลาการดําเนินงาน และแผนการดําเนินการ   

กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
เดือน (ระบุจํานวนวันทํางานในแต่ละเดือน) รวม 

(วัน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ส่วนงานวิจัยต้นน้ําในระยะเวลา 2 เดือน 
1. ศึ กษ าข้ อ มู ล  สํ า รวจสถ าน ก ารณ์  ขอ ง
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัด
เพชรบุรี 
2. ศึ กษ าความ เป็ น ไป ได้  (Feasibility) และ 
วิ เคราะห์ปัจจัยภายนอก  และปัจจัยภายใน 
(SWOT Analysis) 
3. สํารวจปัจจัยภายในและภายนอกพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี เช่น ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี ที่ประกอบด้วย ต้น
นํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา ผู้ได้ประโยชน์ ผู้เสีย
โอกาส 
5. รวบรวมทุนเดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีสามารถยกระดับและพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี  
6. สํารวจสภาพปัญหา/ความต้องการของกลุ่ม
ชุมชน โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
จริง 
7. สํ ารวจ  ค้นหา  และวิ เคราะห์ กุญแจแห่ง
ความสําเร็จ (Key success) หน่วยงานร่วมที่ดี
เพื่อชุมชนฐานราก 
8. วิ เค ร าะ ห์ ปั จ จั ย เ ช่ื อ ม โย งแ ล ะปั จ จั ย สู่
ความสําเร็จแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมืองเพชรบุรี   
9. วิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลผลิต และผลกระทบ ที่จะ
เกิดขึ้นต่อสังคม 
10. ออกแบบกลไก การบริหาร การจัดของการ
ทํางานร่วมกัน 

นักวิจัย 

 

    20

ส่วนการทําวิจัย นักวิจัย     120



 
10 

โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
เดือน (ระบุจํานวนวันทํางานในแต่ละเดือน) รวม 

(วัน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.
เพชรบุรี เพ่ือสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 
1.1 เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิต

ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี 
1.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.

เพ ชรบุ รี  ที่ ดี ต่ อ สุ ขภ าพและส่ ง เส ริม
เศรษฐกิจชุมชน 

1.3 เพื่อศึกษาอัตราส่วนของน้ําตาลต่อนํ้าตาล
โตนดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 
กายภาพ  และจุลินทรีย์ของขนมหวาน
พื้นเมือง จ.เพชรบุรี  

1.4 เพื่ อ ถ่ ายท อด เท ค โน โล ยี ก ารพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี สู่
กลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี 

2. การเพ่ิ มมู ล ค่ าและการพัฒนากล ยุท ธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือ
สุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคขนมหวาน

พื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
2.2 เพื่อขยายและพัฒนาช่องทางการจําหน่าย

ผลิตภัณ ฑ์ขนมหวานพื้ น เมือง จังห วัด
เพชรบุรี 

2.3 เพื่ อเพิ่ มยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมือง จ.เพชรบุ รี สูตรใหม่ให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 เพื่อพัฒนาและสร้างแบรนด์ขนมหวานไทย
พื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยภูมิปัญญา
สร้างสรรค์ 

2.5 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการตลาด
ด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล 

 

3. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของจังหวัดเพชรบุรี สู่การออกแบบและ
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
เดือน (ระบุจํานวนวันทํางานในแต่ละเดือน) รวม 

(วัน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สําหรับผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพ้ืนเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
3.1 เพื่ อศึ กษ าอั ตลั กษณ์ ท้ อ งถิ่ น  จั งห วัด

เพชรบุรี โดยใช้หลักกระบวนทัศน์ 
3.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบรรจุ

ภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง
เพชรบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนโดยคํานึงถึงรูปแบบ การผลิต ความ
สวยงาม การใช้สอย ความเข้ากันได้กับ
เค ร่ืองจักร  และใช้ วัสดุที่ เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

3.3 เพื่อออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานประยุกต์ใช้อัตลักษณ์
ท้องถิ่นสร้างเป็นเรขศิลป์ 

3.4 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาแล้วนํามา  
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยพิจารณา 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ (ความสวยงาม)  
ด้านการสื่อสาร ด้านประโยชน์สอย และ
ด้านการใช้งาน 

4. การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสําหรับการ
ผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4.1 เคร่ืองหยอดขนมหม้อแกง 
4.2 เคร่ืองผลิตขนมลกูชุบ 
4.3 เคร่ืองยีเปลือกลูกตาล 
4.4 เคร่ืองปลอกเปลือกมะพร้าว 

ส่วนการเผยแพร่ผลงาน และการติดตาม
ผล สรุป 
1. เผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
2. สํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ ผู้ประกอบการ และ
กลุ่มบุคคลที่สนใจ 

3. ติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน 

นักวิจัย

 

    40
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
เดือน (ระบุจํานวนวันทํางานในแต่ละเดือน) รวม 

(วัน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ชุมชน  
5. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการมีส่วน

ร่วมในการออกแบบกิจกรรมและพัฒนาแบบ
โครงการแหล่งเรียนรู้พันธ์ุไผ่ 

6. การขับเคล่ือนกลไกการขับเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่า
ทั้งระบบ การน้าผลการวิจัยมาทดสอบการผลิต
จริงทั้งการปลูก การขนส่ง การแปรรูป และ
การจําหน่าย  

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ 
รวมภาระงาน  นักวิจัย 210 วัน  ผู้ช่วยวิจัย 210 วัน
รวมท้ังสิ้น           8        คน-วัน (เตม็เวลา) 

 

1.8 ผลที่ได้รับ 
1.8.1 ได้รูปแบบขนมหวานไทยพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรีท่ียังคงเอกลักษณ์ด้ังเดิมท่ีมีส่วนผสม

และองค์ประกอบท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
1.8.2 ได้รูปแบบธุรกิจใหม่รองรับการตลาดสําหรับกระแสสุขภาพนิยม 
1.8.3 ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีมีโครงสร้างและเรขศิลป์ท่ีคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขนมไทย

พ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
1.8.4 ได้ต้นแบบเครื่องจักรในการส่งเสริมการผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมไทย มผช.เลขท่ี 1/2546 ว่าด้วยเรื่อง
สุขลักษณะ ก.2 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

1.8.5 เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบครบวงจรสําหรับภูมิภาคอ่ืนๆ 



โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

บทที่ 2 

ทบทวนบริบทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนที่จังหวัดเพชรบุรี [2] 
 

ประวัติความเป็นมา [3] 
เพชรบุรีเป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองมาต้ังแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านท่ีสําคัญของไทยใน กลุ่ม

หัวเมือง ฝ่ายตะวันตก มีชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาววิลันดา เรียกว่า “พิพรีย์” 
ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “พิพพีล์” และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกันว่าชื่อ “เมืองพริบพรี” คงเป็นชื่อ เดิมของ
เมืองเพชรบุรี [3] 

ชื่อ “เพชรบุรี” มีปรากฏเป็นหลักฐานมาต้ังแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ท่ีมาของชื่อมีท่ีมาได้ 2 
ทาง ทางแรกเป็นการเรียกตามชื่อแม่น้ําเพชรบุรีส่วนอีกทางหน่ึงเป็นการเรยีกตามตํานานที่เล่าสืบ กันมา
ว่าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลากลางคืนท่ีเขาแด่น ทําให้คนเข้าใจว่ามีเพชรพลอย บนเขา
นั้น เมืองเพชรบุรีมีศิลปะวัตถุมากมาย เป็นหลักฐานที่แสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็นบ้านเมืองท่ีมีผู้คน อาศัย
อยู่เป็นชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดี [3]  
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

เพชรบุรีในสมัยสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคําแหงแม้จะมีอํานาจครอบคลุม เพชรบุรี 
แต่เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู่มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัย สุโขทัยคือ 
พระพนมทะเลศิริผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชยปราการ ราชวงศ์นี้ได้ครอง เมืองเพชรบุรี
มาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง จึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี [3] 

เพชรบุรีในสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนต้น เพชรบุรีข้ึนต่อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดินา 
สวามิภักด์ิ มีขุนนางควบคมเป็นชั้น ๆ ข้ึนไป แต่หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในสมัยพระบรม 
ไตรโลกนาถอํานาจในส่วนกลางมีมากข้ึน เพชรบุรียังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น 
อํานาจจากส่วนกลางจึงมามีส่วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว่าเดิม [3] 

ในสมัยพระมหาธรรมราชา ทางเขมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรีแต่ชาวเพชรบุรี 
ป้องกันเมืองไว้ได้ต่อมาพระยาละแวกได้ยกทัพมาเองมีกําลังประมาณ 7,000 คน เมืองเพชรบุรีจึงตก 
เป็นของเขมรจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเป็นอิสระและเนื่องจาก 
ทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษจึงได้เสด็จมาประทับท่ีเมืองเพชรบุรีเป็นเวลาถึง 5 ปีก่อนจะทรง 
ยกทัพใหญ่ไปปราบพม่าและสวรรคตท่ีเมืองหาง เจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้ร่วมเป็นกําลัง 
สําคัญในการต่อสู้กับข้าศึกหลายครั้ง นับต้ังแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ็ สมเด็จพระเชษฐาธิราช 
และสมัยพระเจ้าเอกทัศน์โดยเฉพาะในสมัยพระเทพราชานั้น การปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช 
ซึ่งแข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได้เป็นกาํลังสําคัญในการส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายราชสํานักอยุธยาอย่างไร 
ก็ดี เมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั้ง เม่ือพม่าโดยมังมหานรธราได้ยกมาตีไทย จนไทยต้องเสียกรุงศรี 
อยุธยาแก่พม่าเป็นครั้งท่ี 2 นั่นเอง [3] 

เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ต้ังแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงแผ่นดิน พระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ไทยยังคงทําสงครามกับพม่ามาโดยตลอด ซึ่งเจ้าเมืองและชาวเมืองเพชรบุรีก็ ยังคงมี
ส่วนในการทําสงครามดังกล่าว จนเม่ือพม่าตกเป็นของอังกฤษ บทบาทของเมืองเพชรบุรีท่ีมีต่อ เมือง
หลวงและราชสํานัก จึงค่อยๆ เปล่ียนไปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดปราน เมือง
เพชรบุรีต้ังแต่ครั้งยังทรงผนวชอยู่ เม่ือข้ึนครองราชย์แล้ว โปรดให้สร้างพระราชวัง วัด และพระ เจดีย์
ใหญ่ ข้ึนบนเขาเต้ียๆใกล้กับ ตัวเมืองและพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ต่อมาในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งในตัวเมือง
เพชรบุรี คือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” และด้วยความเชื่อท่ีว่าอากาศชายทะเลและนํ้า
ทะเล อาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง 
พระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ข้ึน ท่ีชายหาดชะอําเพ่ือใช้เป็นท่ีประทับรักษาพระองค์ [3] 

 
ขนาด ท่ีตั้งและอาณาเขต [3] 

จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อท่ีประมาณ 6,225.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร่ ต้ังอยู่ทางตอน
ใต้ของภาคกลาง มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับอําเภอ
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ปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ทิศใต้ ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (พม่า) [3] 

 
ภาพท่ี 2.2 วิสัยทัศน์และค่านิยมจังหวัดเพชรบุรี [4]  

 

ตราประจําจังหวัดเพชรบุรี 
เขาวัง หมายถึง เขาท่ีต้ังของพระนครคีรี ซึ่ง ร. 4 ทรงสร้างและพระเจดีย์พระธาตุจอมเพชร 

นับเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ผืนนา หมายถึง เมืองเกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์ ต้นตาลโตนด 
หมายถึง ต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัด [4] 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ตราประจําจังหวดัเพชรบุรี [4] 
 

จังหวัดเพชรบุรี ใช้อักษรย่อว่า "พบ" 
คําขวัญของจังหวัดเพชรบุรี  
"เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ําศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม"  
ธงประจําจังหวัดเพชรบุรี ต้นไม้ประจําจังหวัด  
ชื่อพรรณไม้ หว้า  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sysygium cumin 

ลักษณะภูมิประเทศ [3] 
 ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอําเภอแก่งกระจานและอําเภอหนองหญ้าปล้อง มีลักษณะเป็นท่ี 

ราบสูงและ ภูเขาสูงชัน แล้วค่อย ๆ ลาดต่ฎามาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันน้ฎา แบ่งน้ฎาส่วนหน่ึง ให้
ไหลลงสู่ประเทศพม่าและอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ฎาของแม่น้ฎาเพชรบุรีและแม่น้ํา 
ปราณบุรีสภาพเช่นนี้ทําให้ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
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ป่าไม้และแร่ธาตุ แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากเป็นแดนกันดาร จะมีเพียงชาวกะเหร่ียงและ ชาว
กะหร่างท่ีอพยพข้ามแดนมาจากพม่าเข้ามาอาศัยเท่านั้น [3] 
ลักษณะภูมิอากาศ [3] 

เพชรบุรีอยู่ติดกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และ อิทธิพล                    
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลา ดังกล่าว 
สําหรับช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน แบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดูดังนี้ ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรีหน้า 4 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือน
พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือน
ตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ในปี 2556 อุณหภูมิอากาศสูงท่ีสุด 36.7 องศาเซลเซียส (วันท่ี 20 
พฤษภาคม 2556) อุณหภูมิอากาศตํ่าท่ีสุด 15.5 องศาเซลเซียส (วันท่ี 28 ธันวาคม 2556) อุณหภูมิ
อากาศเฉล่ียท้ังปี 28.40 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกรวมท้ังปี 1138.1 มิลลิเมตร วันท่ีมีฝนตกมาก
ท่ีสุดในรอบปีเม่ือ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 วัดได้ 139.6 มิลลิเมตร มีจํานวนฝนตกวัดได้ต้ังแต่ 0.1 
มิลลิเมตร จํานวน 124 วัน จากสถิติปริมาณน้ําฝนในรอบ 10 ปีต้ังแต่ปี 2547-2556 เฉล่ียวนฝนตก
ประมาณปีละ 108 วัน ปริมาณนาฝนเฉล่ีย ในรอบ 10 ปี (ปี 2547 - 2556) = 1010.72 มิลลิเมตรต่อปี 
ประชากร (ท่ีมา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) [3] 

ตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ เดือนกรกฎาคม 2555 จังหวัดเพชรบุรี มี
ประชากร จํานวน 469,073 คน เป็นชาย 227,368 คน หญิง 241,705 คน จํานวนบ้าน 174,034 
หลังคาเรือน [3] 
ประเพณี วัฒนธรรม [3] 

จังหวัดเพชรบุรี มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพ้ืนเมืองท่ีสําคัญ ท่ีนิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ดังนี้  

1. งานพระนครคีรีเมืองเพชร  
จัดวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ มักตรงกับเทศกาลตรุษจีน เป็นงานประจําปี เพ่ือรําลึกถึง

ความสําคัญของประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ส่ิงท่ีดีงามให้เป็นท่ีรู้จักกัน  
2. ประเพณีวัวลาน  
เป็นการละเล่นของสังคมชาวนาเมืองเพชรบุรีหลังฤดูเก็บเกี่ยว ข้ึนชื่อว่าลูกผู้ชายเมืองเพชรต้อง

เคยผ่านการร่วมแข่งขันวัวลานมาบ้างแล้ว เป็นการละเล่นท่ีมีวิวัฒนาการมาจากการนวดข้าว ซึ่งจะต้อง
ต้อนวัวโดยการผูกติดกันเป็นพรวนให้ย่ําไปบนข้าว และบังคับให้เดินเป็นวงกลม ชาวเมืองเพชรจึงนํา
วิธีการดังกล่าวมาปรับเป็นการแข่งขันโดยการปักหลักเกียด ซึ่งเป็นหลักไม้ไว้กลางลาน แล้วนําวัวตัวผู้มา
ผูกติดเป็นรัศมีออกไปยาวประมาณ 19 ตัว และจะแบ่งวัวออกเป็น 2 ฝ่าย คือ วัวรอง และวัวนอก (ตัวท่ี
อยู่นอกสุด) ในการแข่งขันถือว่า วัวฝ่ายใดวิ่งแซงอีกฝ่ายหน่ึงได้ถือว่าฝ่ายนั้นชนะ ปัจจุบันประเพณีนี้จะ
จัดข้ึนเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานพระนครคีรีเมืองเพชร [3] 
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3. ละครชาตรี  
ละครชาตรีเป็นละครรําท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ได้รับวัฒนธรรมจากละครของอินเดีย เข้ามาสู่เมืองเพชรบุรี

ต้ังแต่เม่ือใดไม่ปรากฏหลักฐาน มีเพียงประวัติว่า “หม่อมเมือง” ซึ่งเป็นหม่อมในรัชกาลท่ี 5 เป็นคน
เพชรบุรี ด้วยเป็นผู้มีความสามารถในการเล่นละครชาตรี จึงมักเล่นถวายหน้าพระท่ีนั่งทุกครั้งท่ีเสด็จมา 
จนได้รับพระราชทานบริเวณ “หน้าพระลาน” เพ่ือเป็นท่ีแสดงละครเป็นประจํา ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี 6 มี
ผู้นําละครนอกมาประสมกับละครชาตรี เรียกว่า ละครเข้าเครื่องหรือละครชาตรีเครื่องใหญ่ เป็นละครท่ี
รวมศิลปะการร้อง และการรําเข้าด้วยกัน และได้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน [3] 

4. ไทยทรงดํา หรือไทยดํา หรือไทยโซ่ง หรือลาวโซ่ง  
เป็นชื่อกลุ่มชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งในท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอําเภอเขาย้อย 

อาชีพหลักของชาวไทยทรงดํา คือทํานา ทําไร่ หาของป่า และจับสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีความสามารถ
เป็นพิเศษในการจับปลาตามห้วย หนอง ลําคลอง ส่วนอาชีพรอง คือ อาชีพจักสานเป็นอาชีพท่ี
แพร่หลายของชาวไทยทรงดําในเขตอําเภอเขาย้อย โดยเฉพาะการจักสานหลัวหรือเข่ง ภาษาของชาว
ไทยทรงดํา มีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอ่ืน ๆ ท่ัวไป แต่มีลักษณะเฉพาะในการออกเสียงและศัพท์
เฉพาะบางคํา และมีอักษรเขียนของตน ซึ่งปัจจุบันมีผู้อ่านได้น้อยลง ทรงผมเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึง
ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะทรงผมของผู้หญิงมีถึง 8 แบบ แต่ละแบบจะบ่งบอกถึงสถานภาพของสตรีผู้นั้น [3] 

5. การแข่งเรือยาว  
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดเพชรบุรี นิยมเล่นกันตามวัด ต่าง ๆ ท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้ํา

เพชรบุรี ต้ังแต่กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งในวันแข่งเรือยาวจะ เป็นวันเดียวกับท่ีเจ้าภาพนํา                 
ผ้ากฐินทอด ณ วัดนั้น การแข่งเรือจะมีข้ึนในเวลาประมาณเท่ียง แข่งขัน เป็นคู่ ๆ เรื่อยไป เรือยาวลําใด
ชนะก็จะได้รางวัล สมัยก่อนรางวัลไม่กําหนดแน่นอน ส่วนมากจะเป็น ผ้าแถบ ผ้าแพรสีต่าง ๆ โดยจะใช้
ผูกหัวเรือหรือมอบกับฝีพายหญิงท่ีนั่งพายคู่อยู่ส่วนหัวเรือ ซึ่งจะมี 4 คู่ 5 คู่ หรือมากกว่านั้น หรืออาจ
เป็นผ้าขาวม้า ซึ่งนิยมมอบให้กับฝีพายผู้ชาย ซึ่งอาจมี 8 คู่ 10 คู่ นั่งอยู่ส่วนท้ายเรือ [3] 

 

ตารางที่ 2.1 ระยะทางจากอําเภอเมืองเพชรบุรีไปอําเภอต่างๆ [5]  
อําเภอ ระยะทาง 

อําเภอบ้านลาด 8 กิโลเมตร 
อําเภอบ้านแหลม 12 กิโลเมตร 
อําเภอท่ายาง 18 กิโลเมตร 
อําเภอเขาย้อย 23 กิโลเมตร 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง 34 กิโลเมตร 
อําเภอชะอํา 40 กิโลเมตร 
อําเภอแก่งกระจาน 57 กิโลเมตร 
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องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรีมีมากถึง 85 หน่วยงาน ในการลงพ้ืนท่ีจําเป็นต้อง
เชื่อมโยงกับผู้ดูแลพ้ืนท่ีโดยตรงเพื่อท่ีจะได้ข้อมูลและเป็นผู้นําพาให้ได้รู้จักกับกลุ่มชุมชนอย่างแท้จริง 
สําหรับการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตขนมหวานพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีนั้นพบว่ามีหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล ตําบลสํามะโรง ตําบลบ้าน
ลาด ตําบลบางครก ตําบลหนองพลับ ตําบลนาพันสาม ตําบลถํ้ารงค์ เป็นต้น 
 
         3.1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
วิสัยทัศน์ อบต.สํามะโรง 
“ตําบลสํามะโรงเป็นเมืองแห่งความผาสุก มีวิถีชีวิต มีความรัก ความสามัคคี ประชาชนม่ังมี อย่าง
พอเพียงและยั่งยืน” [6] 
คําขวัญตําบลสํามะโรง 
      “สํามะโรงถ่ินตาล หมู่บ้านการเกษตร อาณาเขตสองอาราม ลืมนามงานช่าง ปลูกฝังประเพณี 
ดนตรีแว่วหวาน ตํานานหลวงพ่อดัง” [6] 

ประวัติความเป็นมาของตําบลสํามะโรง 
ตํานานแรกเล่ากันมาว่า มีเรือสําเภามาล่มอยู่ ท่ีหน้า

หมู่บ้าน จึงทําให้น้ําในเรือมาก เรือไม่สามารถแล่นต่อไปได้ จึงได้
ขอยืมไม้โพลงของชาวบ้านไปวิดน้ํา กล่าวว่าโพลงน้ําในเรือ
ออกมาได้ถึง 3,000 โพลง จึงเรียกกันว่าสามพันโพลง เพ้ียนมา
เป็น “สํามะโรง”[6] 

ตํานานท่ีสอง เล่ากันมาว่า มีพ่ีน้อง 2 คนแย่งชิงสมบัติกัน                   
เนื่องด้วยมารดาที่ตายไม่ได้แบ่งสมบัติไว้ทําให้แย่งชิงกัน

จนมีคนแนะนําให้แบ่งนาคนละครึ่งและทําลูกคันตรงกลางใคร
สามารถโพลงนํ้าเข้าเต็มนาก่อนจะได้ท่ีดินนั้นไป แต่สรุปว่าท้ัง 2 
โพลงน้ําเข้านาได้เต็มพร้อมกันและจํานวนโพลงได้คนละ 1,500 
โพลง รวมกันได้ 3,000 โพลง ท้ังสองจึงตัดสินใจอุทิศให้กับบิดา

มารดาที่ล่วงลับ และให้สร้างวัดชื่อว่า วัดสามพันโพลง จนเพ้ียนมาเป็น “สํามะโรง” [6] 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 7  
ต.สํามะโรง อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอําเภอเมืองเพชรบุรี  ห่างจากท่ีว่า

การอําเภอเมืองเพชรบุรี และห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ  7.5  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี
ประมาณ 7.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,687.5 ไร่ สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะแก่การทํา
อาชีพเกษตรกรรม เป็นพ้ืนท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบท เหมาะแก่การปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย และเกษตรกรรม [7] 
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ทิศเหนือ    ติดต่อ    ตําบลนาวุ้ง 
ทิศใต้    ติดต่อ    ตําบลหนองพลับ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อ    ตําบลนาพันสามและโพพระ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อ    ตําบลนาวุ้ง 
 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขตตําบลสํามะโรง 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ท่ีต้ังและอาณาเขตตําบลสํามะโรง จังหวัดเพชรบุร ี
 

มีจํานวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ท่ี 1 บ้านในบ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านนาไทร หมู่ท่ี 3 บ้านสํามะโรง 
หมู่ท่ี 4 บ้านในไร่  หมู่ท่ี 5 บ้านบ่อระวาด หมู่ท่ี 6 บ้านวัด 
 

จํานวนประชากร ตําบลสํามะโรง ข้อมูลรายงานสถิติ ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
 

ตารางที่ 2.2 จํานวนประชากรตําบลสํามะโรง 
จํานวนหมู่บา้น จํานวนครัวเรือน ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม

หมู่ที่ 1 107 214 185 399
หมู่ที่ 2 78 121 157 278
หมู่ที่ 3 89 149 167 316
หมู่ที่ 4 41 75 73 148
หมู่ที่ 5 160 309 311 620
หมู่ที่ 6 78 124 145 269
หมู่ที่ 7 106 214 212 426
รวม 659 1,206 1,250 2,456
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สภาพทางสังคม ด้านศาสนา มีวัดท่ีสําคัญ จํานวน 2 วัด คือ วัดสํามะโรง และวัดลาดโพธิ์ 

 
 

ภาพท่ี 2.5 วัดสํามะโรง และวัดลาดโพธิ์ในตําบลสํามะโรง 
 

สภาพเศรษฐกิจและอาชีพตําบลสํามะโรง อาชีพหลักคือทํานา อาชีพเสริมคือ ทําขนม 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 สภาพเศรษฐกิจและอาชีพในตําบลสํามะโรง 
 

3.1.2 องค์การบริหารส่วนตําบลบางครก 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล [8] 
ตําบลบางครกเป็นตําบลหนึ่งท่ีอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ตําบลบางครก มีหมู่บ้านท้ังหมด 12 หมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบางครกท้ังตําบลประกอบด้วย [8] 
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หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่บน      หมู่ท่ี 2 บ้านใหม่ล่าง  หมู่ท่ี 3 บ้านบางลําภู 
หมู่ท่ี 4 บ้านคุ้งกระทะ (บ้านปากคลอง) หมู่ท่ี 5 บ้านลัดล่าง หมู่ท่ี 6 บ้านกระทุ่มราย 
หมู่ท่ี 7 บ้านทุ่งเฟ้ือ       หมู่ท่ี 8 บ้านนาป่า  หมู่ท่ี 9 บ้านแสมชาย 
หมู่ท่ี 10 บ้านแคววังใหญ่      หมู่ท่ี 11 บ้านบางหอ  หมู่ท่ี 12 บ้านคลองสวนทุ่ง 

ท่ีตั้งของท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก  
เลขที่ 123 หมู่ท่ี 4 ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 
โทรศัพท์ 0-3270-6121 โทรสาร 0-3240-9021 www.bangkrok.com 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลบางครกมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น้ําเพชรบุรีไหล

ผ่าน และเป็นจุดท่ีแม่น้ําเพชรบุรีแยกเป็น 2 สาย ท่ีหน้าวัดปากคลองสายหน่ึงไหลออกท่ีปากอ่าว บ้าน
แหลมและอีกสายหน่ึงไหลออกท่ีปากอ่าวบางตะบูนลงสู่อ่าวไทย [9]  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูฝน ซึ่งมีผลทําให้ฝนตกชุก และอิทธิพลจาก

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถ
แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู 

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม – เมษายน  
ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 
พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีแอ่งกระทะ สภาพดินเป็นดินเลนและดินเหนียว 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
 แหล่งน้ําทางการเกษตร 

แหล่งน้ําธรรมชาติ   (แหล่งน้ําธรรมชาติบางส่วนน้ําทะเลหนุนถึงน้ําจะกร่อยถึงเค็มจึง
เหมาะแก่การปลูกมะพร้าว) 
- แม่น้ําเพชรบุรี   1  สาย 
แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
- คลอง/คลองชลประทาน 17 แห่ง 
- เหมือง   1  แห่ง 
- เข่ือน    5  แห่ง 

 แหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
- ระบบประปาส่วนภูมิภาค 12 แห่ง  
- ถังน้ํา คสล.   2   ถัง 
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1.6 เขตการปกครอง [9] 
 ท่ีตั้ง ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.บ้านแหลม ต.บางตะบูน ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม ต.บ้านกุ่ม ต.ธงชัย อ.เมือง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่าแร้ง ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางจาก อ.เมือง ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย  
 เนื้อท่ี   พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 33.471 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,919.375 ไร่ [9] 
  พ้ืนท่ี 15,479 ไร่ แบ่งออกเป็น 

 - พ้ืนท่ีทํานา    1,157 ไร่ 
 - พ้ืนท่ีพืชสวน, ไม้ยืนต้น   8,120 ไร่ 
 - พ้ืนท่ีบ่อกุ้ง, บ่อปลา   6,137 ไร่ 
 - พ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์         65 ไร่ 

2. ประชากร 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) ท้ังส้ิน 7,089 คน แยกเป็นชาย 3,385 คน หญิง 3,704  
คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.3 จํานวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน [10] 
หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 บ้านใหม่บน 350 405 755 
2 บ้านใหม่ล่าง 178 188 366 
3 บ้านบางลําภู 236 221 457 
4 บ้านคุ้งกระทะ(บ้านปากคลอง) 606 688 1,294 
5 บ้านลัดล่าง 478 524 1,002 
6 บ้านกระทุ่มราย 285 307 592 
7 บ้านทุ่งเฟ้ือ 142 153 295 
8 บ้านนาป่า 149 145 294 
9 บ้านแสมชาย 231 278 509 
10 บ้านแคววังใหญ่ 229 277 506 
11 บ้านบางหอ 170 208 378 
12 บ้านคลองสวนทุ่ง 331 310 641 

รวม 3,385 3,704 7,089 
        

 หมายเหตุ  ข้อมูล:สํานักงานทะเบียนอําเภอบ้านแหลม  ณ  เดือนกรกฎาคม 2560  
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3. สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 
- จํานวนครู   จํานวน   3   คน 
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   1   คน 
- จํานวนเด็ก   จํานวน 71   คน 

        หมู่ท่ี 4 ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3270-6121 
2. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ดังนี้ 

- โรงเรียนวดัปากคลอง หมู่ท่ี 4 โทรศัพท์ 0 – 3240 - 9038 
- โรงเรียนวัดบางลําภู    หมู่ท่ี 4 โทรศัพท์ 0 – 3240 - 9413 
- โรงเรียนวัดเขาตะเครา หมู่ท่ี 5 โทรศัพท์ 0 – 3240 – 9222 
- โรงเรียนบ้านทุ่งเฟ้ือ  หมู่ท่ี 7 โทรศัพท์ 0 – 3240 – 9023 
- โรงเรียนบ้านบางหอ  หมู่ท่ี 11 โทรศัพท์ 0 – 3240 – 9043 

3.  โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต  หมู่ท่ี 4  
     โทรศัพท์ 0–3240–9043 
4.  โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามข้ันพ้ืนฐาน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรม ประจํามัสยิดอิสลามมุรเราะห์มาน หมู่ท่ี 2 

3.2 สาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 3 แห่ง ดังนี้ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางครก ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 โทรศัพท์ 0-3240-9264 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดเขาตะเครา หมู่ท่ี 5 โทรศัพท์ 0-3240-9133 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบางหอ หมู่ท่ี 11 โทรศัพท์ 0-3240-9132  

2.  สถานพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลหมอแหม่ม ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 โทรศัพท์ 0-3240-
9355 

3.3 การสังคมสงเคราะห์ 
  ข้อมูลจํานวนผู้ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพขององค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ท้ังหมดจํานวน 
 1,394 คน แยกเป็น 

- ผู้ได้รับเบ้ียยังชีพผู้พิการ   จํานวน     166  คน 
- ผู้ได้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จํานวน       24  คน 
- ผู้ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   จํานวน  1,204  คน 

4. ระบบบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคมขนส่ง 
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- ถนนคอนกรีต 12.50   กิโลเมตร 
- ถนนลาดยาง  23.00   กิโลเมตร 
- ถนนลูกรัง  27.94   กิโลเมตร 
- ถนนดิน    8.50   กิโลเมตร 

4.2 การไฟฟ้า 
- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและครอบคลุมร้อยละ 90 ของหลังคาเรือน  

4.3 การประปา 
- ระบบประปาส่วนภูมิภาค 12 แห่ง  
- ถังน้ํา คสล.   2   ถัง 

5. ระบบเศรษฐกิจ 
5.1 การเกษตร/ปศุสัตว์ 

- ประชากรในตําบลบางครกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาข้าว ทําสวน เล้ียงสัตว์และ
รับจ้าง 

5.2 การบริการ 
- โฮมสเตย์       1  แห่ง 
- ร้านคาราโอเกะ      4  แห่ง 
- ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต     2  แห่ง 
- สถานพยาบาล     1  แห่ง 
- ร้านอาหาร      5  แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม    8  แห่ง 
- โต๊ะสนุกเกอร์      1  แห่ง 

6.3 การท่องเท่ียว 
วดัท้ังหมด  6 แห่ง     
1)  วัดสุทธาวาส  บ้านใหม่บน    หมู่ท่ี 1 โทร. 032-780589,089-9129840 
2)  วัดบางลําภู    บ้านบางลําภู    หมู่ท่ี 3 โทร. 032-450520 
3)  วัดปากคลอง  บ้านปากคลอง   หมู่ท่ี 4   - 
4)  วัดเขาตะเครา บ้านลัดล่าง    หมู่ท่ี 5 โทร. 032-424300 
5)  วัดเฟ้ือสุธรรม บ้านกระทุ่มราย  หมู่ท่ี 6 โทร. 032-409225 
6)  วัดบางหอ บ้านบางหอ  หมู่ท่ี 11 โทร. 032-409187 

6.4 อุตสาหกรรม 
- โรงเล้ียงสัตว์      16  แห่ง 
- ฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ํา      3  แห่ง 
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- โรงงานแปรรูปอาหาร     2  แห่ง 
- โรงขนมจีน      3  แห่ง 
- โรงงานนํ้าตาล               13  แห่ง 
- ร้านเย็บผ้า       3  แห่ง 
- ร้านจําหน่ายน้ําด่ืม     1  แห่ง 

6.5 กลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มอาชีพ OTOP 4 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อกลุ่มไม้กลึงบ้านใหม่ ผลิตกล่องอเนกประสงค์ (ของใช้) ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
กลุ่มผลิตภัณฑ์พัฒนาสู่การแข่งขัน ต้ังอยู่ เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 1 ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี  

2. ชื่อกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตําบลบางครก ต้ังอยู่เลขท่ี 135/3 หมู่ท่ี 4 ตําบลบาง
ครก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

  - ผลิตบุ้งกี๋ (ของใช้) ประเภทผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มผลิตภัณฑ์พัฒนา
สู่การ   แข่งขัน  

   - ผลิตแผงตากปลา (ของใช้) ประเภทผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขัน 

    3. ชื่อผู้ผลิตนางพัชรินทร์ ทรัพย์เกิด ผลิตกางเกงไหมผ้าต่อขาสั้น (ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย) ประเภทผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนา ต้ังอยู่เลขท่ี 18/1 
หมู่ท่ี 6 ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

4. ชื่อผู้ผลิตนางสายสุทธิ์ จันทร์เกิด ผลิตน้ําตาลมะพร้าวปึก (อาหาร) ประเภทผู้ผลิต
ชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนา  

2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (12 หมู่)   12 กลุ่ม 
3. กลุ่มเครดิตยูเนียน หมู่ท่ี 7        1 กลุ่ม 
4. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางครก    1 กลุ่ม 

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน ข้อมูลด้านการเกษตร แหล่งน้ําทางการเกษตรและแหลง่
น้ํากินน้ําใช้ 

หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่บนมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเลเหมาะสําหรับประกอบ
อาชีพทํานาข้าวและเล้ียงสัตว์ เพราะในหมู่บ้านมีคลองส่งน้ําและแม่น้ําเพชรบุรีไหลผ่านเพ่ือไหลลงสู่
ทะเลท่ีปากอ่าว บ้านแหลมซึ่งประชากรได้ใช้คลองแห่งนี้ในการทําการเกษตร ปัจจุบันน้ําเค็มข้ึนสูง 
ส่งผลให้การทํานาข้าว ไม่สามารถทําได้ตลอดปี 



 
26 

 

โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

หมู่ท่ี 2 บ้านใหม่ล่างมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเลเหมาะสําหรับประกอบ
อาชีพทํานาข้าวและเล้ียงสัตว์ เพราะในหมู่บ้านมีคลองส่งน้ําและแม่น้ําเพชรบุรีไหลผ่านเพ่ือไหลลงสู่
ทะเลท่ีปากอ่าวบ้านแหลมซึ่งประชากรได้ใช้คลองแห่งนี้ในการทําการเกษตร ปัจจุบันน้ําเค็มข้ึนสูงส่งผล
ให้การทํานาข้าวไม่สามารถทําได้ตลอดปี 

หมู่ท่ี 3 บ้างบางลําภู มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเล เหมาะสําหรับประกอบ
อาชีพประมง เย็บจาก 

หมู่ท่ี 4 บ้านคุ้งกระทะ (บ้านปากคลอง) มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเล 
เหมาะสําหรับประกอบอาชีพทํานากุ้ง ทําสวนมะพร้าวและเลี้ยงสัตว์ เพราะในหมู่บ้านมีคลองส่งน้ําและ
แม่น้ําเพชรบุรีไหลผ่านเพ่ือไหลลงสู่ทะเลท่ีปากอ่าวบ้านแหลมซึ่งประชากรได้ใช้คลองแห่งนี้ในการทํา
การเกษตร   

หมู่ท่ี 5 บ้านลัดล่าง  มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเล เหมาะสําหรับประกอบ
อาชีพทําสวนมะพร้าวและเล้ียงสัตว์เพราะในหมู่บ้านมีคลองส่งน้ํา ซึ่งประชากรได้ใช้คลองแห่งนี้ในการ
ทําการเกษตร ปัจจุบันน้ําเค็มข้ึนสูง ทําให้ราษฎรบางส่วนหันไปประกอบอาชีพทํานากุ้ง 

หมู่ท่ี 6 บ้านกระทุ่มราย  มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเลเหมาะสําหรับ
ประกอบอาชีพ ทําสวนมะพร้าวและเล้ียงสัตว์ เพราะในหมู่บ้านมีคลองส่งน้ําซึ่งประชากรได้ใช้คลองแห่ง
นี้ในการทําการเกษตร ปัจจุบันน้ําเค็มสูงส่งผลให้การเกษตรตกตํ่ามีราษฎรบางส่วนหันไปประกอบอาชีพ
ทํานากุ้ง เล้ียงปลา 

หมู่ท่ี 7 บ้านทุ่งเฟ้ือ มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเลเหมาะสําหรับประกอบ
อาชีพ ทํานา ทําสวนมะพร้าวและเล้ียงสัตว์ เพราะในหมู่บ้านมีคลองส่งน้ําซึ่งประชากรได้ใช้คลองแห่งนี้
ในการทําการเกษตร มีราษฎรบางส่วนหันไปประกอบอาชีพทํานากุ้ง 

หมู่ท่ี 8 บ้านนาป่า มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเล เหมาะสําหรับประกอบ
อาชีพ  เพาะเล้ียงสัตว์น้ําเค็ม  เช่น  กุ้ง  ปลา  มีคลองขุดเชื่อมต่อหมู่ท่ี 3 และออกสู่แม่น้ําเพชรบุรีท่ี
คลองวัดเขาตะเคราและไหลออกสู่ปากอ่าวบางตะบูน ราษฎรได้ใช้คลองแห่งนี้ใช้ในการทําการเกษตร
และทํานากุ้ง 

หมู่ท่ี 9 บ้านแสมชาย มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเล เหมาะสําหรับประกอบ
อาชีพประมง  เย็บจาก 

หมู่ท่ี 10 บ้านแคววังใหญ่  มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเล เหมาะสําหรับ
ประกอบอาชีพทําสวนมะพร้าว ทํานากุ้ง เล้ียงปลาและเลี้ยงสัตว์   

หมู่ท่ี 11 บ้านบางหอ ทําเลท่ีต้ังและสภาพดินและน้ํามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการ
ทําการเกษตร เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ํา ประเภท กุ้ง ปลา การปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค การเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจการทําป่าไม้ เช่นไม้สน ท่ีสําคัญคือ การทําสวนมะพร้าวซึ่งผลผลิตจากมะพร้าวสามารถสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน และอีกหนึ่งอาชีพแห่งภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ อาชีพการทํา
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น้ําตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สู่ครัวเรือนเป็นอย่างดี  
หมู่ท่ี 12 บ้านคลองสวนทุ่ง  เป็นหมู่บ้านท่ีแยกออกมาจาก  หมู่ท่ี 4  และหมู่ท่ี 5  ตําบล

บางครก  มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาดเอียงลงทะเล  เหมาะสําหรับประกอบอาชีพปลูกมะพร้าว ทํา
น้ําตาลมะพร้าว ทํานากุ้ง เล้ียงปลา เพราะในหมู่บ้านมีคลองส่งน้ําและมีคลองสวนทุ่งเชื่อมต่อแม่น้ํา
เพชรบุรีเพ่ือไหลออกสู่ทะเลท่ีปากอ่าวบางตะบูน ซึ่งประชากรได้ใช้คลองแห่งนี้ในการทําการเกษตร 
ปัจจุบันน้ําเค็มข้ึนสูงส่งผลให้มีการทําการประมงน้ําเค็มมากข้ึน 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดท้ังหมด  6 แห่ง     

 1)  วัดสุทธาวาส  (หมู่ 1 บ้านใหม่บน)    2)  วัดบางลําภู    (หมู่ 3 บ้านบางลําภู )  
 3)  วัดปากคลอง  (หมู่ 4 บ้านปากคลอง)   4)  วัดเขาตะเครา (หมู่ 5 บ้านลัดล่าง)  
 5)  วัดเฟ้ือสุธรรม  (หมู่ 6 บ้านกระทุ่มราย)   6)  วัดบางหอ  (หมู่  11 บ้ านบางหอ )
 นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีมัสยิด 1 แห่ง 
 1) มัสยิดอิสลามมุรเราะห์มาน (หมู่ 2บ้านใหม่ล่าง) 
 8.2 ประเพณีและงานประจําปี 

- ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 
- ประเพณีสงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
- ประเพณีวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา 
- ประเพณีลอยกระทง  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
ปราชญ์ในชุมชน 
- นายเคลิ้ม ใจดี   ปราชญ์ด้านดนตรีไทย หมู่ท่ี 8 
- นางสาวลัดดา ฉิมอินทร์  ปราชญ์ด้านเครื่องจักสาน หมู่ท่ี 7 
- จ.ส.อ.สง่า บุตรรัตน์  ปราชญ์ด้านภาษามอญ หมู่ท่ี 3 
- นายปรีชา ศรีเบญจพล  ปราชญ์ด้านการเกษตรกรรม หมู่ท่ี 12 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตตําบลบางครกมีการผลิตไม้กลึง, น้ําตาลมะพร้าว, และการจักสานต่างๆ  

 
3.1.3 องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้ารงค์ [11] 
ประวัติความเป็นมาของตําบลถํ้ารงค์ เดิมตําบลถํ้ารงค์ เป็นพ้ืนท่ีเดียวกันกับตําบลตําหรุ อําเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนั้นมีจํานวนหมู่บ้านท้ังหมด 12 หมู่บ้าน และต่อมาเม่ือ ปี 2522 ได้มี
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การแบ่งแยกตําบลถํ้ารงค์ออกจากตําบลตําหรุ โดยมีแม่น้ําเพชรบุรีเป็นเส้นแบ่งแนวเขต และมีหมู่บ้าน
อยู่ในเขตปกครอง จํานวน 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้ารงค์ ได้ยกฐานะมาจากสภาตําบล 
ตามระราชบัญญั ติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ . 2537 และตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลถํ้ารงค์ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2542 และมี
การเลือกต้ังครั้งแรก เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2543 ท่ีทําการในปัจจุบัน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 ตําบลถํ้ารงค์ อําเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลชั้นกลาง เม่ือ 11 เมษายน 2551 [11] 
คําขวัญของตําบลถํ้ารงค์ [11] 

“เขาถํ้ารงค์รูปช้าง ยางนาใหญ่ แม่น้ําเพชรใส หลวงพ่อเทพเล่ืองลือไกล พระดําใหญ่คู่ตําบล” 
ท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลถํ้ารงค์ ต้ังอยู่ท่ี 3 บ้านถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็น

ตําบลหน่ึง ใน 18 ตําบล ของอําเภอบ้านลาดห่างจาก ท่ีว่าการอําเภอบ้านลาด ระยะทาง ประมาณ 3 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ [11] ดังนี้ คือ  

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด 
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลตําหรุ อําเภอบ้านลาด 
- เนื้อท่ี พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 6,438 ไร่ (10.3 ตารางกิโลเมตร) 

หมู่บ้านและจํานวนประชากร  
หมู่บ้านและจํานวนประชากร ประชากรมีจํานวนท้ังส้ิน 3,414 คน แยกเป็น ชาย 1,657 คน 

หญิง 1,757 คน จํานวนครัวเรือน 988 ครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน [11] 
 
2.2 การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูล OTOP จังหวัดเพชรบุรี 
วรรณคล [12] ได้ให้นิยามว่าความหวานมี 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ สารให้ความหวานท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ และสารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยสารให้ความหวานท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการจะให้พลังงาน ได้แก่ ซูโครส ฟรุกโตส กลูโคส  ซึ่งหากบริโภคมากไปจะทําให้น้ําหนักเกิน     
โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ ส่วนสารให้ความหวานท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ เรียกว่า 
น้ําตาลเทียม น้ําตาลกลุ่มนี้จะเป็นสารให้ความหวานที่ให้พลังงาน จึงสามารถใช้ทดแทนนํ้าตาลเพ่ือ
ควบคุมพลังงานท่ีจะได้รับโดยไม่มีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือด ดังนั้นจึงสามารถใช้กับน้ําหนักเกิน โรค
อ้วน และโรคเบาหวานได้ [12] 

กมลมาศ บุญศิริเสริมสุข [13] ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทย
ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย : กรณีศึกษาบ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
จิตวิทยาส่งผลต่อ พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยมากท่ีสุด คือ ด้านกายภาพและการ
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นําเสนอ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านการจัดจําหน่าย ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านราคา 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ และความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยา และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กันในทางบวก [13] 

พูนศิริ ทิพย์เนตร [14] ได้ทําการพัฒนาขนมหวานเมืองเพชรเพ่ือสุขภาพ พบว่า ข้าวตูขนมหวาน
เมืองเพชรบุรีถูกพัฒนาโดยใช้น้ําตาลมอลทิทอล ขนมข้าวตูท้ัง ๗ สูตรถูกพัฒนาข้ึนตามอัตราส่วนของ
น้ํ าตาลโตนดต่อมอลทิทอล 3 : 11 : 11 : 32 : 11 : 24 : 1 และ 1 : 4 โดยน้ํ าหนักตามลําดับ              
การวัดความหวานของน้ําเชื่อมท้ัง ๗ สูตร ด้วยรีแฟตโตมิเตอร์ พบว่า มีระดับความหวานแตกต่างกัน   
จากสูตรท่ี 1-7 คือ 160 135 130 120 100 100 และ 100 Brix ตามลําดับ จากการทดสอบความ            
พึงพอใจหรือความชอบจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 100 คน ท่ีมีต่อสี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบ โดยรวมท่ีมีต่อขนมข้าวตู ท้ัง  7 สูตร โดยใช้แบบประเมินการทดสอบความชอบ 9 ระดับ            
โดยสรุป พบว่า ขนมข้าวตูสูตรท่ี 2 มีความชอบปานกลางโดยรวมสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 83.77 รองลงมา 
คือสูตรท่ี 1 ร้อยละ 77.77 สูตรท่ี 3 ร้อยละ 72.11 สูตรท่ี 4 ร้อยละ 72.00 สูตรท่ี 5 ร้อยละ 67.11 
สูตรท่ี 6 ร้อยละ 62.77 และสูตรท่ี 7 คิดเป็นร้อยละ 58 ตามลําดับ [14]  

สุนันท์ นีลพงษ์ [15] ได้ทําการพัฒนาศักยภาพนํ้าพริกและขนมหวาน โดยภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
บ้านละหานใหญ่ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จมาเย่ียมเยียน ผลการผลิตน้ําพริกจากชุมชนบ้านละหานใหญ่ได้รับการส่ังซื้อจากบริษัท
การบินไทยวันละ 50 กิโลกรัม ซึ่งมีปัญหาท่ีการขนส่งท่ีไม่คุ้มกับการท่ีชุมชนจะได้รับในภายหลังจึงงดส่ง
และทําขายเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น งานวิจัยนี้ได้ส่งเสริมในด้านการพัฒนาคุณภาพ การเสนอ
บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการจําหน่ายสู่ท้องตลาดในระดับสูง และการส่งเสริมด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากวัสดุเหลือใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งได้รับผลเป็นท่ีน่าพอใจของ
ชุมชน ท่ีสามารถนําแนวคิดไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมท่ีชุมชนต้องการ ส่วนขนมหวานต่าง ๆ ทาง
ชุมชนบ้านละหานใหญ่ ได้แก่ ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เป็นต้น มีลูกค้าซึ่งมาสั่งเป็น
ประจําและไปบรรจุในหีบห่อเอง จึงไม่ต้องนําด้านบรรจุภัณฑ์มาเสริม แต่ได้พัฒนาให้มีคุณภาพท่ีแน่นอน 
มีความสะอาดที่น่าเชื่อถือได้ตลอดไป [15] 

ทวีพร เนียมมาลัย [16] ได้ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงนมสดเมืองเพชรท่ีผู้บริโภค
ยอมรับได้ โดยใช้ อัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้น้ํานมสดทดแทนกะทิในขนมหม้อแกงเมืองเพชร 3 
อัตราส่วนร้อยละ 20, 50 และ 100 พบว่า อัตราส่วนร้อยละ 50  และ 100 เป็นอัตราส่วนท่ีผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ให้การยอมรับในด้านรสชาติ (หวานมัน) ด้านกล่ิน ด้านเนื้อสัมผัส และสีสัน อยู่ในระดับปาน
กลาง มาก ถึงมากท่ีสุดผลการเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในขนมหม้อแกงนมสดร้อยละ 50  และ 
100 กับขนมหม้อแกงสูตรกะทิ พบว่า ขนมหม้อแกงสูตรกะทิมีความชื้น โปรตีน เส้นใย และเถ้าน้อยกว่า
ขนมหม้อแกงนมสด ส่วนไขมันและคาร์โบไฮเดรต สูงกว่าขนมหม้อแกงนมสด [16]  
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ภาพท่ี 2.7 วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาดขนมหวานเพชรบุรี 

 
 

พรศรี เหล่ารุจิสวัสด์ิ [17] ได้เขียนบทความเผยแพร่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ 
(Healthy Food) โดยกล่าวว่า “โลกปัจจุบัน เปล่ียนแปลง จากในอดีตมาก ผู้บริโภคมีความต้องการท่ี
หลากหลาย และเริ่มท่ีจะเลือกบริโภค ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเองมากข้ึน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากข้ึน ฝ่าย ผู้ประกอบการและ ฝ่ายการตลาด จึงเรียก
โดยรวมสินค้ากลุ่มดังกล่าว ว่า อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food)” ความปลอดภัยของอาหารเป็น
ตัวแปรหนึ่ง ของความม่ันคงทางอาหาร เป็นพ้ืนฐาน ของอาหารทุกชนิด ท่ีมนุษย์ต้องการเพ่ือการบริโภค 
อาหารท่ีไม่ปลอดภัย คงไม่สามารถ ทําให้สุขภาพของผู้บริโภคดีได้ดังนั้น ความปลอดภัยของอาหารจึง
เป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคัญของอาหารสุขภาพนั้นเอง ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารท่ี
รับประทานเข้าสู่ร่างกาย ให้ความสนใจต่อประโยชน์ทางโภชนาการ มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของอาหารมากข้ึน เช่น ให้ความสนใจต่อแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ มาตรฐานสินค้าอาหาร เป็นต้น [17] 
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ตารางท่ี 2.4 สถานการณ์การปลูกตาลโตนด ปี 2559 เรียงตามเนื้อท่ีปลูกจากมากไปน้อย [18]-[20] 
 

ลําดับ จังหวัด จํานวนครัวเรือน
เกษตรกร 

เน้ือที่ปลูก
(ไร่) 

เน้ือที่ใหผ้ล 
(ไร่) 

เน้ือที่เกบ็เกี่ยว
ผลผลิต (ไร่) 

1 สงขลา 6,648 8,246 4,945 4,739
2 เพชรบุรี 719 1,214 1,210 1,210
3 นครสวรรค์ 120 820 400 200
4 ฉะเชิงเทรา 18 50 50 50 
5 สุโขทัย 29 50 50 50 

รวมทั้งหมด 7,607 10,417 6,692 6,249

 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี (2561) ได้รายงานถึง OTOP นวัตวิถีของจังหวัด

เพชรบุรีว่าการนําผลผลิตเล็ก ๆ ของชาวบ้านท่ีอยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีศักยภาพ ท่ีมีผลิตภัณฑ์สินค้า 
หรือบริการท่ีดี ท่ีจะมาต่อเติมเสริมยอดให้มาเป็น OTOP ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยไม่ต้องมาขายไกล 
ๆ สามารถขายในชุมชนท่ีบ้านได้เลย ซึ่งการจะขายให้นักท่องเที่ยวท้ังในประเทศ หรือจากต่างประเทศ 
เรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์จะต้องดีข้ึน ชาวบ้านจึงต้องได้รับความรู้ทางวิชาการ หรือคําแนะนําจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาสินค้าแล้วต้องพัฒนาคนด้วย ทําเสร็จแล้วจะขายอย่างไร วางขายตลาดเหมือนเดิม 
หรือขายออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่จะต้องมีค่าฝีมือค่าสมอง ท่ีทําให้ตัวสินค้าเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 
หรือแหล่งท่องเที่ยว จาก OTOP ธรรมดามีมูลค่าเพ่ิมสูงมากข้ึน เพชรบุรีได้คัดมา 30 หมู่บ้าน ท่ีชาวบ้าน
อยากจะพัฒนา รวมทั้งท่ีส่วนราชการได้เข้าไปดูด้วยว่าเป็นความต้องการอย่างเดียวไม่ได้ เขาต้องมีความ
พร้อมในเรื่องของตัวสินค้าอยู่บ้าง มีช่องทางการท่องเท่ียวอยู่บ้างไม่อยู่ในท่ีล้ีลับ สามารถเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนได้ และที่สําคัญมีคนท่ีมีความพร้อมท่ีอยากจะพัฒนาท้องถ่ินตัวเองด้วย พร้อมดึง
ลูกหลานให้กลับบ้านเกิดมาช่วย พ่อแม่ทําต้นทางให้ดี สินค้าดี บริการดี ลูกหลานก็มาช่วยในเรื่อง
การตลาด มีการเปล่ียนแปลงวิธีคิด จะพัฒนาไปสู่การค้าขายในยุค 4.0 และให้ความสําคัญประวัติชุมชน
ท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียว ผ่านการเล่าเรื่องราวอย่างน่าสนใจ มีอะไรมากมายในหมู่บ้าน สินค้ามีคุณภาพ 
รับรองว่านักท่องเท่ียวจะต้องมาเพชรบุรีเพ่ิมมากข้ึนแน่นอน เพราะว่านักท่องเท่ียวจะไม่มาแค่เขาวัง 
หรือทะเลชะอําเท่านั้น แต่หมู่บ้านอีก 30 แห่งท่ีเปิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะน่าสนใจมาก และ
เป็นความท้าทายความสามารถของชุมชนจนเข้มแข็งข้ึนมาได้ อันจะเป็นการเสริมฐานรากเศรษฐกิจ
เพชรบุรี ข้ึนอย่างแน่นอน 

 

ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุดิบต้นน้ํา 
จากตารางท่ี 2.4 พบว่า จ.เพชรบุรี ปลูกตาลโตนดเป็นอันดับสองของประเทศ จึงมีน้ําตาลโตนด

เป็นวัตถุดิบท้องถ่ินในปริมาณท่ีพอเพียงในการผลิตขนมหวานพ้ืนเมืองท่ีมีคุณค่าได้ วัตถุดิบท้องถ่ิน
ท้ังหมดท่ีใช้ในการทําขนมหวานพ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบุรีนั้น กลุ่มชุมชนจะใช้น้ําตาลมะพร้าว มะพร้าว 
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และน้ํากะทิจากอําเภอบ้านแหลม แป้งมันน้ําตาลทรายและถ่ัวต่างๆ จากตลาดในอําเภอเมือง กล้วยหอม
ทองจากอําเภอท่ายาง เผือกใหญ่จากสหกรณ์อําเภอบ้านลาด ลังใหญ่ใส่ขนมหวานและไข่เป็ดจากอําเภอ
เมือง ดังภาพท่ี 2.8 

 
 

ภาพท่ี 2.8 วัตถุดิบในท้องถ่ินท่ีใช้ในการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุร ี
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลางน้ํา 
วรรณี ชลนภาสถิตย์ [21] ได้ทําการศึกษาความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจเอสเอ็มอี : กรณีศึกษา

ธุรกิจขนมหวาน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสําเร็จอย่างยั่งยืนในการดําเนิน
ธุรกิจขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี คือ การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในหน้าท่ีหลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1) การ
จัดการการผลิต ร้านขนมหวานทุกร้านให้ความสําคัญกับ คุณภาพขนมเป็นลําดับแรก ขนมหม้อแกงเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักท่ีเน้นการผลิตโดย ใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงมาจากแหล่ง เฉพาะ ไข่เป็ดต้องเป็นไข่ท่ีใหม่
และสด เผือกต้องใช้หัวใหญ่ไม่มีตําหนิ มะพร้าวมาจากอําเภอทับสะแก และน้ําตาลโตนด จากจังหวัด
เพชรบุรี สูตรการทําขนมถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษผู้บุกเบิกธุรกิจรุ่นแรกโดยต่างคนต่างคิดค้นลอง
ผิดลองถูก มาเองและเป็นสูตรของตนเองในแต่ละร้าน คุณภาพของวัตถุดิบท่ีสูงและการผลิตผ่าน
กระบวนการที่เน้นความสะอาดช่วย ให้ขนมมีอายุยาวข้ึนโดยไม่ต้องใส่สารกันบูด 2) การจัดการ
การตลาด ทุกร้านขายขนมมากหลายสิบชนิด แต่ขนมหม้อแกงจะเป็นภาพลักษณ์ของร้านขายขนมหวาน
ท่ีใช้ชื่อของผู้ก่อต้ังธุรกิจท่ีข้ึนต้นว่า “แม่” เป็นส่วนใหญ่ และภาพของบุคคลดังกล่าว คือ โลโก้ท่ีถูกจด
จําเป็นแบรนด์ของสินค้า ขนมหม้อแกงให้กําไรน้อยแต่เป็นผลิตภัณฑ์หลักท่ีจูงใจให้ลูกค้าเข้าร้านและซื้อ 
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สินค้าอ่ืนท่ีให้กําไรสูง ทุกร้านไม่ส่งเสริมการขายโดยการโฆษณา นิยมให้ของแถมเป็นขนมอ่ืนท่ีมิใช่ขนม
หม้อแกงเม่ือซื้อ สินค้ามูลค่าสูง 3) การจัดการการเงินและการบัญชี ทุกร้านจะมีโครงสร้างเงินทุนท่ี
ปลอดหน้ี มีเครดิต การจัดการเงินทุน หมุนเวียนนั้น ทุกร้านสามารถจัดการกับระยะเวลาการได้สินเชื่อ
เท่ากันหรือส้ันกว่าระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อ การทําบัญชี จะใช้บริการจากภายนอก เสียภาษีในระบบ
เหมาจ่าย พอใจกับผลตอบแทนและการได้จับเงินทุกวัน เพราะการขายหน้าร้าน เป็นเงินสด 4) การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ทุกร้านจะใช้คนในพ้ืนท่ี ลูกจ้างท่ีอยู่มานานจะได้รับความไว้วางใจสอนงาน               
จนสามารถทําแทนเจ้าของได้ อยู่ร่วมกันมีลักษณะเหมือนญาติ 5) การวิจัยและพัฒนา ตัวผลิตภัณฑ์จะ
ถูกพัฒนาไปบ้างตาม กระแสสังคมเช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์แต่ไม่รวดเร็วมาก 6) คุณธรรมจริยธรรม 
ผู้ประกอบการร้านขนมหวานทุกร้าน เป็นผู้ท่ีมี คุณธรรมจริยธรรมสูง ยึดหลักความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าซึ่ง
ถูกถ่ายทอดและถือปฏิบัติอย่างหนักแน่นตลอดมา เช่นเดียวกับ การให้บริการแก่สังคมและการไม่เอา
เปรียบลูกจ้าง ไม่ปลดหรือไม่ให้ออกแม้กิจการจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า [21] 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปลายน้ํา 
พนัชกร สิมะขจรบุญ และเอกรินทร์ จินดา [22] ได้ทําการศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนถ่ินของชุมชนเทศบาล ตําบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพัฒนาให้เป็น
สินค้าทางการท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมหวานของชุมชนท่ีสามารถพัฒนาเป็นสินค้า
ทางการท่องเท่ียวได้ คือ ขนมไข่แมงดาเชื่อม ขนมลําแพนแก้ว ขนมลําแพนกวน และนําลําแพน จาก
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและการบรรจุหีบห่อขนมหวานแต่ละประเภทนั้น พบว่าหากผู้ผลิต
ประสงค์จําหน่ายควรได้รับการพัฒนาในด้านขนาดของเน้ือผลิตภัณฑ์ขนาดของบรรจุภัณฑ์ สี รูปทรง 
ลวดลาย ฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว จึงนําไปให้ผู้ประกอบการขนมหวานประเมินความพึงพอใจ และได้รับ
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข จนเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ จากน้ันนําผลิตภัณฑ์ท่ีแก้ไขแล้วไป
สอบถามความคิดเห็นกับนักท่องเท่ียวในเขตเทศบาลตําบลบางตะบูน จํานวน 380 คน ได้ผลความพึง
พอใจด้านผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดท่ีระดับร้อยละ 86.7 -100.0 ด้านบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 90.0 - 96.7 [22]  

เบญจวรรณ บวรกุลภา [23] กลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ภาคกลางผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ควรมีความแปลกใหม่ หลากหลาย                    
มีมาตรฐานโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ มีการกําหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐาน และควรมีการใช้กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการเข้าถึงผู้บริโภค เน้นการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ และใช้กล
ยุทธ์จัดจําหน่ายแบบท่ัวถึงครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวภาคกลางตอนล่าง และจัดแสดงสินค้าตามช่วง
เทศกาลท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดการมาท่องเท่ียวและเพิ่มความถ่ีในการซื้อ 
และกระตุ้นการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง [23] 

ธุรกิจขนมไทยทางเลือกเพ่ือสุขภาพสําหรับผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร  อนาฐีตา กัปป และ          
นงลักษณ์ มโนวลัยเลา  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรม ทัศนคติ และ
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การตัดสินใจซื้อขนมไทย เพราะชื่นชอบในรสชาติของขนมไทย โดยเลือกซื้อขนมไทยที่มีส่วนผสมของ
สมุนไพรเพราะเป็นผลดีต่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ียรวม ( x  = 4.75) ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด การออกแบบ
ขนมไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพ คํานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก สูตรขนม
ไทยท่ีออกแบบ ได้แก่ ขนมโสมนัส ขนมหอมนิล ขนมเฉาก๊วยกรอบ ขนมข้ีมอด โดยใช้สารสกัดจากหญ้า
หวานแทนนํ้าตาล สมุนไพร และธัญพืชเป็นส่วนผสมหลัก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกขนมไทย
ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 การเผยแพร่สูตรขนมไทยทางเลือกเพ่ือสุขภาพ โดยการจัด
อบรมฝึกอาชีพการทําขนมไทยเพื่อสุขภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจและการนําความรู้
ไปใช้ก่อนและหลังการอบรมต่างกัน โดยหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวม ( x = 3.94) 

กชพรรณ โรจนวิทิตพงศ [24] ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ขนมไทยเพชรบุรี ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม ผลการวิจัยพบว่า               
(1). องค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนมไทยเพชรบุรี ในด้านการ
วางแผน ด้านการศึกษาดําเนินการ ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก ( x  
=3.83) (2). จากทัศนของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนมไทยเพชรบุรี ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 [24]  

การเสื่อมเสียของอาหาร 
การเส่ือมเสียของอาหาร หมายถึง การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะคุณภาพของอาหารไปในทางท่ีไม่

ต้องการ ซึ่งรวมถึงสีกล่ิน รส รูปร่าง ลักษณะเนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการตลอดจนความ
ปลอดภัยในการบริโภค การเสียของอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือทางจุลินทรีย์ทางเคมีและ
ทางกายภาพ (Singh, 1994) 

1. การเส่ือมเสียของอาหารทางกายภาพ  
นอกจากเส่ือมเสียทางจุลินทรีย์และทางเคมีแล้วอาหารยังสามารถเกิดการเส่ือมเสียทาง

กายภาพได้อีกทางหน่ึงด้วย โดยลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีเปล่ียนไปของอาหารนั้นเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ                
ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงการเสื่อมเสียทางกายภาพได้ เนื้อสัมผัสเป็นกลุ่มของคุณสมบัติทางกายภาพซ่ึงเกิด
จากโครงสร้างภายในของอาหาร โดยเกิดจากความรู้สึกของการสัมผัสเป็นอย่างแรก ซึ่งสัมพันธ์กับการ
เสียรูป การแตกตัว และการไหลของอาหารภายใต้แรงกด ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึง ความสําคัญสาม
ประการของเนื้อสัมผัสได้คือคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส โครงสร้างพ้ืนฐาน ของอาหาร ระดับจุลภาค 
ระดับมหภาค และระดับโมเลกุล และคุณสมบัติอ่ืนๆ ซึ่งประกอบไป ด้วยความอ่อนนุ่ม ความเหนียว 
ความกรอบ ความฉํ่า ซึ่งท้ังสามประการนี้สอดคล้องกับการ สูญเสียหรือดูดซับไขมันและความชื้น การ
เส่ือมเสียทางเนื้อสัมผัสจะสัมพันธ์กับการเส่ือมคุณภาพ และความสําคัญของเนื้อสัมผัสนี้มีผลตอ่การ
ยอมรับของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยปกติแล้ว การเส่ือมเสียจากจุลินทรีย์จะทําให้เกิดกล่ินไม่พึง              
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ประสงค์และลักษณะปรากฏท่ีไม่ดี ซึ่งเหล่านี้ เป ็น สัญญาณของอาหารท่ีไม่ปลอดภัยสําหรับการ
รับประทานก่อนท่ีการเส่ือมทางเนื้อสัมผัสจะปรากฏ 

การเปล่ียนแปลงทางเนื้อสัมผัสจากการเก็บรักษา โดยท่ัวไปแล้วมีสาเหตุมาจากปฏิกิริยาท่ีใช้
เอนไซม์ การเปล่ียนแปลงความชื้นหรือปฏิกิริยาตอบสนองในพอลิเมอร์ของอาหารจะนําไปสู่ ความ
เหนียวและการเปล่ียนรูปของพอลิเมอร์ ข้อดีของปฏิกิริยาท่ีอาศัยเอนไซม์เช่น การสุกใน ผลไม้ เนื้อและ
ชีส ส่วนข้อเสียคือการเน่าเสียของผลไม้ ผลของการเปล่ียนแปลงทางด้านความชื้น ข้ึนอยู ่กับระดับ
ความชื้นท่ีมีในอาหารและลักษณะทางเน้ือสัมผัส ความชื้นสามารถถูกทําให้ สูญเสีย ดูดซับ หรือ
ปรับเปล่ียนโครงสร้าง การสูญเสียความช้ืนในอาหารท่ีมีความชื้นสูงทําให้ ความฉ่า และความกรอบ
ลดลง การสูญเสียความชื้นในอาหารท่ีมีความชื้นปานกลางจะทําให้ความ แห้งเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะทําให้อาหาร
ดูดซับความชื้นจากส่ิงแวดล้อมแทนท่ีจะสูญเสียออกไป การปรับเปล่ียนโครงสร้างถูกสัมพันธ์กับการ
เหม็นอับของขนมปังและความชื้นท่ีมากข้ึนจะทําให้ อาหารสูญเสียความกรอบ เพ่ิมความเหนียว และ
นําไปสู่ความชื้นแฉะ (Szczesniak, 1998) 

2. การเส่ือมเสียของอาหารทางเคมี 
อาหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเคมีส่วนใหญ่นั้น มีสาเหตุมาจากเอนไซม์ท่ีมีอยู่ในอาหารตาม

ธรรมชาติภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม อาหารทุกชนิดท่ีมีแหล่งมาจากพืชและสัตว์นั้นมี เอนไซม์
เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย เอนไซม์จะทําหน้าท่ีเปล่ียนแปลงลักษณะคุณภาพของอาหาร โดยจะทําหน้าท่ี
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในอาหาร ถ้าในกระบวนการแปรรูปอาหารต่างๆ ไม่มีการทําลายปฏิกิริยาของ
เอนไซม์แล้วจะมีผลนําไปสู่การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีท่ีเป็นสภาพท่ีเกี่ยวกับ การเน่าเสียของอาหารได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นถ้าต้องการเก็บรักษาอาหารไว้ได้เป็นเวลานาน ควรทําลายเอนไซม์ท่ีมีอยู่ในอาหารนั้น
เสียก่อน (ปรียา, 2543) 

ในระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาของอาหาร จะมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี หลาย
อย่างเกิดข้ึน ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบภายในของอาหาร และปัจจัยจากส่ิงแวดล้อม ภายนอก การ
เปล่ียนแปลงนี้เป็นสาเหตุของการเน่าเสีย และอายุการเก็บรักษาลดลง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีสําคัญ
ท่ีสุดจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาท่ีอาศัยเอนไซม์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยเฉพาะลิปิดออกซิเดชัน ซึ่งเปล่ียน
กล่ินรสของไขมันท่ีเป็นส่วนประกอบในอาหารและการเกิด สีน้ําตาลโดยไม่อาศัยเอนไซม์ ซึ่งเป็น              
สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางด้านลักษณะปรากฏในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เช่น อุณหภูมิห้อง ปฏิกิริยาท่ี
อาศัยเอนไซม์สามารถทําปฏิกิริยาต่อคุณภาพของอาหารได้ อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การผ่าผลไม้และ
ท้ิงไว้ในอุณหภูมิห้องจะทําให้เกิดสีน้ําตาลได้อย่าง รวดเร็ว เพราะว่าปฏิกิริยาของฟีโนเลส (Phenolase) 
กับโครงสร้างเซลล์จะเกิดข้ึนบริเวณรอยตัด ของเนื้อเยื่อท่ีสัมผัสกับออกซิเจน เอนไซม์เช่น ไลพอกซีจีเนส 
(Lipoxygenase) สามารถมีผลต่อคุณภาพอาหารท่ีเก็บในอุณหภูมิแช่แข็ง นอกจากอุณหภูมิแล้ว ปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ออกซิเจน น้ําและค่า pH นําไปสู่การเปล่ียนแปลงของอาหารท่ีถูกเร่งโดยเอนไซม์ 
(Singh, 1994) 
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ส่วนการเกิดสีน้ําตาลโดยไม่ใช้เอนไซม์เป็นสาเหตุหลักของการเปล่ียนแปลงคุณภาพและ การ
เส่ือมเสียคุณค่าทางโภชนาการในอาหารการเกิดสีน้ําตาลในประเภทน้ีเกิดข้ึน เนื่องจากปฏกิริยาฎ ระหว่
างน้ําตาลรีดิวซ์และกรดอะมิโน ปฏิกิริยานี้ส่งผลต่อการสูญเสียคุณสมบัติของโปรตีน การคลํ้าลงของสี
และการเพิ่มข้ึนของรสขม ปัจจัยแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ Aw และ ค่า pH มีอิทธิพลต่อการเกิดสีน้ําตาล
โดยไม่ใช้เอนไซม์ นอกจากนี้กรดไขมันไม่อ่ิมตัวในอาหารเป็นสาเหตุ สําคัญ ท่ีก่อให้เกิดการเหม็นหืน
ระหว่างการเก็บรักษานานเท่าท่ีอาหารนั้นสัมผัสกับออกซิเจน ได้กล่ินรส ท่ีไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนจากการ
เหม็นหืนของอาหาร การก่อตัวของอนุมูลอิสระระหว่าง กระบวนการเร่งปฏิกิริยานําไปสู่ผลท่ีไม่พึงประ
สงค์เช่น การสูญเสียวิตามิน การเปล่ียนแปลงสี และการเสื่อมค่าของโปรตีน อัตราของออกซิเดชันของ
ไขมันเกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจน Aw ตํ่า อิทธิพลของแสงที่นําไปสู่การสูญเสีย
วิตามิน สีน้ําตาลของเนื้อ การสูญเสียไรโบฟลาวิน (Riboflavin) ในนมท่ีผ่านการเก็บรักษาในขวดโพลิ
เอททีลีน ความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE) (Singh, 1994) 

3. การเส่ือมเสียของอาหารทางจุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ท่ีทําให้อาหารเสียได้แก่แบคทีเรียยีสต์และรา ซึ่งจะพบอยู่ท่ัวไปในดิน น้ําและ อากาศ 

รวมท้ังในอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตอาหาร เม่ือสภาวะแวดล้อมเหมาะสม กล่าวคือ มี
อุณหภูมิความชื้น ระดับ pH และอาหารของจุลินทรีย์เพียงพอ ก็จะทําให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตจนทําให้
อาหารเสื่อมเสียได้ การเส่ือมเสียของอาหารเนื่องจากสาเหตุทางจุลินทรีย์มี ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ องค์
ประกอบของอาหารซึ่งเป็นตัวกําหนดชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเกิดข้ึนได้ดี ในอาหารชนิดนั้นๆ เช่น แหล่งคาร์
บอน และชนิดของแหล่งไนโตรเจนอาหาร เป็นต้น นอกจากน้ี วิตามิน และสารช่วยเจริญก็ยังเป็นตัว    
ช่วยให้จุลินทรีย์ชนิดใดชนิดหนึ่งเจริญหรือไมเ่จริญในอาหาร นั้นๆ ด้วย pH ของอาหารก็เป็นตัวกําหนด
ชนิดของจุลินทรีย์ท่ีจะสามารถเจริญได้ในอาหารน้ันๆ เช่นกัน ซึ่งถ้าแบ่งกลุ่มของอาหารออกตามค่า pH 
จะแบ่งออกได้ 4 ชนิดคืออาหารที่มีความเป็น กรดตํ่า (low acid food) pH สูงกว่า 5.3 จําเป็นต้อง    
ฆ่าเชื้อท่ีอุณหภูมิสูง 115.5 – 121°C อาหารท่ีมี ความเป ็นกรดปานกลาง (medium acid food)       
เป็นอาหารท่ีมี pH ระหว่าง 5.3 – 4.5 จําเป็นต้องฆ่า เชื้อท่ีอุณหภูมิค่อนข้างสูง อาหารท่ีเป็นกรด (acid 
food) มี pH ระหว่าง 4.5 – 3.7 อาหารที่เป็นกรด จัด (high acid food) มี pH ตํ่ากว่า 3.7 ฆ่าเชื้อท่ี
อุณหภูมิน้ําเดือดก็ปลอดภัย จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ เจริญได้ดีที่ pH ประมาณ 7.0 (6.6 – 7.5) แต่พบว่า รา 
สามารถเจริญได้ดีในช่วง pH 0 – 11.0 และ ยีสต์เจริญเติบโตได้ดีในช่วง pH 1.5 – 8.5 นอกจากนี้
สามารถแบ่งชนิดของจุลินทรีย์ตามการใช้ ออกซิเจนได้เป็น 3 กลุ่ม คือจุลินทรีย์ท่ีต้องการอากาศ 
(Obligate Aerobe) จุลินทรีย์ท่ีไม่ต้องการ อากาศ (Obligate Anaerobe) และจุลินทรีย์ท่ีใช้และไม่ใช้
อากาศ (Facultative Anaerobe) ดังนั้น หากเก็บอาหารไว้ในสภาวะท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของ
ออกซิเจนต่างกัน ชนิดของจุลินทรีย์ท่ีจะเจริญ และทําให้อาหารเสื่อมเสียย่อมแตกต่างกันไปด้วย ด้าน
อุณหภูมิสามารถแบ่งจุลินทรีย ์ตาม ความชอบในการเจริญท่ีอุณหภูมิต่างๆ ได้ดังนี้ เทอร์โมไฟล์ 
(Thermophile) เจริญได้ดีท่ีอุณหภูมิสูง มีโซไฟล์ (Mesophile) เจริญได้ดีท่ีอุณหภูมิปานกลาง และ
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ไซโครไฟล์ (Psychrophile) เจริญได้ท่ี อุณหภูมิค่าและไซโครโทรพ (Psychrotroph) เจริญได้ดีท่ี
อุณหภูมิค่ามากท่ีอุณหภูมิสูงอายุการเก็บ รักษาผลิตภัณฑ์อาหารจะส้ันกว่าท่ีสภาวะที่มีอุณหภูมิตํ่า ท้ังนี้
เพราะอัตราการเจริญของจุลินทรีย์จะ สูงกว่า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีจะสูงถึง 2–3 
เท่า เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 10°C ปัจจัยท้ังห้าท่ีได้กล่าวแล้วนี้มีอิทธิพลร่วมกันในการกําหนดชนิด และ
ปริมาณของจุลินทรีย์ท่ีจะ เจริญข้ึนในอาหาร (พรพล, 2542) Aw จะมีค่าเท่ากับความดันไอของน้ําท่ีเกิด
ในอาหารนั้นส่วนความดันไอของน้ําบริสุทธิ์ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน มีวิธีท่ีจะทําให้จุลินทรีย์ไม่สามารถนําน้ํา
ในอาหารไปใช้ในการเจริญได้หลายวิธีคือให้ตัวถูกละลายและไอออนเป็นตัวดึงน้ําในสารละลายไว้ไม่ให้ 
เป็นอิสระ การเติมน้ําตาลหรือเกลือเพ่ิมความเข้มข้นของตัวถูกละลายเป็นผลให้อาหารแห้งลง นอกจาก
ดึงน้ําในสารละลายแล้วยังดึงน้ําในเซลล์จุลินทรีย์ออกมาด้วย การใช้สารคอลลอยด์ท่ีรวมกับน้ําหรือทําให้
นําน้ําในอาหารไปใช้ไม่ได้ ดังนั้นการใส่สารดังกล่าวลงไปในอาหาร ร้อยละ 3–4 จะช่วยป้องกันการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย์ได้ และทําให้น้ําในอาหารตกผลึกเป็นน้ําแข็ง แบคทีเรียส่วนใหญ่จะเจริญได้ดีในอาหาร
ท่ีมี Aw สูง และมีความเข้มข้นของเกลือและน้ําตาลตํ่า (พรพล, 2542) จุลินทรีย์ต่างชนิดกันต้องการค่า 
Aw ข้ันตํ่าสําหรับการเจริญแตกต่างกัน 

การบรรจุ 
การบรรจุขนมไทยในปัจจุบันนิยมใช้วัสดุท่ีทําด้วยพลาสติก ซึ่งถ้าพิจารณารูปแบบของ พลาสติกท่ี

ใช้ในการบรรจุหีบห่อจะสามารถแบ่งพลาสติกเหล่านี้ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ฟิล์มพลาสติก (Plastic 
Film) และภาชนะพลาสติก (Plastic Container) ฟิล์มพลาสติก หมายถึง พลาสติกท่ีรีดและเป่าให้เป็
นแผ่นบาง นิยมทําเป็นถุงหรือห่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนภาชนะพลาสติก หมายถึง พลาสติกท่ีมีการทําเป็
นรูปต่างๆ ท่ีแน่นอนมักอยู่ในรูปขวดกล่องถาดและถ้วยคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดแตกต่างกันไป 
คุณสมบัติความทนการซึมผ ่านของความชื้นและก ๊าซเป ็นคุณสมบัติสําคัญเม่ือนํามาพิจารณา
ความสามารถของวัสดุสําหรับบรรจุ (กัลยา, 2531) อัตราการ ซึมผ่านของไอน้ํา (Water Vapour 
Transmission Rate หรือย่อว่า WVTR) เป็นปริมาณไอน้ําท่ี ซึมผ่านวัสดุท่ีมีพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตรที่
อุณหภูมิ 380 °C และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90 กรัมต่อวัน และการทนการซึมผ่านของก๊าซหรืออัตรา
การซึมผ ่านของก ๊าซออกซิ เจน  (Oxygen Transmission Rate หรือย ่อว ่า OTR) วัดเป ็นปริมาณ
ออกซิเจนท่ีซึมผ่านวัสดุท่ีมีพ้ืนท่ี 1ตารางเมตร ท่ีอุณหภูมิ 230 °C และความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 0 ลูก
บาศก์เซนติเมตรต่อวัน (มยุรี, 2529) 

วัสดุท่ีใช้บรรจุได้แก่ ถุงเย็น ถุงร้อน ถาดโฟมหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกและกล่อง ถุงเย็น ทําจากเม็ด
พลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene หรือย่อว่า LDPE) ถุงมี
ลักษณะค่อนข้างใส นิ่ม ยืดหยุ่นพอสมควร มีน้ําหนักเบา เหนียว แข็งแรง ทนตอ่ แรงกระแทกและ     
เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีแต่ไม่ทนน้ํามันและไขมัน สามารถบรรจุของแช่เย็นได้ถึง -70 °C และทนอุณหภูมิสูง
ไม่เกิน 60 °C ค่า WVTR 1.2 กรัมต่อวันและค่า OTR 250 840- ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวัน และถุง                 
ร้อนส่วนใหญ่ทําจากเม็ดพลาสติกโปลีโปรปิลีน (Polypropylene หรือย่อ ว่า PP) ถุงมีลักษณะใสมาก 
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และมีความกระด้างกว่าถุงเย็น ไม่ยืดหยุ่น ไม่ทนต่อแรงกระแทกแต่ทนต่อไขมันและน้ํามัน สามารถ
บรรจุของร้อนได้ถึงอุณหภูมิจุดเดือด และบรรจุของแช่เย็นได้ไม่ตํ่ากว่า 0 °C เพราะถุงจะเปราะ มีค่า 
WVTR 0.4-0.3 กรัมต่อวัน และค่า OTR 110 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวัน ถุงร้อนอีกชนิดทําจากเม็ด
พลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ถุงมีลักษณะขุ่นมัว แข็ง ยืดหยุ่นได้ บรรจุของร้อนได้ถึง
อุณหภูมิน้ําเดือด และบรรจุของแช่เย็นได้ ถึงอุณหภูมิ -50 °C มีค่า WVTR 0.65-0.3 กรัมต่อวัน และค่า 
OTR  250-330 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวัน สําหรับฟิล์มพลาสติกท่ีใช้ห ่อหุ ้มอาหารนั้น ทํามาจาก
พลาสติกพวกโปลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride หรือย่อว่า PVC) มีลักษณะใส ไม่เป็นฝ้าขุ่นมัวแม้
จะแช่ในตู้เย็น การซึมผ่านของก๊าซค่อนข้างสูง มีความยืดหยุ่นสูงทําให้ห่อรัดได้แน่นกระชับและสามารถ
ผนึกได้ดีเนื้อ พลาสติกมีค่า WVTR 4 กรัมต่อวัน และค่า OTR 150 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวัน 

ภาชนะพลาสติกท่ีเป็นถาด ถ้วย หรือกล่องทําจากพลาสติกพวกโพลีเอททีลีน โพลีสไตรีน และโพ
ลีไวนิลคลอไรด์ ภาชนะที่ทําจากโพลีเอททีลีน โพลีไวนิลคลอไรด์จะมีลักษณะใส ส่วนภาชนะท่ีทําจากโพ
ลีสไตรีนจะมีลักษณะใสเป็นฝ้าหรือทึบ ภาชนะท่ีเป็นโฟมอาจทําจาก พลาสติกโพลีเอททีลีน หรือโพลีสไต
รีน แต่ท่ีนิยมท่ีสุดคือ โพลีสไตรีน ภาชนะบรรจุอาหาร ประเภทโฟมที่ทําจากโพลีสไตรีนจะไม่ดูดซึมน้ํา
หรือน้ํามัน เป็นฉนวนกัน ความร้อน ทนทานต่อการทําลายของแบคทีเรีย สามารถใช้งานได้ท่ีอุณหภูมิ
ตํ่าๆ ในภาวะแช่แข็งได้ แต่ไม่เหมาะกับการ ใชบ้รรจุอาหารร้อนท่ีมีอุณหภูมิเกิน 85 °C หรือน้ํามันล้วนๆ 
หลังจากใช้แล้วจะต้องท้ิงหาก นํามาใช้อีกจะไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และฝุ่นเกาะติดง่ายจึงต้อง
ระมัดระวังในการเก็บ เนื้อพลาสติกโพลีสไตรีนมีค่า WVTR 7 -10 กรัมต่อวัน และค่า OTR 250-300 ลูก
บาศก์เซนติเมตร ต่อวัน ภาชนะที่ทําจากโพลีไวนิลคลอไรด์จะมีลักษณะคล้ายแก้ว มีความใส โปร่งแสง 
มีค่า WVTR 4 กรัมต่อวัน และค่า OTR 150 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวัน 

การเลือกใช้วัสดุบรรจุสําหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ภายใต้สุญญากาศนั้นคุณสมบัติของวัสดุ บรรจุ
ควร ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ป้องกันการซึมผ่านของไอเอทานอลได้ดีและป้องกัน การซึมผ่าน
ของไอน้ําได้ (งามทิพย์, 2538) ชนิดของพลาสติกท่ีส่วนใหญ่จะใช้ในการบรรจุแบบ สุญญากาศมีดังนี้ 1). 
พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) พอลิเอทิลีนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามค่าความหนาแน่นคือ Low 
Density Polyethylene (LDPE) ความหนาแน ่น  0.910 ถึง 0.925 กรัมต ่อ ลูกบาศก ์เซนติ เมตร 
Medium Density Polyethylene (MDPE) ความหนาแน ่น  0.926 ถึ ง 0.940 กรัมต ่อ ลูกบาศก ์
เซนติเมตร และ High Density Polyethylene (HDPE) ความหนาแน่น 0.926 ถึง 0.940 กรัมต่อ
เซนติเมตร โดยคุณสมบัติ ของพอลิเอทิลีนจะเปล่ียนแปลงตามความหนาแน่น คุณสมบัติของพอลิเอทิลีน
คือ ลักษณะโปร่ง แสงหรือโปร่งใสจะข้ึนกับความหนาและความหนาแน่น ผิวไม่มีข้ัวจึงใช้ติดกับกาวและ
หมึกพิมพ์ ได้ยาก ยึดตัวได้มากฉีกขาดยาก ต้านทานไขมันได้น้อย ป้องกันการซึมผา่นของความชื้นได้ดี 
แต่ป ้องกันการซึมผ่านของก๊าซและกลิ่นได้น ้อย (งามทิพย์, 2538) 2). พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
(Polyethylene Terephthalate PETX เป็นพอลิเมอร์ท่ีเกิดจากมอโนเมอร์ (Monomer) หลายๆ ตัว
ซึ่ ง ได้ จากปฏิ กิ ริย าเอส เทอริ ฟิ เคชัน  (Esterification) ระหว่ าง  Terephthalic Acid (TPA) กับ 
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Ethylene Glycol (EG หรือ Ethanediol) โดยมีน้ําเกิดข้ึนในปฏิกิริยา หรือเกิดจากมอโนเมอร์ซึ่งได้จาก
ปฏิกิริยาระหว่าง Dimethyl Terephthalate กับ Ethylene Glycol โดยมีเมทานอลเกิดข้ึนในปฏิกิริยา 
ซึ่งสารต้ังต้นท่ีใช้ในการผลิต PET นั้นได้จากอุตสาหกรรมน้ํามัน ท้ังนี้ความบริสุทธิ์ของสารต้ังต้นเป็นส่ิง
สําคัญมาก และมีผลต่อคุณภาพของ PET ท่ีได้ โดยเฉพาะเม่ือใช้ในการผลิต สําหรับบรรจุอาหาร 

PET ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงจะมีความเหนียว ทนทาน และมีความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบกระแทก 
จึงไม่แตกเม่ือถูกแรงกดดัน การนํา PET มาผลิตวัสดุต่างๆ เทคนิคการให้ความร้อน การทําให้เย็นท่ี
อุณหภูมิ และระยะเวลาต่างๆ ท่ีเรียกว่า "Heat Setting" จะทําให้ได้ PET ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับ
การใช้งานต่างๆ กัน เช่น เป็นแผ่นฟิล์ม หรือขวดพลาสติกใส เป็นพลาสติกขุ่นสําหรับบรรจุภัณฑ์ หรือ
ถาด ซึ่งสามารถทนต่อแรงกระแทก และอุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติทางกายภาพ
แตกต่างกันเหล่านี้ล้วนมาจาก PET ท่ีมีสมบัติทางเคมีเหมือนกันท้ังส้ิน นอกจากนี้การเติมสารอ่ืนๆ เพ่ือ
เป ล่ี ย น แ ป ล งส ม บั ติ ท า ง เค มี ข อ ง  PET เช่ น  ก า ร เติ ม  Isophthalic Acid (IPA ห รื อ  1, 4-
Cyclohexanedimethanol) จะทําให้ได้แผ่นฟิล์ม หรือขวดท่ีมีความหนาข้ึน 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมไทย (ข้อมูลท้ังหมดคัดลอกมาจาก มผช.1/2552) 
ประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมไทย เป็นประกาศของสํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมไทย มาตรฐานเลขท่ี มผช.
1/2552 ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก คือ
ส่วนท้ายของข้อเสนอโครงการนี้ โดยมีเนื้อความเกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2) บทนิยาม  
3) คุณลักษณะท่ีต้องการ  
4) สุขลักษณะ 
5) การบรรจุ 
6) เครื่องหมายและฉลาก 
7) การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
8) การทดสอบ 

 
การตลาด 
ความหมายของการตลาด (Marketing) จากคํานิยามนั้นการตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่การเชิญชวน 

การขาย หรือการโฆษณาลูกค้า แต่การตลาดมีเป้าหมายท่ีการระบุความจําเป็นหรือความต้องการของ
ลูกค้าและพยายามท่ีจะตอบสนองความต้องการหรือความจําเป็นดังกล่าว การตลาดไม่ได้มีจุดเริ่มต้นท่ี
กระบวนการผลิต แต่ควรมีจุดเริ่มต้นท่ีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด ความจําเป็นและความต้องการ
ของลูกค้า จากน้ันจึงทําการตัดสินใจว่าเราควรผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดใดออกแบบผลิตภัณฑ์



 
40 

 

โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

อย่างไร การบรรจุภัณฑ์ การตั้งราคา นโยบายการให้สินเชื่อ การเลือกใช้คนกลางใช้ช่องทางการจัด
จําหน่าย นโยบายการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า การติดต้ัง การ
รับประกัน และอื่น ๆ โดยนักการตลาดควรพยายามสนองความจําเป็นและความต้องการต่าง ๆ ของ
ผู้บริโภค (ภาวณีิ กาญจนาภา, 2554 : 3)  

การวางแผนการตลาด (The Marketing Planning Process) การวางแผนเป็นวิธีท่ีองค์กรธุรกิจ
พยายามท่ีจะควบคุมอนาคตขององค์กรธุรกิจอย่างเป็นระเบียบ โดยแผนงานจะกล่าวถึงส่ิงท่ีองค์กรธุรกิจ
คาดหวังว่าจะบรรลุถึง วิธีการบรรลุถึง (Guiltinan,  Joseph P ., Paul, Gordon W., Madden, 
Thomas J, 1997 : 15) 

การวางแผนจะประกอบไปด้วย 3 ข้ันตอนคือ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกําหนดเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการพัฒนากลยุทธ์หรือแผนงานทางการตลาด โดยในการวางแผน
การตลาดในแต่ละข้ันตอนข้างต้นจะถูกดําเนินการใน 2 ระดับขององค์กรธุรกิจคือ ในระดับของผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรธุรกิจ (Top Management) ซึ่งถูกเรียกว่า การวางแผนการตลาดขององค์กรธุรกิจ 
(Corporate Marketing Planning) และในระดับของผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management)                 
ซึ่งถูกเรียกว่าการวางแผนบริหารในระดับกลาง (Middle Management Planning) 

การวางแผนการตลาดขององค์กรธุรกิจ (Corporate Marketing Planning) จะให้ความสําคัญ
กับทิศทางขององค์กรธุรกิจในระยะยาว ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตลาดและความต้องการของตลาดท่ีองค์กร
ธุรกิจจะเข้าไปตอบสนองผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร
ธุรกิจ ส่วนการวางแผนบริหารในระดับกลาง (Middle Management Planning) จะให้ความสําคัญกับ
แนวทางในการปฏิบัติหรือกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าการวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้า การวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กรธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งขัน กลยุทธ์ในการตอบโต้คู่แข่งขัน การวาง
กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด 
กลยุทธ์การตลาดและการกระจายสินค้า 

การวางแผนในสองระดับข้างต้นจะต้องมีการเชื่อมโยงกัน การวางแผนการบริหารในระดับกลาง
จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและการตัดสินใจจัดทรัพยากรของผู้บริหารในระดับสูงท่ีทําการวางแผน
ตลาดขององค์กรธุรกิจ ในขณะเดียวกัน การวางแผนการตลาดขององค์กรธุรกิจก็ต้องอาศัยข้อมูล
ข่าวสารทางด้านตลาดและผลิตภัณฑ์ แนวโน้ม ปัญหา และโอกาสท่ีองค์กรธุรกิจเผชิญอยู่ จากผู้บริหารท่ี
อยู่ในระดับกลาง 
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บทที่ 3 

การดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
 

3.1 สถานการณ์การดําเนินงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
3.1.1 แนะนําสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) เริ่มดําเนินการ ตามโครงการ

จัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํานักงานผู้อํานวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน 
คือ งานบริหารท่ัวไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานต้ังอยู่ท่ี 
อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ เป็น
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นั้นมาจากนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยและตอบสนองต่อนโยบายของอธิการบดี ด้านการเรียนสอน การบริการวิชาการแก่สังคม
และด้านการวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ มาสู่พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพ
บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงานวิจัยและ
ส่ิงประดิษฐ์ มาเป็น 7 เป้าประสงค์ และ 9 กลยุทธ์ จึงเป็นท่ีมาของวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยเป็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ครอบคลุมท้ัง 9 คณะวิชา ท่ีมีอัตลักษณ์เดิมเป็นนักปฏิบัติ มา
ต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และบริการสังคม  
วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันท่ีบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
2. บริการวิชาการและสังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ  
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  

นโยบาย 
1. บูรณาการการวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการและสังคม สนองตอบต่อความต้องการของ

ประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศไทย และของมหาวิทยาลัย  
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ได้รับทุนวิจัย   
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ให้มีผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้งานได้จริง หรือสามารถ      
ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการสังคม        
ให้เกิดการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมท้ังแหล่งทุนภายนอกท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในด้านการทําวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการสังคม  

5. บริหารและจัดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากผลงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
6. มีระบบการบริหาร การจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น 

รวดเร็ว  และมีคุณภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1 วัฒนธรรมองค์กร 
 

จากภาพท่ี 3.1 คือ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้บริหารท่ี
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย และรองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ประกอบด้วย
บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอก มาให้
คําปรึกษาและแนะนําทิศทางการทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงานย่อยภายในประกอบด้วย กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป สําหรับกลุ่ม
วิจัยแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน คือ 1). งานประสานงานวิจัย ทําหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบงานด้านทุนวิจัย ท้ัง
ทุนวิจัยภายนอก และทุนวิจัยภายใน 2). งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทําหน้าท่ีในการเผยแพร่ จัด
แสดงผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการดูแลงานด้านวิชาการ คือ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พ
ระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3). งานพัฒนางานวิจัย ดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบงานวิจัย
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และนักวิจัย ให้มีความรู้ความสามารถท่ีทันสมัย สามารถพัฒนาความรู้ด้านวิจัยในหลายทิศทาง และ 4). งาน
ทรัพย์สินทางปัญญาและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทําหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์โดยการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และดูแลงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับกลุ่ม
บริการวิชาการ เป็นกลุ่มงานท่ีทํางานเชื่มโยงกับชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายและทํางานร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและส่วนเอกชน มีงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1). งานประสานงานบริการวิชาการ 2). 
งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ และ 3). งานคลีนิคเทคโนโลยี ซึ่งท้ังกลุ่มวิจัยและกลุ่มบริการวิชาการจะ
ทํางานเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน  และดําเนินการเสริมซึ่งกันและกัน โดยมรงานบริหารท่ัวไปดูแลในส่วน
บุคลากร การประชุม การวางแผน งบประมาณ ความเสี่ยง การจัดการความรู้พัสดุและครุภัณฑ์ เป็นต้น   

 
ภาพท่ี 3.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ภาพท่ี 3.3 โครงสร้างการเชื่อมโยงหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากภาพที่ 3.3 เป็นโครงสร้างของ
หน่วยงานท้ังหมดในมหาวิทยาลัย สําหรับนโยบายหลักข้อแรกของมหาวิยาลัยคือ การบูรณาการการวิจัย 
นวัตกรรม การบริการวิชาการและสังคม เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ และเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็น
หน่วยงานกํากับ ดูแลงานวิจัย และงานบริการวิชาการ และบริการสังคมของมหาวิทยาลัย ได้ทํางาน
เชื่อมโยงเข้ากับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 9 คณะ ได้แก่ 1). คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2). 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3). คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4). คณะบริหารธุรกิจ 5). คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6). คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7). คณะศิลปศาสตร์ 8). คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟช่ัน และ 9). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นักวิจัยและคณาจารย์ท่ีมี
องค์ความรู้ในแต่ละด้าน แต่ละสาขาจะต้องทํางานร่วมกันเชิงบูรณาการ โดยการบริหารจัดการกลางของ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นหน่วยกลางเชื่อมต่อระหว่างคณะกับผู้บริหาร
ระดับสูง การสร้างงานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของชาติและของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ระบบ
การบริหารด้านวิจัยนั้น อดีตท่ีผ่านมาการทํางานโครงการวิจัยจะเป็นเชิงเด่ียว ไม่เป็นโครงการชุด ไม่เป็น
แบบแผนงานวิจัย ไม่มีหน่วยงานผลักดันด้านการนําผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง งานวิจัยไม่
สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างท่ีควรจะเป็น และอีกหลายปัจจัยท่ีต้องได้รับการพัฒนา แก้ไข ซึ่ง
ปัจจุบันระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาไปมาก ซึ่งจะอธิบายในส่วนหัวข้อ 3.2 ใน
หัวข้อ “ระบบและกลไกการบริหารและจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแนวใหม่”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพ้ืนท่ีในการทําวิจัยและบริการวิชาการเชิงพ้ืนท่ีใน
เขตภาคกลางตอนล่าง โดยมีจังหวัดท่ีลงพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเข้ากับชุมชน หน่วยงานในพ้ืนท่ี
เป็นอย่างดี เช่น จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม เป็นต้น ด้วยมีโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัยท่ีประกอบข้ึนจาก 9 คณะ ด้วยองค์ความรู้ท่ีมีอยู่และการผสมผสานของนักวิจัยต่าง
คณะ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ท่ีผ่านมานักวิจัย
ได้เข้าช่วยเหลือชุมชน กลุ่มวิสาหกิจมากมายในเขตพ้ืนท่ีท่ีกล่าวมา จนเป็นท่ียอมรับ และโครงการนี้ก็
เช่นกันเป็นโครงการใหม่ท่ีเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยงานและชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกันต้ังแต่ท่ีผ่านมา และ
มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้จาก
โครงการวิจัยนี้  

3.1.2 สถานการณ์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการ

วิชาการ มีการสร้างระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยท่ี 2 และ 3 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา โดย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไปสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ มีคณาจารย์และนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ท่ีมีคุณภาพ โดยมีเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน มีการวิจัยแบบบูรณาการและการทํางานเป็นทีม มีนวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยท่ีนําไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน ต่อยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี 
ผลิตหนังสือ ตํารา ส่งเสริม การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีเป้าประสงค์ คือ  

1. นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาองค์ประกอบการวิจัย 
พัฒนานักวิจัย พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและพัฒนาโครงการวิจัยท่ีมีศักยภาพ) 

2. ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการทํางาน
วิจัย การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวิจัย ทันสมัยและสะดวกในการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ) 
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3. มีการวิจัยเพ่ือการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ (คุณภาพ หรือ 
ผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ เป็นท่ีต้องการของสังคม และนักวิจัยมีเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่อง) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือการพัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ มีระบบ
เครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทํางานร่วมกับองค์กรภายนอกพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการท่ีเอ้ือต่อการแข่งขัน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ มีการเผยแพร่งานบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังด้านการบูรณาการท่ีสัมพันธ์
กับ Agenda และ Area ตามแผนงบประมาณของภาครัฐ สามารถบริการวิชาการเพ่ือการแก้ปัญหา
เร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีนําไปสู่การสร้างรายได้ ซึ่ง
สนับสนุนให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล และสําคัญท่ีสุดคือ ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนให้เป็นท่ีพ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ โดยมีเป้าประสงค์ คือ  

1. มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทํางานร่วมกับองค์กร ภายนอก (พัฒนา
องค์กร หรือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและมีความพร้อมในการ บริการวิชาการและบริการสังคม) 

2. ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ แข่งขัน 
(ประสิทธิภาพ หรือ สะสมองค์ความรู้ใหม่และทันสมัยรองรับการบริการ วิชาการมากข้ึนและระบบ
บริการวิชาการมีความคล่องตัว) 

3. การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ 
(คุณภาพ หรือ มีระบบจัดการคลังองค์ความรู้ท่ีดี มีหลักสูตรใหม่รองรับ การบริการวิชาการและบริการ
สังคม) 

4. พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ (ประสิทธิผล หรือ ผลจากการบริการ
วิชาการและบริการสังคม มีการรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพหรือการพัฒนาอาชีพใหม่) 

5. ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นท่ี พ่ึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนา อาชีพ 
(ประสิทธิผล หรือ มีระบบรายได้จากการบริการสังคม ท่ีเข้มแข็ง) 

จากยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 ท่ีกล่าวมานั้น มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ทําหน้าท่ีกํากับงานท้ัง 3 ด้าน คือการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ ให้สอดคล้องและเก้ือหนุนงานกันและกัน โดยในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการท้ังท่ีเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า และการบริการวิชาการแบบสร้าง
รายได้ การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการน้ันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีมีตัวแทนจากทุกคณะเข้า
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มาร่วมกัน และมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอทุกปี อีกท้ังยังมีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ท้ังท่ีเป็นบุคคลภายนอก
และบุคคลภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนางานวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนักวิจัยให้มี
ความรู้ความสามารถในการทํางานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานด้านการเรียนการสอน โครงการ
พัฒนานักวิจัยและพัฒนางานวิจัย ได้รับการกําหนดเข้าแผนประจําปีของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้กําหนดข้ึน โดยอาศัยข้อมูลความต้องการของนักวิจัย ข้อมูลด้านนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวอย่างโครงการพัฒนาระบบและ
นักวิจัยแสดงดังตารางท่ี 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1 ตัวอย่างโครงการพัฒนาระบบและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ปี 2561 
ลําดับ กิจกรรม/โครงการพัฒนา 

1 การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2 การประชุมจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนวจิัยและราคากลางงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2561
3 การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 
5 การประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 
6 การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย 
7 ประชุมการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 
8 ประชุมหารือการทําโครงการบริการสังคม 
9 สวพ. ประชุมปรับระเบียบการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 
10 โครงการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
11 ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น 
12 อบรม เรื่อง How to Get Published in Major Academic Journals 
13 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Turnitin 
14 อบรมเชิงปฏบัิติการ “การใช้งานระบบบริหารจดัการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” 
15 อบรมเชิงปฏบัิติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS” 
16 อบรมหัวข้อ “ความรู้เบ้ืองต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร” 
17 MOU ด้านบริการวิชาการ กับจังหวัดราชบุรี 
18 MOU กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จํากัด 
19 MOU กบั อบต.บางครก และ อบต.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
20 สวพ. ร่วมกับ 9 คณะ ลงพ้ืนท่ีสํารวจข้อมูลชุมชน จังหวัดราชบุรี   
21 อบรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
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3.2 ระบบและกลไกการบริหารและจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแนวใหม่ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับทีมนักวิจัยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิจัยและเจ้าหน้าท่ีกลุ่ม

บริการวิชาการทําการประชุมเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยโดย 1). กําหนดผู้รับผิดชอบ
ดูแลงานสารสนเทศอย่างชัดเจน 2). การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย เช่น อบต.บางครก, อบต. สํามะโรง, อบต.นาพันสาม จ.เพชรบุรี รวมถึง
ภาคเอกชน เป็นต้น 3). มีการประเมินข้อเสนอการวิจัยจากโครงการวิจัยย่อยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อเสนอการวิจัยท่ีมีคุณภาพ ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ต่อไป 4). มีผู้รับผิดชอบงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้เจ้าหน้าท่ีของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีผ่านการอบรมเป็นตัวแทนสิทธิบัตร และจัดทําข้ันตอนการดําเนินการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยอ้างอิงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และ
บริการสังคมอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศชาติ และทันต่อยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จึงต้องปรับนโยบายการบริหารภายใน กลยุทธ์การ
ดําเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ เพ่ือตอบสนองการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ต้องบริหารจัดการ
ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ต้องให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
สามารถนําไปใช้ได้ท้ังทุกคณะ ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงาน
นี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ ไม่ได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง หลักธรรมาภิบาลท่ีมํามาใช้น้ันประกอบด้วย 6 
หลักการคือ (1). หลักคุณธรรม (2). หลักนิติธรรม (3). หลักความโปร่งใส (4). หลักความมีส่วนร่วม (5). หลัก
ความรับผิดชอบ และ (6). หลักความคุ้มค่า 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 หลักธรรมาภิบาล 
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การพัฒนาทักษะของทีมบริหารจัดการงานวิจัย ทีมงานวิจัยได้แบ่งหน้าท่ีและกําหนดบทบาทใน
การทํากิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน สําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาจะทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการ
โครงการ กํากับ และควบคุมการทํางานของโครงการย่อยท้ัง 4 โครงการ ทีมบริหารจัดการงานวิจัยจะ
ประกอบไปด้วยผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิจัย และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริการวิชาการ รวมทั้งหัวหน้าโครงการย่อยท้ัง 4 โครงการ 

คณะกรรมการด้านต่างๆ ซึ่งมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการงานวิจัย ได้ถูกแต่งต้ังข้ึนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประกอบด้วย  
1. คณะกรรมการดําเนินโครงการ 

2. นายประกอบ   ชาติภุกต์    
3. นายชลากร  อุดมรักษาสกุล   
4. นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล   
5. นายธานี   สุคนธะชาติ  

ทําหน้าท่ี : อํานวยการให้คําปรึกษา พิจารณาสั่งการ และแก้ไขการดําเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

2. ประสานงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
1. นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ   
2. นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน  

  ทําหน้าท่ี : ประสานโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ประสานงานชุมชน 

1. นางสาวดวงฤทัย แก้วคํา   
2. นางสาวเรณู วงค์ลังกา   
3. นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส   

 ทําหน้าท่ี : ประสานงานกลุ่มชุมชน ประสานงานท่ัวไป พ้ืนท่ีดําเนินงาน ท่ีพัก รถ 
4. งบประมาณโครงการ 

1. นายประกอบ   ชาติภุกต์   
2. นายชลากร  อุดมรักษาสกุล    
3. นายธานี   สุคนธะชาติ  
4. นางสาวนิอร ดาวเจริญพร  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย  วงศ์กําแหงหาญ   

ทําหน้าท่ี : ยืมเงินโครงการหลัก 
1. นายประกอบ   ชาติภุกต์   
2. นายชลากร  อุดมรักษาสกุล    
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 ทําหน้าท่ี : เบิกเงินและโอนเงินจากโครงการหลักท่ีธนาคารกรุงไทย 
5. ด้านการเงิน 

1. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง  
ทําหน้าท่ี : จัดทําเอกสารยืมเงิน  

2. นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน  
3. นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ   
4. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  

ทําหน้าท่ี : เบิกจ่ายเงิน 
6. รวบรวมเล่มกลาง 

1. นายประกอบ   ชาติภุกต์   
ทําหน้าท่ี : รวบรวมผลการดําเนินงานจากโครงการย่อย 

7. ติดตามและรายงานความก้าวหน้า 
1. นางสาวพัชรนนัท์  ยังวรวิเชียร  
2. นางสาววิสุตา วรรณห้วย   

ทําหน้าท่ี : ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าตามกรอบระยะเวลา 
8. รวบรวมข้อมูลและจัดทําเล่มรายงาน 

1. นางสาวหน่ึงฤทัย แก้วคํา    
2. นางสาวจิรนันท์  อินทแสง 
3. นางสาวหญิง มัทนัง 
4. นายปิยวัฒน ์ เจริญทรัพย์   

ทําหน้าท่ี : รวบรวมข้อมูล บันทึกภาพ จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง จัดทําเล่มรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 

3.3 การพัฒนาทักษะของทีมบริหารจัดการงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนายังจัดโครงการพัฒนานักวิจัยให้กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยให้หัวหน้า

โครงการวิจัยและเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงการวิจัยนี้ เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่างๆ ด้วย ดังนี้ 

3.3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
ในวันพฤหัสบดีท่ี  24 มกราคม 2562 ณ  ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น  6 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มทร.พระนคร โดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร , รองศาสตรจารย์
พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ และ คุณเบญจวรรณ ม่ิงมนต์ชัยกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็น
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วิทยากรในครั้งนี้  มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาก 9 คณะ และ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม จํานวน 68 คน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมกับ
หัวหน้าโครงการวิจัยเข้าร่วมอบรมด้วย สําหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ
และเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและ
คุณประโยชน์ท่ีอาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย 
ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่าง ๆ การปฏิบัติท่ีดีในการทําวิจัย วิธีดําเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเป็นมาตรฐาน 

   
 

ภาพท่ี 3.5 จัดการอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
 
3.3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดยุค 4.0” รุ่นท่ี 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดยุค 4.0” รุ่นท่ี 1 ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย และการตลาดออนไลน์ แก่บุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ณ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ระหว่างวันท่ี 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 
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ภาพท่ี 3.6 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการ “การตลาดยุค 4.0” รุ่นท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบ้ืองต้นด้วยโปรแกรม R 
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3.3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบ้ืองต้นด้วย
โปรแกรม R 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบ้ืองต้นด้วยโปรแกรม R 
ระหว่างวันท่ี 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Learning space 1 ช้ัน 3 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม จํานวน 37 คน สําหรับการ
อบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม R เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการวิจัย
และสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

3.3.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
พัฒนานักวิจัยโดยจัดกิจกรรมท่ี 1 : ฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ วันท่ี 21-

22 ต.ค. 62 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้และความเข้าใจเบ้ืองต้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนร่างคําขอ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 การอบรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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3.3.5 หน่วยจัดการกลางร่วมกับทีมโครงการย่อย จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นําทีมคณาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ีจาก คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบูรณาการวิชาการสู่ชุมชน ในโครงการสร้างนวัตกรรมและเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จ.เพชรบุรี 
ระหว่างวันท่ี 16-17 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง อ.
เมือง จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เป็นประธานเปิดงาน 
การจัดกิจกรรมคร้ังนี้เพ่ือศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี ให้ตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมาย และนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างกล
ยุทธ์และการขยายช่องทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นําไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

ดร. ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร กล่าวว่า การอบรม
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ “การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี” อาทิ การ
วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ของชุมชนสู่อัตลักษณ์ขนมหวานเมืองเพชรบุรี การ
ทําการตลาดผ่านส่ือออนไลน์สําหรับการส่งเสริมการขาย โดยวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ หัวข้อ 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี เพ่ือสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” อาทิ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องน้ําตาลพลังงานตํ่าเพ่ือสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์ฝอยทอง ทองหยอด หม้อแกง
เผือก ลูกชุบ และขนมตาล โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ และหัวข้อ “การศึกษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของ จ.เพชรบุรี สู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สําหรับผลิตภัณฑ์
ขนมหวานพ้ืนเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” อาทิ การนําอัตลักษณ์ท้องถ่ินสู่การใช้ประโยชน์เชิงเรขศิลป์ 
และอัตลักษณ์สร้างสรรค์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถ่ินและวัสดุสังเคราะห์ และการ
สร้างสรรค์งานบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการพิมพ์สกรีนสําหรับขนมหวานเมืองเพชรบุรี โดยวิทยากรจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นต้น 

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
ซึ่งเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยคํานึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ินจนเป็นท่ียอมรับ
ของสากล และนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

3.3.6 เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคร้ังท่ี 11 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 8 แห่ง 
จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งท่ี 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 ในหัวข้องาน “วิถีราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ระหว่างวันท่ี  24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานประชุมครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการนําเสนอ
บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
และการจัดนิทรรศการงานวิจัย 

ในการนี้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.
ชลากร อุดมรักษาสกุล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนักวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมงานใน
ครั้งนี้เป็นจํานวนมาก 

ท้ังนี้ มทร.พระนคร ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงาน ท้ังหมด 63 ผลงาน แบ่งเป็นบทความวิจัย/
บทความวิชาการ 61 บทความ จากนักวิจัยท้ัง 9 คณะ และ 1 สถาบัน  ระดับชาติ 59 บทความ ระดับ
นานาชาติ 2 บทความ ผลงานเข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี 2 ผลงาน จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยเพ่ือจัดนิทรรศการ 7 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ท้ังนี้ มทร.พระนคร ส่งผลงานโครงการสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจัดแสดงอีกด้วย 

 
 

ภาพท่ี 3.9 การอบรมการทําขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี การทําการตลาดและการทําบรรจุภัณฑ์ 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพท่ี 3.10 ทีมงานนักวิจัยและผู้ประกอบการ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.11 การเข้าร่วมงานและเผยแพร่ผลงาน 
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3.3.7 สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน กับ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี 

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถ่ิน กับนายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก 
ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี
อาจารย์จาก 7 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม ตลอดจนลงพ้ืนท่ีสํารวจปัญหาและ
ความต้องการของผู้ประกอบการใน ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562 

 
 

ภาพท่ี 3.12 การลงนามความร่วมมือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาพันสาม 
 

3.3.8 สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน กับ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสํามะโรง จังหวัดเพชรบุรี 

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถ่ิน กับนายชลชัย เอ่ียมสําอางค์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก 
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ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี
อาจารย์จาก 7 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ตลอดจนลงพ้ืนท่ีสํารวจปัญหาและ
ความต้องการของผู้ประกอบการใน ต.สํามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันท่ี 22 เมษายน 2562 
 

 
 

ภาพท่ี 3.13 การลงนามความร่วมมือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
 

3.4 พ้ืนที่เป้าหมาย และประเด็นการวิจัย 
3.4.1 พื้นท่ีเป้าหมายของกลุ่มภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการวิจัยคือ 1). ตําบลสํามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 2). ตําบลนาพันสาม 

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 3). ตําบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยเป้าหมายกลุ่มผู้ประกอบการของ
โครงการประกอบด้วย 1). กลุ่มผู้ผลิตต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 2). หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีหรือ
หน่วยงานระดับท้องถ่ิน ในการเลือกพ้ืนท่ีและกลุ่มผู้มรส่วนได้ส่วนเสียมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อ
ความสําเร็จของโครงการท่ีมีตัวชี้วัดและต้องสามารถสร้างผลกระทบในระดับสูงได้  

การเลือกพ้ืนท่ีต้องพิจารณาจากโจทย์ปัญหา ความต้องการของกลุ่ม ประชาชน ร่วมกับขีด
ความสามารถ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและต้องสนองตอบต่อนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ดังนั้นการส่งเสริมและยกระดับ OTOP ทางทีมงานจึงเลือกจังหวัด
เพชรบุรี ท่ีมีชื่อเสียงด้านขนมหวาน เช่น ขนมหม้อแกง ทองหยอด ฝอยทอง ลูกชุบ เม็ดขนุน ขนมตาล 



 
59 

 

โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีความถนัดและมีชื่อเสียงด้านอาหารเป็นทุนเดิมมาช้า
นาน ในนามชื่อ “โชติเวช” ประกอบกับมีคณะบริหารธุรกิจ ท่ีมีอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีชื่อเสียงด้าน
พาณิชยการ (พพ.) ส่ังสมประสบการและช่ือเสียงท่ีดีมาโดยตลอด จึงต้องทําการตลาดด้วยนักวิจัย
บริหารธุรกิจ อีกท้ังมหาวิทยาลัยยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพ่ือสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์ของเพชรบุรี และ
สุดท้ายคือ ความต้องการของผู้ประกอบการในด้านเครื่องจักร ซึ่งต้องใช้อาจารย์และนักวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทําการออกแบบและสร้างเครื่องจักรท่ีเหมาะสมต่อความต้องการ โดยต้องพิจารณา
หลายปัจจัย เช่น ด้านกําลังการผลิต การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน สามารถซ่อมแซมเองได้ 
ปลอดภัย ต้นทุนไม่สูง และต้องไม่ทําให้คนตกงาน จะเป็นลักษณะเครื่องจักรท่ีต้องทําร่วมกับแรงงาน 
เพ่ือผ่อนแรง และให้สามารถผลิตขนมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

จาการเลือกพ้ืนท่ี จ.เพชรบุรี และมีเป้าหมายไปท่ี OTOP ผนวกเข้ากับขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัยในด้านอาหาร ขนมหวาน ทางทีมงานวิจัยจึงเลือกผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี 
เป็นโจทย์ในการทํากรอบวิจัย และจากการลงพ้ืนท่ีจริง เข้าพบผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําจังหวัด และ
ผู้ประกอบการต่างๆ จึงได้เลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายเป็น ตําบลนาพันสาม และตําบลสํามะโรง อ.เมือง จ. 
เพชรบุรี ท่ีถูกยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านขนมหวาน (ทํากันท้ังหมู่บ้าน) และจากการลงพ้ืนท่ีจะได้กลุ่มต้นน้ําท่ี
กระจายตัวออกไปยังตําบลอ่ืนด้วย เช่น ตําบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และ อ.บ้านลาด จ.
เพชรบุรี สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละส่วนจําแนกได้ดังต่อไปนี้ 

3.4.1.1 กลุ่มผู้ผลิตต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ในส่วนนี้จะบรรยายในลักษณะภาพรวมท้ังต้น
น้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้า ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตต้นน้ําอาจเปล่ียนเป็นกลุ่มกลางน้ํา และกลุ่มกลางน้ําอาจเป็น
กลุ่มปลายนํ้าไปด้วย นั่นแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและการยืนหยัดได้ด้วยตนเอง โดยกลุ่มท้ังหมดอาจ
แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการรายใหญ่ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังต่อไปนี้ 

ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตําบลสํามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี กลุ่มชาวบ้านเพชรบุรีท่ีทําขนมส่วนหนึ่ง
ได้มารวมตัวกัน โดยคุณประวิทย์ เครือทรัพย์ (บิดาคือนายเอนก เครือทรัพย์ ประกอบอาชีพทําขนม
หวานขายอยู่ท่ีตลาดเพชรบุรี) เจ้าของโรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนม
ขนาดใหญ่หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ด้วย โดยชาวบ้านเพชรบุรีรู้จักกันดีในชื่อขนมหวานลุงเอนก 
พร้อมด้วยชาวบ้านตําบลสํามะโรงท่ีเป็นผู้ผลิตขนมไทยมายาวนานกว่า 50 ปี จากการรวมตัวจึงได้มา
ปรึกษาหารือกันว่าจะทําขนมท่ีเกือบจะถูกลืมเลือนไปแล้วข้ึนมาใหม่ เพราะขนมแต่ละชนิดนั้นจะต้องใช้
ความประณีตและความใส่ใจรวมถึงฝีมือในการทํามาก ซึ่งถือเป็นการสืบสานการทําขนมไทยให้กับ
เยาวชนรุ่นหลังไปในตัวด้วย ผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับข้ันตอนการทําขนมรวมไปถึงกระบวนการผลิต สามารถ
ติดต่อดูงานได้ท่ีโรงงานและพิพิธภัณฑ์ของร้านลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ได้เลย อีกท้ังขนมหวานของ
ทางร้านและชาวตําบลสํามะโรงยังได้รับการยอมรับจากร้านค้าขายของฝากรวมถึงผู้บริโภคว่าสินค้าขาย
ดีอร่อยจนต้องกลับมาซื้ออีก ราคาถูก คุ้มค่า คุ้มราคา คนรักสุขภาพก็สามารถทานได้ นําไปเป็นของฝาก
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ให้กับบุคคลพิเศษก็เหมาะสมกับโอกาสท้ังปวง ขนมไทยขนมหวานเมืองเพชรไม่ใช่ขนมตกยุค ด้วยการ
ยกระดับขนมไทยโบราณให้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางแต่เดิมท่ีขนมไทยเป็นท่ีคุ้นเคยกันแค่คนรุ่นปู่ย่า พ่อแม่ 
ขยายสู่ตลาดเยาวชนวัยรุ่น ท่ีสามารถนําขนมไทยท่ีมีความดีงาม ลึกซึ้งแตกต่างกัน ไปเป็นของฝากให้กับ
ผู้ใหญ่และบุคคลพิเศษในโอกาสต่างๆ ด้วยการพัฒนาขนมบางชนิดท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดได้ คือ ขนม
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หม้อแกง และลูกชุบ โดยพัฒนาให้มีคุณภาพสม่ําเสมอกันทุกบรรจุภัณฑ์ 
ยกตัวอย่างเช่น ขนมหม้อแกงก็นํามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน ซึ่งจากเดิมท่ี
ขนมหม้อแกงใส่ถาดท่ีมีขนาดใหญ่มาเป็นขนมหม้อแกงถ้วยขนาดเล็กและสะดวกต่อการกินให้หมดใน
ครั้งเดียว สะดวกต่อการจัดเก็บขนส่ง และท้ิงบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด รวมถึงการปรับ
สูตรให้เป็นขนมเพ่ือสุขภาพ โดยการลดความหวาน มัน เค็ม และมีการนําวัตถุดิบในท้องถ่ินพ้ืนเมือง
จังหวัดเพชรบุรีมาเพ่ิมรสชาติเกิดเป็นขนมไทยสูตรใหม่ๆ เช่น ขนมหม้อแกงกล้วยหอมทอง หม้อแกง
เผือกหอม และที่กําลังได้รับความนิยมมากท่ีสุดในตอนนี้ คือ ขนมหม้อแกงทุเรียน   

 
 

ภาพท่ี 3.14 แผนที่แสดงตําบลสํามะโรง และเขตอําเภอต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุร ี
 

 
ภาพท่ี 3.15 ข้อมูลกลุ่มชุมชนขนมหวานตําบลสํามะโรง  
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ภาพท่ี 3.16 กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนท่ีเป้าหมาย: ร้าน OTOP ลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี 3.17 การสํารวจกระบวนการผลิตและขนมหวานร้านลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ จ.เพชรบุรี 
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ทีมงานนักวิจัยได้ทําการลงพ้ืนท่ีร้าน OTOP ลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ และได้สัมภาษณ์กับ
คุณประวิทย์ เครือทรัพย์ ประธานกลุ่มขนมหวานเมืองเพ็ชร์ พบว่าโรงงานทําขนมหวานเมืองเพ็ชร์                 
ลุงอเนกเป็นโรงงานท่ีพัฒนาสูตรขนมหวานอยู่ตลอดเวลา มีการทําวิจัยและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ขนมหวานทําให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เป็นท่ีน่าสนใจของผู้สนใจท่ัวไป ซึ่งร้าน OTOP ลุงอเนกขนม
หวานเมืองเพ็ชร์ โดยมีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านนี้จะเป็น Stakeholder ท่ีสําคัญในการทํางาน
วิจัย ผลงานวิจัยจากโครงการน้ีจะถูกนํามาใช้ในการสร้างผลกระทบข้ันสูง เนื่องด้วยมีความต้องการของ
กลุ่มชาวบ้านผู้ทําขนม จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยการลงพ้ืนท่ีสํารวจ ทีมนักวิจัยสามารถสรุปความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้รับประทานขนมหวานเพ่ือสุขภาพได้ว่าขนมหวานท่ีผลิตออกมานั้นจะต้องตอบ
โจทย์ดังต่อไปน้ี 1) ขนมอร่อย หวานน้อย โดยไม่ท้ิงเอกลักษณ์ของเพชรบุรี 2) ผลิตสินค้าสดใหม่ทุกวัน
ตามความต้องการของลูกค้า 3) สามารถส่งสินค้าได้ท่ัวประเทศทุกวันในเวลาเพียงข้ามคืน 4) โรงงานใน
การผลิตขนมหวานต้องได้มาตรฐานด้านอาหารครบตามหลักสากล 5) ต้องเป็นจุดกระจายสินค้าของ
กลุ่มขนมหวานท่ีมีสินค้าหลากหลาย 6) มีการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมอยู่
เสมอ 7) รับประกันสินค้าเช่นขนมเสียก่อนอายุขนมเสียระหว่างขนส่ง  

 
ภาพท่ี 3.18 การลงพ้ืนท่ีสํารวจหมู่บ้านขนมหวาน ต.สํามะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 
ภาพท่ี 3.19 การเข้าพบพัฒนาชุมชนจังหวดัเพชรบุรีเพ่ือขอข้อมูล คําแนะนํา และความร่วมมือ 
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ร้านขนมหวานลูกเจี๊ยบ เป็นร้านขนมท่ีมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 30 ปี โดยเจ้าของร้านขนม
ลูกเจี๊ยบ คือ คุณสนทนา ธงสุวรรณ ร้านนี้ต้ังอยู่ท่ี 29/1 ถนนบริพัตร อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีสินค้าขนม
หวานมากมาย และมีโรงงานท่ีผลิตขนมหวานเอง โดยคุณสนธนา เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาสูตรขนมหวาน
เองท้ังหมด จนกลายเป็น “ขนมคนรุ่นใหม่ ตํารับเดิม” ภาพภายในโรงงานแสดงดังภาพท่ี 3.33 
และมีตัวอย่างขนมดังภาพท่ี 3.34 ร้านลูกเจี๊ยบเป็นเป้าหมายของโครงการวิจัยนี้ และจัดว่าเป็นร้านขนม
ท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรักษามาตรฐานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกท้ัง คุณสนทนา ธงสุวรรณ มี
ความยินดีเข้าร่วมโครงการและนําผลงานวิจัยมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  
 

 
 

ภาพท่ี 3.20 ร้านขนมลูกเจี๊ยบและภายในโรงงานผลิตท่ีได้มาตรฐาน 
 

   
 

ภาพท่ี 3.21 ตัวอย่างขนมหวานร้านลูกเจี๊ยบ 
 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ต้ังอยู่เลขท่ี 1 ถนนคลอง
กระแชง ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีจุดเริ่มต้นจากภายหลังท่ีได้มีการประชุม
คณะทํางานขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐากรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งท่ี1/2559 ในวัน
อังคารท่ี 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ได้มีการกําหนดให้
จังหวัดเพชรบุรี เป็น 1 ใน 5 จังหวัดนําร่องของทั่วประเทศ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรีในสมัยนั้นเป็นประธานในท่ีประชุมและได้การต้อนรับคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ (คณะE3) นําโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าคณะทํางานฯ ภาคเอกชน คุณอภิชาต 
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โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการคณะภาครัฐ ลงพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ในวันท่ี  
11 เมษายน 2559 โดยได้ลงพ้ืนท่ีชุมชน ใน 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ สวนตาลลุงถนอม ตลาดดงยาง ชุมชนตําบล
ถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด ชุมชนกลุ่มแพปลาธนาคารปู ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม และกลุ่มเกษตร
จุลินทรีย์ บ้านดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม มีการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีเพชรบุรี จํากัด โดยกรรมการก่อต้ัง 3 คน คือ กํานันถนอม ภู่เงิน ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ และคุณ
ธารทิพย์ ศิรินุพงษ์ พร้อมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนจาก ฯพณฯพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 29 เมษายน 2559 ณ  ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล จากนั้นได้มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด ในวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 [25] 

คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ท่ีมุ่งขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐากราก ภายใต้
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน โดยมี เป้าหมาย เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยมี 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
งานด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านท่องเท่ียวโดยชุมชน ด้วยการบริหารจัดการใน 5 
กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การส่ือสาร สร้างการรับรู้
เพ่ือความยั่งยืน และการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสังคม เป็นรูปแบบธุรกิจท่ีรายได้หลักมา
จากการให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชน กําไรต้องนําไปขยายผลไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท ร่วมกับชุมชนท่ีมีความแข็งแกร่ง
พร้อมจะช่วยกันทํางาน มีความต้องการความช่วยเหลือท่ีชัดเจน มีสินค้า บริการท่ีโดดเด่น สามารถ
นําไปสู่การเพ่ิมรายได้ และมีความต้องการ ความพร้อมท่ีจะขับเคลื่อนร่วมกับบริษัท [26] 

สําหรับบริษัทประชารัฐเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญของโครงการวิจัยนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยทางบริษัท
มีความประสงค์นําผลงานวิจัยไปใช้ในการสร้างเศรษฐกิจให้กับสังคม โดยการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
และใช้แบรนด์สินค้า “พริบพรี” ในการขับเคลื่อน ใช้ผลงานสูตรขนมและเครื่องจักรบางตัวใน
กระบวนการ ซึ่งภายหลังจากที่โครงการวิจัยเสร็จสิ้น หน่วยจัดการกลางหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาจะ
ทําหน้าท่ีในการขยายผลและประสานให้โครงการนี้สามารถเกิดผลกระทบต่อสังคมต่อไป  
 

 
 

ภาพท่ี 3.22 โลโก้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
 

กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เป็นกลุ่มหนึ่งท่ีควรได้รับการส่งเสริมและเข้าช่วยเหลือ เพ่ือให้
สามารถยืนหยัดแล้วสร้างอาชีพให้เข้มแข็ง ซึ่งจากการลงพ้ืนท่ีจริงและประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่ามี
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กลุ่มท่ีให้ความสนใจและต้องการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แม้ว่าจะเป็นการนําผลงานบางบางส่วน
ไปใช้ก็ข้ึนอยู่กับความต้องการ เนื่องด้วยโครงการวิจัยมีผลงานออกมาหลายชนิดด้วยกัน ดังนั้นจึงข้ึนอยู่
กับความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยท่ีจะเลือกนําผลงานไปต่อยอด รายชื่อผู้ประกอบการแสดง
ดังตารางท่ี 3.2  

 

ตารางท่ี 3.2 ผู้ประกอบการรายย่อย 
ลําดับ ชื่อ ที่อยู่/หมายเลข

โทรศัพท ์
ผลิตภัณฑ์ ปัญหา/ความต้องการ

1. พี่ยะ และ พี่ลดั
ดา 

155 หมู่ 1 ต.ท่า
แรงออก อ.บา้น
แหลม  
 

เบเกอร่ี,ขนมบดนิ, พาย, 
เค้กกล้วยหอม, ขนม
มะพร้าวอ่อน, โรต ี

1. เค้กบดิน สูตรโบราณไม่มีผงฟู 
สัดส่วนของสวนผสมยังไม่คงที ่ 
2. เน่ืองจากสินค้ามีการส่งออก
ต่างประเทศ จึงมีความต้องการยืด
อายุของขนม จาก 7-15 วัน เป็น 1 
เดือน 
3. ตอ้งการพัฒนาทางดา้นการตลาด 

2. พี่พิมพ์นภา 36/1 หมู่ 1 ต.ลาด
โพธ์ิ อ.บ้านลาด  

อาลัว, ขา้วตู 1. ตอ้งการพัฒนาทางดา้นการตลาด

3. แถบ  มากเกิด 90 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง 
อ.บา้นลาด 

ฝอยทอง, หม้อแกง, ลกู
ชุบ และขนมอื่นๆ 

1. เคร่ืองทิ้งทองหยอด 

4. ณปภา  หอมหวล 2 หมู่ 4 ต.บา้นกุ่ม 
อ.เมอืง 

หม้อแกง, ทองหยอด, 
ขนมงานแต่ง  

1. ต้องการพัฒนาทางดา้นการตลาด
ขายออนไลน์ 
2. บรรจุภัณฑ์เพือ่การขนส่ง 

5. ลาวัลย์ สังข์พิจิต 24 หมู่ 6 ต.บา้น
กุ่ม อ.เมอืง 

อาลัว, วุ้นกรอบ 1. เคร่ืองหยอดอาลัว 

6. ณัฎดนัย รุจิรา 584/12 หมู่ 4 ต.
บ้านหมอ้ อ.เมือง 

หม้อแกง, ขนมตระกูล
ทอง 

1. เคร่ืองแปรรูป 
2. เคร่ืองฆ่าเช้ือ 

7. พลอย ลวณะ
มาลย์ 

122/1 ถ.บันไดอิฐ 
ต.บา้นหาด อ.บา้น
ลาด 

ขนมไทย, ขนมผิง, ลีลา
วดี, อาลวั 

1. เคร่ืองจักรแม่พิมพ์ลลีาวดี

8. คุณหม ู 228/3 หมู่5 ต.
บ้านหมอ้ อ.เมือง 

ข้าวตัง, ข้าวป๊อปไม่ทอด 1. ตอ้งการปรับปรุง สูตรข้าวตงั
สุขภาพ เป็นขา้วตังแบบไม่ทอด และ
ลดการใช้นํ้าตาล เน่ืองจากพอลด
นํ้าตาล หน้าไมต่ิด 

9. คุณปราณ ี กลุ่มสัมมาชีพดอน
ยางโทน ต .หนอง
ขนาน อ.เมือง 

ลูกชุบ กําลังเพิง่เร่ิมทําขนม 
1. ตอ้งการพัฒนาทางดา้นการตลาด 
2. เคร่ืองจักร 
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ลําดับ ชื่อ ที่อยู่/หมายเลข
โทรศัพท ์

ผลิตภัณฑ์ ปัญหา/ความต้องการ

 
10. คุณขวัญใจ 171/4 หมู่ 2 ต.

บ้านกุ่ม อ.เมอืง 
ข้าวต ูและขนมไทยต่างๆ 1. ตอ้งการยืดอายุขนมข้าวตู

2. มีปัญหาด้านกลิ่นหืนของขนม 
11. คุณปา้บงัอร 54 หมู่ 6 ต.เขา

ย้อย อ.เขาย้อย 
 

ขนมไทย, หม้อแกง, 
ทองหยิบ, ทองหยอด 
และฝอยทอง 

มีความสนใจขนมจากนํ้าตาลโตนด

12. นางโสภา  มาลยั
เสริม 

20 หมู่ 4 ต.บา้น
กุ่ม อ.เมอืง 
 

เบเกอร่ี, หม้อแกง และ
ขนมตามฤดูกาล 

มีความสนใจทุกอย่างเกี่ยวกับขนม

13. สุนีย์  กลิ่นอุบล 100 หมู่ 1 ต.บาง
ตะบูนออก อ.บา้น
แหลม 
 

ลูกแสม ผลไม้จากป่าชาย
เลนลูกชุบแสม, หม้อแกง
ไข่ขาว, หม้อแกงไข่แดง, 
ลูกลําแพน, ลาํแพนกวน 

1.อยากรู้คุณสมบัติ ประโยชน์ ของ
ลูกแสม 
2. ตอ้งการพัฒนาทางดา้นการตลาด 
3.อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. การยดือายุของวัตถดุบิ 

 
3.4.1.2 หน่วยงานราชการในพื้นท่ีหรือหน่วยงานระดับท้องถ่ิน 
สําหรับหน่วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีความสําคัญมากต่อโครงการวิจัยมีต้ังแต่หน่วยงานใน

ระดับสูง คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น Key Stakeholders ท่ี
สําคัญยิ่ง รวมไปถึงหน่วยงานในระดับท้องถ่ินประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาพันสาม องค์การบริหารส่วนตําบลบางครกและองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลาด อ.บ้านลาด และบุคคลสําคัญท่ีมีส่วนช่วยในการ
ประสานโครงการวิจัยและทีมวิจัยเข้ากับหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มโอทอปต่างๆ ก็คือประธานโอทอป จ.
เพชรบุรี จัดได้ว่าเป็น Key man คนสําคัญ 

 
3.4.2 ประเด็นการวิจัย 
โจทย์วิจัยของโครงการย่อยท่ีไปหนุนเสริมในแต่ละห่วงโซ่ มีโครงการหลักประกอบด้วย 1) การ

วิจัยและพัฒนาขนมหวานไทยพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี 2) การศึกษาและพัฒนารูปแบบการตลาด
สําหรับขนมหวานไทยพ้ืนเมืองของจังหวัดเพชรบุรี 3) การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับขนมหวานไทย
พ้ืนเมืองของเพชรบุรีให้มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนผู้ผลิต และ 4) 
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสําหรับการผลิตขนมหวานเพชรบุรีแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
แสดงดังภาพท่ี 4.13 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 1. เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี 
 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี ที่ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 3. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของน้ําตาลต่อนํ้าตาลโตนดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของ

ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี 
 4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี สู่กลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพื้นเมือง 

จ.เพชรบุรี 
 

การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑ์ขนมหวานพื้นเมืองด้วยนวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคขนมหวานพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 2. เพื่อขยายและพัฒนาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 3. เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ .เพชรบุ รี สูตรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 
 4. เพื่อพัฒนาและสร้างแบรนด์ขนมหวานไทยพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
 5. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการตลาดด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล

 

การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์ขนมหวานพื้นเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้หลักกระบวนทัศน์
 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชนโดยคํานึงถึงรูปแบบ การผลิต ความสวยงาม การใช้สอย ความเข้ากันได้กับ
เคร่ืองจักร  และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 3. เพื่อออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างเป็นเรข
ศิลป์ 

 4. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาแล้วนํามา  ยอดในเชิงพาณิชย์
โดยพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ (ความสวยงาม)  ด้านการสื่อสาร ด้านประโยชน์สอย และ
ด้านการใช้งาน 
 

การพัฒนาและสร้างเคร่ืองจักรสําหรับการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่ด้วย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 1. เคร่ืองหยอดขนมหม้อแกง 
 2. เคร่ืองผลิตลูกชุบ 
 3. เคร่ืองยีเปลือกลูกตาล 
 4. เคร่ืองปลอกเปลือกมะพร้าว 

 
 

ภาพท่ี 3.23 โครงการย่อยบนโจทย์วิจัยท่ีไปหนุนเสริมในแต่ละห่วงโซ ่
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

โครงการวิจัยย่อยแต่ละโครงการมีกรอบการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
โครงการวิจัยย่อยท่ี 1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี เพ่ือสุขภาพและส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชน 
Development of local healthy dessert products to promote 
community economy in Phetchaburi province 

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย  อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก   

ดร.ธนภพ  โสตรโยม  
อาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสูตรพ้ืนฐานและกรรมวิธีการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี  
2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี ท่ีดีต่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
3. เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของน้ําตาลต่อน้ําตาลโตนดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และ

จุลินทรีย์ของขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี 
4. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี สู่กลุ่มผู้ผลิตขนม

หวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี 
 
โครงการวิจัยย่อยท่ี 2  การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองด้วย

นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุร ี
The value added and marketing strategy development for native 
dessert products with digital marketing innovation toward Creative 
Economy in Phetchaburi Province  

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย  ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กําแหงหาญ 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   อาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา  ผศ.จิรพร มหาอินทร์ 

ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคขนมหวานพ้ืนเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
2. เพ่ือขยายและพัฒนาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
3. เพ่ือเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี สูตรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 
4. เพ่ือพัฒนาและสร้างแบรนด์ขนมหวานไทยพ้ืนเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
5. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการตลาดด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

โครงการวิจัยย่อยท่ี 3   การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 
Study of local cultural identities in Phetchaburi province for 
design and development  Packaging for native dessert products 
of promotes the local economy 

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย  อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล   

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้หลักกระบวนทัศน์ 
2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี ให้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยคํานึงถึงรูปแบบ การผลิต ความสวยงาม การใช้สอย 
ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร  และใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

3. เพ่ือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ท้องถ่ิน
สร้างเป็นเรขศิลป์ 

4. เพ่ือทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อบรรจุภัณฑ์ท่ีได้พัฒนาแล้วนํามา  ยอดใน
เชิงพาณิชย์โดยพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ (ความสวยงาม)  ด้านการส่ือสาร 
ด้านประโยชน์สอย และด้านการใช้งาน 

 
โครงการวิจัยย่อยท่ี 4  การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสําหรับการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี 

แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
Development and construction of machinery for native dessert 
products Phetchaburi Province with a new suitable technology  

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย  ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล    
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ดร.ประกอบ ชาติภุกต์     

น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 
น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องจักรใหม่ให้เหมาะสมกับการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง
ของกลุ่ม OTOP และกลุ่มชาวบ้านท้องถ่ินในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1).  เครื่องหยอดขนมหม้อแกง 2.) 
เครื่องผลิตลูกชุบ 3). เครื่องยีเปลือกลูกตาล และ 4). เครื่องปลอกเปลือกมะพร้าว  
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

3.5 กรอบการวิจัย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
3.5.1 กรอบการวิจัย 
การสร้างกรอบการวิจัยจะต้องเริ่มจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจข้อมูลกลุ่มชุมชน อาชีพหลัก อาชีพเสริม

โดยขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรีนั้น เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมของกลุ่ม ชุมชนใด มีปริมาณการผลิต
เป็นอย่างไร ใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินหรือนอกท้องถ่ิน จะต้องทําการคล่ีภาพของห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นอยู่แต่
เดิมนั้น ว่าได้เกิดความเชื่อมโยงและฉายภาพออกมาให้เห็นท้ังหมด จึงจะสามารถอธิบายได้ว่าแท้จริง
แล้ว กําไรหรือรายได้ท่ีเกิดข้ึนนั้น ตกอยู่ท่ีกลุ่มบุคคลใด  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทําการประชุมร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและรับฟังความต้องการปัญหาในการประกอบธุรกิจขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี และ
ระดมความคิดความเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมอาหารหรือนวัตกรรมขนมแบบใหม่ท่ี
จะช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มต่าง ๆ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําการประชุมร่วมกันกับทีมนักวิจัย ซึ่งทีมนักวิจัยประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีมี
องค์ความรู้ 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านท่ี 1 ด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร
การผลิตอาหารการสร้างนวัตกรรมอาหารสมัยใหม่เพ่ือสุขภาพ ด้านท่ี 2 ด้านการตลาดและการ
บริหารธุรกิจซึ่งจะใช้อาจารย์ท่ีมีความรู้และด้านการส่งเสริมการตลาดการเขียนแผนธุรกิจมาเสริมซึ่งจัด
ว่าเป็นองค์ความรู้ในด้านของปลายนํ้า ด้านท่ี 3 ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และตราสัญลักษณ์
ต่างๆ ใช้อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์และองค์ความรู้ในเรื่องของการออกแบบ Packaging ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัยอยู่ และในด้านท่ี 4 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเรื่องของการ
ออกแบบเครื่องจักรเพ่ือใช้ในการผลิตขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรีให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ สะอาด 
และสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้ว่าการใช้ทีมนักวิจัยท่ีมีองค์ความรู้เฉพาะทางมาแก้ไขปัญหา
ท่ีตรงกับความต้องการของกลุ่มชุมชนจะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์และผลกระทบสูง 

 

 
 

ภาพท่ี 3.24 ประชุมระดมความคิดกรอบการวิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ณ โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ จ.เพชรบุรี 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

 
 

ภาพท่ี 3.25 เครื่องผลิตขนมลูกชุบแบบเดิม 
 

โครงการวิจัยย่อยจะมีอยู่ 4 โครงการ หรือเป็นประเด็นหลักสําคัญๆ ท้ัง 4 ประเด็น ในแต่ละ
โครงการย่อยหรือแต่ละประเด็นนั้นจะถูกแตกออกมาเป็นกิจกรรมย่อยท่ีร้อยเรียงกันแล้วส่งผลให้
โครงการย่อยนั้นๆมีความสมบูรณ์ในตัวเองโดยโครงการย่อยท้ัง 4 เม่ือร้อยเรียงกันอีกครั้งหน่ึงก็จะส่งผล
ให้โครงการวิจัยหลักมีความสมบูรณ์และเกิดผลลัพธ์ผลผลิตและผลกระทบสูง ท้ังนี้โครงการวิจัยย่อย
ท้ังหมดรวมถึงกิจกรรมในโครงการย่อยต่างๆจะต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือท่ีจะให้เกิดความสมบูรณ์และความคุ้มค่าของการทําวิจัย ซึ่งในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ท่ีทําหน้าท่ีในส่วนของการบริหารจัดการโครงการวิจัยและดูแลนักวิจัยในแต่ละโครงการย่อยนั้น
จะทําการจัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขนมลูกชุบจัดว่าเป็นขนมมงคลอีกประเภทหนึ่งซึ่งในตลาดล่างนั้นมีความต้องการสูงมากยอด
จําหน่ายสามารถจําหน่ายได้หมดในทุกวันบางครั้งไม่พอเพียงต่อความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เทศกาลปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษา ซึ่งกลุ่มชุมชนมีความต้องการเครื่องผลิตลูกชุบซึ่งต้องการผลิตให้
อยู่ในรูปของ Mass Product โดยเครื่องผลิตลูกชุบนั้นอาจจะเป็นเครื่องในลักษณะป้ัมข้ึนรูปและ
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง  

ทีมงานนักวิจัยทําการสํารวจและศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์แบบเดิมเพ่ือท่ีจะใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาโจทย์การวิจัยใหม่ บรรจุภัณฑ์หีบห่อ โลโก้ ตราสัญลักษณ์ เป็นโจทย์วิจัยอย่างหน่ึงท่ีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต้องการพัฒนาข้ึนมาใหม่โดยยังต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี 

ขนมหม้อแกงเป็นขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรีตัวหลักท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาใหม่จะสังเกตเห็น
ได้ว่าแต่ละกลุ่มชุมชนน้ันจะมีรูปแบบของขนมหม้อแกงท่ีแตกต่างกันออกไปมีความหลากหลายแสดงถึง
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ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม นักวิจัยจะต้องทําการศึกษาและสร้างนวัตกรรมทางด้านขนมหวานตัว
ใหม่ข้ึนมาให้กลุ่มท่ีมีความสนใจและสร้างเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดหรือเป็นจุดเด่นให้กับกลุ่มชุมชนนั้น 

ท่ีกล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างของขนมหวานพ้ืนเมืองท่ีจะได้รับการพัฒนาใหม่ ซึ่งขนมหวาน
พ้ืนเมืองท่ีอยู่ในโจทย์การวิจัยนี้ประกอบไปด้วย ฝอยทอง ทองหยอด ลูกชุบ หม้อแกง และขนมตาล โดย
ลําดับข้ันต่อไปนักวิจัยจะต้องทําการสํารวจแต่ละกลุ่มชุมชนให้ครบทั้งพ้ืนท่ี ขณะนี้นักวิจัยได้ลงพ้ืนท่ีครบ
เช่น ตําบลสํามะโรง ตําบลนาพันสาม ตําบลหนองพลับ จัดว่าเป็นตําบลผู้ผลิตขนมหวานท่ีมีจํานวนมาก 
จึงต้องใช้ระยะเวลาในการคลี่ภาพออกมาทั้งตําบล 

 

 
 

ภาพท่ี 3.26 ทีมงานนักวิจัยทําการสํารวจและศึกษารูปแบบของบรรจุภณัฑ์แบบเดิม 
 

 
 

ภาพท่ี 3.27 ขนมหม้อแกงแบบต่าง ๆ ของกลุ่มชุมชน ท่ีมีรูปลักษณ์ท่ีหลากหลาย 
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ภาพท่ี 3.28 การฉายภาพวัตถุดิบในท้องถ่ินท่ีนําไปสู่การสร้าง Network Value Chain 
 

การดําเนินโครงการวิจัยจะใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า Network Value chain ในการคลี่ภาพต้นน้ํา
กลางน้ําและปลายน้ํา ทําให้เกิดการมองเห็นถึงความเชื่อมโยงในทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 3.29 การฉายภาพ Network Value Chain เดิม โดยการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นไข่เป็ด 
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ภาพท่ี 3.30 การฉายภาพ Network Value Chain เดิม โดยการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นไข่เป็ด 

 

 
ภาพท่ี 3.31 การฉายภาพ Network Value Chain เดิม โดยการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นน้ําตาลโตนด 
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ภาพท่ี 3.32 การฉายภาพ Network Value Chain เดิม โดยการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นน้ําตาลมะพร้าว 
 
 

 
ภาพท่ี 3.33การฉายภาพ Network Value Chain ใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเป็นขนมตาล 
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ภาพท่ี 3.34 กรอบการวิจัยของโครงการวิจัยหลักท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และโครงการวิจัยย่อยท้ัง 4 โครงการ 
 

3.5.2 เป้าหมายและตัวช้ีวัดกรอบการวิจัย 
การดําเนินงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรีในระยะเวลา 4 เดือนมี
เป้าหมายและตัวชี้วัดกรอบการวิจัย ดังตารางท่ี 3.3 และ 3.4 

 

ตารางท่ี 3.3 เป้าหมายและตัวชี้วัดกรอบการวิจัย 
กรอบการวิจัย ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ห ว า น พื้ น เมื อ ง  จ .
เพชรบุ รี เพื่ อสุขภาพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1. ได้ข้อมูลสูตรพื้นฐานของขนมและกรรมวิธีการ
ผลิตขนม จํานวน 5 ชนิด ได้แก่ 1). ฝอยทอง 2). 
ทองหยอด 3). ลูกชุบ 4). หม้อแกง 5). ขนมตาล 

2. ได้สูตรขนมหวานพ้ืนเมือง จ .เพชรบุ รี ที่ดีต่อ
สุ ขภ าพ และส่ ง เส ริม เศ รษ ฐ กิ จ ชุ ม ชน  ที่ มี
กระบวนการเก็บรักษาและรูปลักษณ์ตรงกับความ
ต้องการของตลาด  ได้ แ ก่  1 ). ฝอยทอง 2 ). 
ทองหยอด 3). ลูกชุบ 4). หม้อแกง 5). ขนมตาล
เป็นอย่างน้อย 

1. กลุ่มชุมชนผู้ผลิตขนมหวาน
พื้นเมืองเพชรบุรีได้สูตรขนม
หวานเพื่อสุขภาพไปประกอบ
อาชีพ 

2. กลุ่มชุมชนผู้ผลิตขนมหวาน
พื้ น เมืองเพชรบุ รี เกิดความ
เข้าใจในอัตราส่วนของน้ําตาล
ต่อนํ้าตาลโตนดที่ เหมาะสม 
และทราบคุณสมบัติทางด้าน
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กรอบการวิจัย ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
3. ได้ อั ตราส่ วนของนํ้ าตาลต่อ นํ้ าตาลโตนดที่

เหมาะสม และทราบคุณสมบัติ 3 ด้าน ดังน้ี 1). 
ทางด้านเคมี 2). ทางกายภาพ 3). จุลินทรีย์ ของ
ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี 

4. ได้ข้อมูลผลการศึกษาบรรจุภัณฑ์และสภาวะ
ดัดแปลงบรรยากาศ ส่งผลต่อการเก็บรักษาขนม
หวานพื้นเมือง จ.เพชรบุ รี ทั้ง 5 ชนิด คือ 1). 
ฝอยทอง 2). ทองหยอด 3). ลูกชุบ 4). หม้อแกง 
5). ขนมตาล 

5. กลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
หวานเพื่อสุขภาพแบบใหม่ และส่งผลต่อรายได้ที่
เพิ่มขึ้นโดยขนมหวานเพ่ือสุขภาพที่พัฒนาสูตร
ขึ้ นมาให ม่  จะถูก นํ าไปถ่ ายทอดเทคโนโล ยี
ประกอบด้วย 1). ฝอยทอง 2). ทองหยอด 3). ลูก
ชุบ 4). หม้อแกง 5). ขนมตาล 
 

เค มี  ด้ า น ก า ย ภ าพ  แ ล ะ
จุลินทรีย์ 

3. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ลด
ความเหลื่อมล้ําของชุมชนที่
เป็นกลุ่มต้นนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายนํ้า 

4. เ กิ ด ค ว า ม เ ช่ื อ ม โย ง ข อ ง
หน่วยงานรัฐและเอกชนใน
พื้นที่กับกลุ่มชุมชนผู้ผลิตขนม
หวาน เกิดการแลกเปลี่ยนและ
เข้าใจกัน 

5. ส่งเสริมช่ือเสียงด้านการเป็น
จังหวัดแห่งขนมหวานเมือง
เพชรบุรี 

2. เพิ่ มมู ลค่ าและการ
พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์
ขนมหวานพื้ น เมือง
ด้ วยน วัตกรรมทาง
ก ารต ล าด ดิ จิ ทั ล สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

1. ได้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคขนม จํานวน 5 ชนิด 
คือ 1). ฝอยทอง 2). ทองหยอด 3). ลูกชุบ 4). 
หม้อแกง 5). ขนมตาล 

2. ได้ ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี สําหรับขนมหวานท่ี
ได้รับพัฒนาสูตรขนมข้ึนมาใหม่รองรับ ฝอยทอง 
ทองหยอด ลกูชุบ หม้อแกง และขนมตาล 

3. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มยอดขายของขนม
หวานพื้นเมือง ได้แก่ ฝอยทอง ทองหยอด ลูกชุบ 
หม้อแกง และขนมตาล 

4. กลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี มีแบ
รนด์สินค้าของ ผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพ่ือสุขภาพ
แบบใหม่ และส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

5. กลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี ได้กล
ยุทธ์การตลาดด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล 

 

1. ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้ น เมื อ ง รับ รู้และยอม รับ
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 

2. มี รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ โ ภ ค
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานมีการ
ยอมรับขนมหวานพ้ืนเมือง
เพื่อสุขภาพมากขึ้น 

3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้ น เมื องจังห วัด เพชรบุ รีมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

4. มีรูปแบบท่ีสามารถสร้างสรรค์
งานให้เกิดการประยุกต์งานที่
คล้ายคลึงกันได ้

5. ผลการวิจัยสามารถนําไปสู่
การผลิตในเชิงพาณิชย์ที่เป็น
รูปธรรมจากห้ิงสู่ห้าง 

6. มียอดจําหน่ายที่ อ ยู่บนพื้ น
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กรอบการวิจัย ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพื้นเมืองสามารถใช้เป็น
ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจของ
ชุมชนได ้
 

3. ศึกษาอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุ รีสู่การ
ออกแบบและพัฒนา
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ สํ า ห รั บ
ผลิตภัณ ฑ์ขนมหวาน
พื้ น เ มื อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจชุมชน 

1. ได้ข้อมูลอัตลักษณ์ ท้ องถิ่น  จังห วัดเพชรบุ รี
เก่ียวข้องอย่างไรกับขนมหวานพื้นเมือง ได้แก่ 1). 
ฝอยทอง 2). ทองหยอด 3). ลูกชุบ 4). หม้อแกง 
5). ขนมตาล 

2. ได้โครงสร้างบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพื้นเมืองเพชรบุรี ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนรองรับขนม  5 ชนิด  คือ 
ฝอยทอง ทองหยอด ลูกชุบ หม้อแกง และขนม
ตาล 

3. ได้กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนม
หวานประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างเป็นเรข
ศิลป์ สําหรับ ฝอยทอง ทองหยอด ลูกชุบ หม้อ
แกง และขนมตาล 

4. ทราบผลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ผลต่อบรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาแล้ว และต่อยอดสู่
เชิงพาณิชย์ 
 

1. นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนชุมชน 
จะ ซ้ือของฝากจาก ชุมชน
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25 
โดยประมาณ  และสินค้ า
ชุมชนสามารถสื่ อสารกับ
ผู้บ ริโภคชาวต่ างชาติผ่ าน
บรรจุภัณฑ์ทําให้ชาวต่างชาติ
มีความสนใจและซื้อกลับมาก
ขึ้น เมื่อเทียบกับการมาเยือน
ของชาวต่างชาติคิดเป็นร้อย
ละ 25 

2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์แล้วมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวสามารถส่งขายยัง
ร้านของฝากมีอัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

3. ชุมชนสามารถผลิต และใช้
สอยบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายและลด
การนําเข้าบรรจุภัณฑ์จาก
ภายนอกให้น้อยที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 20 
 

4. พั ฒ น า แ ล ะ ส ร้ า ง
เคร่ืองจักรสําหรับการ
ผลิตขนมหวานพื้นเมือง 
จ .เพชรบุ รี  แบบใหม่
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสม 

1. ได้เคร่ืองจักรใหม่ที่เหมาะสมกับการผลิตขนม
หวานพื้นเมืองประกอบด้วย  
1. เคร่ืองหยอดขนมหมอ้แกง  
2. เคร่ืองผลิตขนมลูกชุบ  
3. เคร่ืองยีเปลือกลูกตาล  
4. เคร่ืองปลอกเปลือกมะพร้าว 

2. แบบภาพฉายเคร่ืองจักร แบบภาพสั่งผลิต และ
แบบประกอบช้ินส่วน ของเคร่ืองจักรทั้ง 4 ชนิด

เป้าหมายและผลลัพธ์ในการสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนหรือสังคมของ
โครงการย่อยน้ี คือ การสนับสนุน
ช่วยเหลือให้สินค้า OTOP มีการ
พัฒนาเปลี่ยนการบริหารจัดการ
แบบดั้งเดิมด้วยแรงงานคนหรือ
เค ร่ื อ ง จั ก ร ดั้ ง เดิ ม เป็ น ก า ร
ดําเนินการผลิตด้วยเคร่ืองจักร
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

กรอบการวิจัย ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ดังน้ี 

  2.1 เคร่ืองหยอดขนมหม้อแกง  
  2.2 เคร่ืองผลิตขนมลูกชุบ  
  2.3 เคร่ืองยีเปลือกลูกตาล   

     2.4 เคร่ืองปลอกเปลือกมะพร้าว   

แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ที่ มี น วั ต ก ร ร ม
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ ด้วย
การนํานวัตกรรมมาปรับปรุงและ
พัฒนาสร้างเคร่ืองจักรในการผลิต
ขนมหวานพ้ืนเมือง 4 ชนิด ที่เป็น
สินค้าขายดี  
ได้แก่ เคร่ืองหยอดขนมหม้อแกง 
เคร่ืองผลิตขนมลูกชุบ เคร่ืองยี
เปลือกลูกตาล และเคร่ืองปลอก
เปลื อกมะพ ร้าว  โดยมี ค วาม
ต้องการให้เคร่ืองจักรมีกําลังการ
ผลิตและประสิทธิภาพที่มากกว่า
เค ร่ืองจักรเดิ มที่ มี อ ยู่  เพื่ อ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยให้ทั้ง
โรงงานและกลุ่มชาวบ้านท้องถิ่นมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

 
ตารางท่ี 3.4 เปรียบเทียบเป้าหมายของกรอบการวิจัยใหม่และเดิม 

กรอบการวิจัย ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม 

1. พัฒนาผลิตภัณ ฑ์ขนมหวาน
พื้นเมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

2. ได้ ข้ อมู ลสูตรพื้ นฐานของขนมและ
กรรมวิธีการผลิตขนม จํานวน 5 ชนิด 
ได้แก่ 1). ฝอยทอง 2). ทองหยอด 3). 
ลูกชุบ 4). หม้อแกง 5). ขนมตาล 

3. ได้สูตรขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี ที่
ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ที่มีกระบวนการเก็บรักษาและรูปลักษณ์
ตรงกับความต้องการของตลาด ได้แก่ 
1). ฝอยทอง 2). ทองหยอด 3). ลูกชุบ 
4). หม้อแกง 5). ขนมตาลเป็นอย่างน้อย 

4. ได้อัตราส่วนของน้ําตาลต่อนํ้าตาลโตนด
ที่เหมาะสม และทราบคุณสมบัติ 3 ด้าน 
ดังน้ี 1). ทางด้านเคมี 2). ทางกายภาพ 
3). จุลินทรีย์ ของขนมหวานพื้นเมือง จ.
เพชรบุรี 

1. ข้อมูลพื้นฐานในการผลิตขนม
2. สู ต รขนมห วานพื้ น เมื อ ง  จ .

เพชรบุรี  
3. ผลการศึกษาบรรจุภัณฑ์และ

สภาวะดัดแปลงบรรยากาศ ที่
ส่งผลต่อการเก็บรักษาขนม 

4. กลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.
เพชรบุ รี  ได้ รับการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนา 
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กรอบการวิจัย ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม 

5. ได้ข้อมูลผลการศึกษาบรรจุภัณฑ์และ
สภาวะดัดแปลงบรรยากาศ ส่งผลต่อ
การเก็บรักษาขนมหวานพื้นเมือง จ .
เพชรบุรี ทั้ง 5 ชนิด คือ 1). ฝอยทอง 2). 
ทองหยอด 3). ลูกชุบ 4). หม้อแกง 5). 
ขนมตาล 

6. กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ขนมหวานพื้ น เมื อ ง  จ .
เพชรบุรี ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพื่อ
สุขภาพแบบใหม่ และส่งผลต่อรายได้ที่
เพิ่ มขึ้นโดยขนมหวานเพื่ อสุขภาพที่
พั ฒ นาสู ตรขึ้ นมาให ม่  จะถู ก นํ าไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบด้วย 1). 
ฝอยทอง 2). ทองหยอด 3). ลูกชุบ 4). 
หม้อแกง 5). ขนมตาล 
 

2. เพิ่มมูลค่าและการพัฒนากล
ยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม
ทางการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 

1. ได้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคขนม จํานวน 
5 ชนิด คือ 1). ฝอยทอง 2). ทองหยอด 
3). ลูกชุบ 4). หม้อแกง 5). ขนมตาล 

2. ได้ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี สําหรับ
ขนมหวานที่ได้รับพัฒนาสูตรขนมขึ้นมา
ใหม่รองรับ ฝอยทอง ทองหยอด ลูกชุบ 
หม้อแกง และขนมตาล 

3. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มยอดขายของ
ขนมหวานพื้น เมือง ได้แก่ ฝอยทอง 
ทองหยอด ลูกชุบ หม้อแกง และขนม
ตาล 

4. กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ขนมหวานพื้ น เมื อ ง  จ .
เพชรบุรี มีแบรนด์สินค้าของ ผลิตภัณฑ์
ขนมหวานเพื่อสุขภาพแบบใหม่ และ
ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

5. กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ขนมหวานพื้ น เมื อ ง  จ .
เพชรบุ รี  ได้ กล ยุท ธ์การตลาดด้ วย
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทลั 

1.ท ร า บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการระดับ OTOP 0-3 
ดาว 

2. วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการระดับ OTOP 0-3 
ดาว 

3. ทราบพฤติกรรมผู้บ ริโภคขนม
หวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี  

4. แผนการพัฒนาช่องทางการจัด
จําหน่ายฃ 

5. แบรนด์ขนมหวานพ้ืนเมืองเพื่อ
สุขภาพจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ รู้จัก
ในตลาดขนมหวาน 

6. แผนการตลาดการเพิ่ ม มู ลค่ า
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองเพื่อ
สุขภาพ จ.เพชรบุรี ด้วยการตลาด
ดิจิทัล 

7. ผู้ป ระกอบการผลิต ภัณ ฑ์ขนม
หวานพื้นเมือง จ .เพชรบุ รีได้ รับ
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กรอบการวิจัย ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม 

 ความรู้ด้านการตลาดจํานวน 40 
ราย 

8. จัดแสดงผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพ่ือ
สุ ข ภ าพ  จ .เพ ช ร บุ รี ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

9. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

10. เผยแพร่รายงานโครงการวิจัย
เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

11. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการรายกลุ่ม แยกตาม
ผลิตภัณฑ์ 

 
3. ศึกษาอัตลักษณท์างวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีสู่
การออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพื้นเมืองสง่เสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1. ได้ ข้อมูลอัตลักษณ์ ท้ องถิ่ น  จั งห วัด
เพชรบุรี เก่ียวข้องอย่างไรกับขนมหวาน
พื้ น เมื อ ง  ได้ แ ก่  1). ฝ อ ย ท อ ง  2). 
ทองหยอด 3). ลูกชุบ 4). หม้อแกง 5). 
ขนมตาล 

2. ได้ โค ร งส ร้ า งบ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ สํ า ห รั บ
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
รองรับ ขนม  5 ช นิ ด  คื อ  ฝอยทอง 
ทองหยอด ลูกชุบ หม้อแกง และขนม
ตาล 

3. ได้ ก ร าฟิ ก บ น บ รร จุ ภั ณ ฑ์ สํ าห รับ
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานประยุกต์ ใช้อัต
ลักษณ์ท้องถิ่นสร้างเป็นเรขศิลป์ สําหรับ 
ฝอยทอง ทองหยอด ลูกชุบ หม้อแกง 
และขนมตาล 

4. ท ราบ ผ ล ข อ งค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักท่องเที่ยวที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ที่ได้
พัฒนาแล้ว และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

 

1. ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และรูปแบบเรขศิลป์ สํ าห รับ
ผลิตภัณฑ์ขนมพื้นเมืองเพชรบุรี 
ทั้ง 6 ชนิด 

2. บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ประจํา
ถิ่นจังหวัดเพชรบุ รี มี เรขศิลป์
เฉพ าะและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ผลิต  ผู้จําหน่าย 
และผู้บริโภคท่ีสามารถสื่อสารอัต
ลักษณ์ประจําถิ่นได้ 
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กรอบการวิจัย ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม 

4. พัฒนาและส ร้างเค ร่ืองจักร
สํ าห รับการผลิ ตขนมหวาน
พื้นเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ได้เคร่ืองจักรใหม่ที่เหมาะสมกับการผลิต
ขนมหวานพื้นเมืองประกอบด้วย  

  1.1 เคร่ืองหยอดขนมหม้อแกง 1 เคร่ือง 
  1.2 เคร่ืองผลิตขนมลูกชุบ 1 เคร่ือง 
  1.3 เคร่ืองยีเปลือกลูกตาล  1 เคร่ือง 

1.4 เคร่ืองปลอกเปลือกมะพร้าว  1 
เคร่ือง 

2. แบบภาพฉายเคร่ืองจักร แบบภาพส่ังผลิต 
และ แบบประกอบช้ินสว่น ของเคร่ืองจักรทั้ง 
4 ชนิด ดังน้ี 

  2.1 เคร่ืองหยอดขนมหม้อแกง  
  2.2 เคร่ืองผลิตขนมลูกชุบ  
  2.3 เคร่ืองยีเปลือกลูกตาล   
  2.4 เคร่ืองปลอกเปลือกมะพร้าว   
 

1. เคร่ืองหยอดขนมหมอ้แกง
2. เคร่ืองผลิตขนมลูกชุบ 
3. เคร่ืองยีเปลือกลูกตาล 
4. เคร่ืองปลอกเปลือกมะพร้าว 
5. จํานวนการผลิตที่เพิม่มากขึน้ 
6. รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของกลุม่สถาน
ประกอบการ 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 
 

4.1 ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานของหน่วยจัดการ

กลาง และผลการดําเนินงานของโครงการย่อย 4 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1.1 ผลการดําเนินงานของหน่วยจัดการกลาง 
เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก การพัฒนานักวิจัย การลงพ้ืนท่ี การ

ขยายผลระยะยาว รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าและระยะ 4, 7 และ 9 เดือน ซึ่งผลการดําเนินงาน
แสดงดังตารางท่ี 4.1 อีกท้ังยังได้ระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในกรณีท่ีมีการ
ทําโครงการเป็นแบบชุดโครงการ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

ตารางท่ี 4.1 กิจกรรมและผลการดําเนินงานของหน่วยจัดการกลาง 
ลําดับ ว/ด/ป กิจกรรม เป้าหมาย

กิจกรรม 
เครื่องมอืที่ใช้/

วิธีการ 
ภาคี/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
ผลที่ได้รับ

1 23 เม.ย.
62 

สร้างความร่วมมือ
แ ล ะ ล ง น า ม ใ น 
MOU กับ อบต.นา
พันสาม 

เพื่อสร้างความ
ร่วมมือของผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย 
ร่ วม กันพัฒนา
งานวิจัย 

1. การร่วมลงพื้นที่
กิจกรรมวิจัย 

2. การพบปะ หารือ
กับภาคีเครือขา่ย 

3. การลงนาม MOU 
 

1.ผู้ บ ริหารระดั บสู ง
และผู้บริหารในคณะ
ที่ร่วมทําวิจัย 

2. ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา 

3. อบต.นาพันสาม 
4. กลุ่มผู้ผลิตขนมหวาน

และอื่นๆ 
 

1. ได้ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือขา่ยในการ
ทําวิจัย 

2. เกิดความรู้ ความ
เข้าใจตรงกันในการ
ทําวิจัยและบริการ
ต่างๆทีจ่ะเกิดขึน้
ระหว่างกลุ่มชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัย 
 

2 1-5 พ.ค.
62 

สร้างความร่วมมอื
และลงนามใน 
MOU กับ
หน่วยงานในพื้นที่
หรือท้องถิ่น และ

เพื่อสร้างความ
ร่วมมือของผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย 
ร่ วม กันพัฒนา
งานวิจัย 

1.การ ร่วมลงพื้ นที่
กิจกรรมวิจัย 

2. การพบปะ หารือ
กับภาคีเครือข่าย 

3. การลงนาม MOU 
 

1.ผู้บ ริหารระดับสู ง
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ใ น
คณะที่ร่วมทําวิจัย 

2. สถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา 

3. อบต.สํามะโรง 

1. ได้ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในการ
ทําวิจัย 

2. เ กิดความรู้  ความ
เข้าใจตรงกันในการ
ทําวิจัยและบริการ
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ลําดับ ว/ด/ป กิจกรรม เป้าหมาย
กิจกรรม 

เครื่องมอืที่ใช้/
วิธีการ 

ภาคี/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผลที่ได้รับ

กลุ่มชุมชนผู้ผลิต
ขนมหวาน 

4.อบต.นาพันสาม 
5. อบต.บางครก 
6. ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ข น ม
หวานและอื่นๆ 

 

ต่ างๆที่ จะ เ กิดขึ้ น
ระหว่างกลุ่มชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และ
มหาวิทยาลัย 

 
3 15-30 มิ.ย.

62 
 

สถาบันวิ จัยและ
พัฒนา ประเมินผล
งานจากรายงาน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
ระยะ 4 เดือน และ
ลงพื้นที่ โครงการ
ย่อยตรวจสอบ 

เพื่อติดตามผล
การดําเนินงาน
โครงการระยะ 4 
เดือน 

1. การลงพืน้ที่
โครงการย่อย 

2. การนําเสนอ
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

3. การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

1. นักวิจัย
2. ห น่ ว ย จั ด ก า ร

งานวิจัย 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ บ ริหารระดับสู ง

และภายในคณะฯ 
 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้รับทราบ
ข้อมลูความก้าวหน้า
ระยะ 4 เดือน 

2. ความตอ้งการความ
ช่วยเหลือจาก
นักวิจัย 

3. ได้ขอ้มูลที่สมบูรณ์
จากทุกโครงการย่อย
เพื่อเตรียมสรุปและ
นําส่ง สกว.ใน
ภาพรวมของ
โครงการหลัก 

 
4 24-26 

ก.ค.62 
นําเสนอผลงานใน
ภ า พ ร ว ม ที่ ง า น
ประชุมสัมนาทาง
วิ ช าก า ร  9 ร าช
ม ง ค ล  ที่  ศู น ย์
ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ 
จ.เชียงใหม่ 
 

เพื่อนําเสนอและ
ถ่ายทอดผลงาน 

1. นํ า เ ส น อ ด้ ว ย
โปสเตอร์ 

2. นําเสนอด้วยการ
จัดDisplay 

 

1. ผู้ บ ริหารระดับสู ง
และผู้บริหารในคณะ
ที่ร่วมทําวิจัย 

2. ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา 

3. เ ค รื อ ข่ า ย  9 ร า ช
มงคล 

4. ผู้ประกอบการ 
 

1. ได้ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในการ
ทําวิจัย 

2. เ กิดความรู้  ความ
เข้าใจตรงกันในการ
ทําวิ จัยและบริการ
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น 

 

5 วันที่  
9 ก.ย. 62 

เบิกจ่ายเงินงวดที่ 
2 ให้กับหัวหน้า
โครงการย่อย 

เพื่อเบิกจ่ายเงิน
ไปยังโครงการ
ย่อยตามสัญญา
ที่ลงนามร่วมกัน
ของหัวหน้า

โอนเงินจากบัญชี
โครงการหลักเข้าสู่
บัญชีโครงการวิจัย
ย่อยที่ธนาคาร 

หัวหน้าโครงการวิจัย
ย่อย/นักวิจัย 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาหรือ 
หน่วยจัดการกลาง 

หัวหน้าโครงการย่อย
ได้รับเงินงวดที่ 2 เพื่อ
ทํางานวิจัยต่อเน่ือง 
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ลําดับ ว/ด/ป กิจกรรม เป้าหมาย
กิจกรรม 

เครื่องมอืที่ใช้/
วิธีการ 

ภาคี/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผลที่ได้รับ

โครงการวิจัยกับ 
ผู้ให้ทุน (สวพ.) 
 

6 21-22 
ต.ค. 62 

พัฒนานักวิจัยโดย
จัดกิจกรรมที่ 1 : 
ฝึกอบรมทรัพย์สิน
ทางทางปัญญาได ้

เพื่อพัฒนา
นักวิจัยให้เข้าใจ
กระบวนการจด
ทะเบียน
ทรัพย์สนิ 

การบรรยายโดย
ผู้ทรงคณุวุฒิจาก
กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
การประชุมหารือ 
สรุปภาพรวม
โครงการ 

นักวิจัย
หน่วยจัดการงานวิจัย 
หรือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ  
 

นักวิจัยมีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการ
จดทะเบยีนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
นักวิจัยจะสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการจดทะเบียนใน
ผลงานวิจัยที่ได้สร้าง
ขึ้น 
 

7 25 -26 
พ.ย.62 

รายงาน
ความก้าวหน้า
ระยะ 7 เดือน ต่อ
คณะกรรมการ
ประเมินโครงการ 

เพื่อติดตามผล
การดําเนินงาน
โครงการระยะ 7 
เดือน 
 

1. การลงพืน้ที่
ผู้ประกอบการ 

2. การนําเสนอ
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

3. การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิ 

4. การลงพืน้ที่
ผู้ประกอบการ 

5. การนําเสนอ
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

6. การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

นักวิจัย
หน่วยจัดการงานวิจัย 
หรือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับทราบขอ้มลู
ความก้าวหน้าระยะ 7 
เดือน 
ความตอ้งการความ
ช่วยเหลือจากนักวิจัย 
ได้ขอ้มูลที่สมบูรณ์จาก
ทุกโครงการย่อยเพื่อ
เตรียมสรุปและนําส่ง 
สกสว.ในภาพรวมของ
โครงการหลัก 

8 1 8  -  2 2 
ธั น ว า ค ม 
2562  

งานช้อปปิ้ งฟ รุ้ง 
ฟร้ิงกระดิ่งแมว 

ทดสอบตลาด 
ประชาสัมพันธ์ 

ตั้งบูธขายผลิตภัณฑ์ 1. นักวิจัย
2. หน่วยจัดการ

งานวิจัย 

1. เข้าใจความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภค 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

ลําดับ ว/ด/ป กิจกรรม เป้าหมาย
กิจกรรม 

เครื่องมอืที่ใช้/
วิธีการ 

ภาคี/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผลที่ได้รับ

ณ  ถนนคน เ ดิ น 
หลังจวนผู้ ว่า  จ .
เพชรบุรี 
 

3. จังหวัด+พัฒนาการ
จังหวัด 

4. โอทอปจังหวัด 

2. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
พัฒนา 

3. ราคาที่เหมาะสม 
4. เป็นที่รู้จัก 

 
9 14 ม.ค. 

63 
รายงาน
ความก้าวหน้า
ระยะ 9 เดือน 
และปิดโครงการ 
 

เพื่อติดตามผล
การดําเนินงาน
โครงการระยะ 9 
เดือน และปิด
โครงการวิจัย 

1. การนําเสนอ
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

2. การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

1. นักวิจัย
2. หน่วยจัดการ

งานวิจัย 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้บริหารระดับสูง

และภายในคณะฯ 
 

1. ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาได้ รับทราบ
ข้อมูลความก้าวหน้า
ระยะ 9 เดือน 

2. ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากนักวิจัย 

3. ได้ข้ อมูลที่ สมบู รณ์
จากทุกโครงการย่อย
เพื่อเตรียมสรุปและ
นําส่ง สกสว. 
 

10 24-28 
ม.ค. 63 

งานแสดงสินค้า
กับกรมการค้า
ระหว่างประเทศ 
ณ เซนทรัล แจ้ง
วัฒนะ 

ทดสอบตลาด 
ประชาสัมพันธ์ 

ตั้งบูธขายผลิตภัณฑ์
 

1. นักวิจัย
2. หน่วยจัดการ

งานวิจัย 
3. วิสาหกิจผลิตขนม

หวาน 
 

1. เข้าใจความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภค 

2. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
พัฒนา 

3. ราคาที่เหมาะสม 
4. เป็นที่รู้จัก 
 

11 30 ม.ค. 
63 

รายงานผล และ
พิธีปิดโครงการ
ใหญ่ 

รายงานผล และ
ปิดโครงการ 

นําเสนอภาพรวม 
และรับฟังผลการ
พิจารณา 
 

นักวิจัย และ 
ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้ให้ทุน
วิจัย 

ผ่านการประเมิน และ
ต่อยอดสู่ เชิงพาณิชย์
ต่อไป 
 

12 1-22 ก.พ. 
63 

แถลงขา่ว เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

เทคโนโลยีมัลตมิีเดีย
 

ทีมนักข่าวของ สกสว. 
นักวิจัย ผู้บริหาร และ 
ผู้ประกอบการ 

ผลงานเป็นที่รู้จัก และ
มีผู้นําไปใช้ประโยชน์
มากขึ้น 

       

 

จากภาพท่ี 4.1 เป็นการแสดงต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้าท่ีมีความเชื่อมโยงกัน จากภาพจะเห็น
ได้ว่านี่คือโครงสร้างแห่งความสําเร็จของโครงการวิจัยท่ีหน่วยจัดการกลางคือสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
หน่วยงานกลไกสําคัญท่ีจะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เห็นได้ว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเชื่อมโยง
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

กับหน่วยงานผู้ให้ทุนซึ่งก็คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
และมหาวิทยาลัย ทําการเชื่อมโยงเข้ากับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่อธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณบดี ให้มีความเข้าใจและเข้าร่วมโครงการไปด้วยกัน ทําการเลือกทีมนักวิจัย
จาก 4 คณะ ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นทีมวิจัยท่ีรวมตัวกันข้ึนมาเป็น 4 โครงการย่อย  

ทุกโครงการวิจัยจะทําการเชื่อมต่อเข้ากับคณบดีของหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่ เพ่ือให้รับทราบ 
รับรู้ความก้าวหน้าโครงการวิจัย และช่วยส่งเสริมการดําเนินงาน ให้สามารถทํางานได้อย่างคล่องตัว อีก
ท้ังทุกโครงการย่อยยังมีการนํานักศึกษาเข้ามาร่วมกับโครงการวิจัยเพ่ือสร้างให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่ง
มีนักศึกษาปริญญาโทจํานวน 2 คน และนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 9 คน โดยการนํานักศึกษาลงพ้ืนท่ี
จริง เพ่ือทําหน้าท่ีต่างๆ เช่น การลงทะเบียนผู้ประกอบการ การทําแบบสอบถามความพึงพอใจ การ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การจัดตกแต่งร้าน การจัดนิทรรศการ การร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับอาจารย์
ให้ผู้ประกอบการ การร่วมขายของ ทดสอบการตลาด การสรุปผลยอดขาย การบันทึกรายการใช้จ่าย 
การฝึกความอดทนในการลงพื้นท่ี เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถ่ิน และการเรียนรู้ชีวิตจริงนอกห้องเรียน เป็นต้น 

 โครงการวิจัยนี้เกิดข้ึนจากการใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่าห่วงโซ่คุณค่า Network Value Chain และ
ใช้เครื่องมือ Logic Framework รวมทั้ง Outcome Mapping รวมโครงการต่างๆ เข้าด้วยกันและมุ่งสู่
ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้า โดยจะต้องมีการกําหนด Boundary Partners ท่ีเป็นหน่วยงานเชิงพ้ืนท่ี
ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอเมือง อําเภอบ้านแหลม อําเภอบ้านลาด และยังมีกลุ่มท่ีเป็นผู้ประกอบการ เช่น โรงงานลุงเอนก
ขนมหวานเมืองเพ็ชร์ ร้านขนมลูกเจี๊ยบ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี เป็นต้น  

ท้ังนี้ ในการเข้าไปในหน่วยงานในพ้ืนท่ีบางครั้งก็ประสบปัญหา เช่น ตําแหน่งท่ี ต้ังของ
ผู้ประกอบการที่เป็นเป้าหมาย การเข้าหาผู้ประกอบการท่ีไม่รู้จัก การเปิดใจให้ยอมรับเข้าหา ซึ่งสามารถ
แก้ไขได้ด้วยการหา Key man หรือคนกลางท่ีมีความสําคัญและเป็นท่ีรู้จักในท้องถ่ิน เช่น ประธาน 
OTOP จังหวัดเพชรบุรี เนื่องด้วยเป็นบุคคลสําคัญท่ีสามารถเชื่อมโยงเข้าหากลุ่มโอทอปได้ง่ายท่ีสุด และ
สามารถเชื่อมย่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได้ จะทําให้โครงการวิจัยสามารถเข้าถึงหน่วยงานสําคัญ ๆ 
และผู้ประกอบการท่ีสําคัญได้อย่างง่ายข้ึน ในการดําเนินโครงการวิจัยจําเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจ
ติดตามรายงานความก้าวหน้า ซึ่งจะต้องเป็นคณะกรรมการท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานผู้ให้ทุน สกสว. และมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงานพบว่าโครงการสามารถท่ีจะผนวกเข้ากับโรงงานลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ ร้านขนม
ลูกเจี๊ยบ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี ท่ีจะสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานของโครงการวิจัยทําให้สามารถปรับปรุงคุณค่า เพ่ิมผลผลิตและ
รายได้ให้กับผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ อีกท้ังยังได้กลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย พัฒนานักวิจัยและบุคลากรด้านการบริหารจัดการด้วย 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

ภาพที่ 4.2 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการลงในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ 
เช่นหนังสือพิมพ์บ้านเมือง, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, NEW PLUS, NNT, The Bangkok Time, รวมทั้งทีวี
ช่อง 8 ในรายการ “ปากท้องต้องรู้” นอกจากลงในข่าวต่าง ๆ แล้วยังมีการประชาสัมพันธ์ลงไปใน 
Facebook และเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ 

 

4.1.2 ผลการดําเนินงานของโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.
เพชรบุรี เพื่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   

โครงการย่อยท่ี 1 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสุขภาพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” เพ่ือศึกษาสูตรและกรรมวิธีของขนมพ้ืนเมืองเพชรบุรีกระท่ัง ได้พัฒนาสารให้
ความหวานแทนน้ําตาลข้ึนมาใหม่ เรียกว่า อิริทริทอล (Erythritol) เพ่ือใช้ร่วมกับน้ําตาลทราย และ
ขณะนี้ได้พัฒนาสูตรขนมท่ีให้ค่าพลังงานตํ่ากว่าเดิมเกินครึ่งหนึ่งจากเดิม โดยทดลองทํากับขนมหวาน
พ้ืนเมืองเพชรบุรี 5 ชนิดด้วยกัน คือ ขนมตาล ขนมลูกชุบ ขนมฝอยทอง ขนมหม้อแกง และขนม
ทองหยอด โดยส่งตัวอย่างไปยังสถาบันอาหาร เพ่ือรับรองผลอย่างเป็นทางการ ส่วนด้านความเป็นพิษ
กับมนุษย์นั้น ทีมวิจัยยืนยันว่าไม่มีแน่นอน โดยได้รับการรับรองผลจาก FDA ดังภาพท่ี 4.6 

ข้อค้นพบใหม่ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ของทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ 
สารให้ความหวานแทนน้ําตาล ซึ่งเป็นผลงานท่ีอยู่นอกเหนือจากการต้ังตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้ 

อิริทริทอล (Erythritol) เป็นน้ําตาลแอลกอฮอล์ท่ีประกอบด้วยคาร์บอนห้าอะตอมพบได้ในผัก
และผลไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึนท้ังในอุตสาหกรรมอาหาร
และยา เนื่องด้วยอิริทริทอลมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ อาทิ ละลายนํ้าได้ง่ายและมีความคงตัวสูง
แม้ว่าจะถูกความร้อนหรือเก็บไว้นานก็ไม่เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล (Browning Reaction) จึงทําให้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของอิริทริทอลสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน อิริทริทอลมีความหวานใก้ลเคียง
กับน้ําตาลซูโครสจึงนิยมนํามาใช้แทนน้ําตาลซูโครสได้ มีคุณสมบัติป้องกันฟันผุ เนื่องจากจุลินทรีย์ใน
ช่องปากโดยเฉพาะ Streptococcus Mutans ไม่สามารถใช้อิริทริทอลเป็นแหล่งอาหารได้ ทําให้
อุตสาหกรรมหมากฝรั่ง 80-90% นิยมใช้อิริทริทอลเป็นสารให้ความหวาน นอกจากนี้การบริโภคอิริทริ
ทอลยังไม่มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณน้ําตาลในเลือด เนื่องจากการใช้อิริทริทอลในร่างกายไม่ข้ึนกับสาร
อินซูลินจึงสามารถนําอิริทริทอลไปใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ 

อิริทริทอลสามารถพบได้ในผักและผลไม้ตามธรรมชาติ แต่จะสกัดได้ในปริมาณท่ีน้อย โดยวิธีการ
ผลิตอิริทริทอลท่ีนิยมในปัจจุบันคือ การผลิตด้วยวิธีทางเคมีโดยกระบวนการดีไฮโดรจีเนชันเปล่ียนไซโลส
เป็นอิริทริทอล ภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิท่ีสูงโดยมีนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จึงทําให้อิริทริ
ทอลท่ีได้มีสารปนเปื้อนมาก ทําให้การทําบริสุทธิ์ทําได้ยากและใช้ต้นทุนสูง ดังนั้นจึงได้มีความพยายาม
พัฒนากระบวนการผลิตอิริทริทอลให้ได้อัตราการผลิตท่ีสูงและใช้ต้นทุนตํ่าคือการผลิตอิริทริทอลโดย
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วิธีการหมักด้วยจุลินทรีย์ ซึ่งใช้สภาวะในการผลิตท่ีไม่รุนแรงและข้ันตอนการทําบริสุทธิ์ไม่ยุ่งยาก แต่การ
ผลิตอิริทริทอลในระดับอุตสาหกรรมก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ เพราะดี-ไซลสซึ่งเป็นสารต้ังต้นท่ีใช้ใน
การผลิตมีราคาสูง ดังนั้นจึงได้มีการพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
การใช้ความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มาปรับปรุงสมบัติของจุลินทรีย์ เพ่ือให้ได้
สายพันธุ์ใหม่ท่ีให้ผลได้และอัตราการผลิตอริทริทอลสูงข้ึน 

เมแทบอลิซึมของน้ําตาลไซโลสในยีสต์ คือ ยีสต์ใช้น้ําตาลไซโลสเพ่ือสร้างไซ,โลส-5-ฟอสเฟต        
(Xylose-5-phosphate) โดยนํ้าตาลไซโลสเม่ือเข้าสู่เซลล์ยีสต์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไซลูโลส โดยนํ้าตาล
ไซโลสจะถูกรีดิวซ์ไปเป็น อิริทริทอลด้วยเอนไซม์ Xylose Reductase ซึ่งต้องการ NADH เป็นโคแฟก
เตอร์ และอิริทริทอลจะถูกออกซิไดซ์ได้เป็นไซลูโลสโดยเอนไซม์ Xylitol Dehydrogenase ซึ่งต้องการ 
NAD+ เป็นโคแฟกเตอร ์จากนั้นไซลูโลสจะถูกฟอสฟอรีเลสก่อนท่ีจะเข้าวัฏจักรเพนโทส เพ่ือสังเคราะห์ชี
มวลและพลังงานต่อไป กระบวนการสร้างและสลายดังกล่าวแสดงดังภาพท่ี 1 ซึ่งปฏิกิริยาการเปล่ียน
ไซโลสไปเป็นอิริทริทอลจะข้ึนอยู่กับปริมาณของโคแฟกเตอร์ NADH ท่ีมีอยู่ จาการศึกษาพบว่าระบบ
เอนไซม์ท่ีมีการใช้ NADH เช่น Glycerol Phosphate - dehydrogenase, Mitochondrial NADH-
Dehydrogenase และ Alcohol- dehydrogenase เป็นเอนไซม์ท่ีมีความจําเพาะกับโคแฟกเตอร์ 
NADH สูง จึงได้มีการศึกษาถึงการดัดแปลงพุนธุ์กรรมของจุลินทรีย์ เพ่ือให้ปฏิกิริยาการออกซิเดชัน
โคแฟกเตอร์ NADH ของเอนไซม์ชนิดดังกล่าวลดลงหรือไม่เกิดกิจกรรมของเอนไซม์เลย ทําให้การทํางาน
ของเอนไซม์ Xylose Reductase ไม่ถูกแย่งใช้โคแฟกเตอร์ NADH จึงสามารถเปล่ียนไซโลสไปเป็นอิริท
ริทอลได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ได้อัตราการผลิตอิริทริทอลท่ีสูงด้วย 

 

 
ภาพท่ี 4.3 เมแทบอลิซึมของไซโลสยีสต์ 

 

โดยสิทธิ บัตรฉบับนี้ มี ข้อ ถือ สิทธิ ดั ง ต่อไป น้ี  กรรมวิ ธี การผลิตอิริทริทอลโดยวิ ธีทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้จุลินทรีย์ ท่ีสามารถผลิตน้ําตาลไซโลสเป็นอิริทริทอล ได้แก่ Candida, 
Saccharomyces, Pichia, Kluyveromyces, Schizosaccharomces และ  Debaryomyces โ ด ย
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ข้ันตอนดังนี้ คือ (1) การดัดแปลงพันธุ์กรรมของจุลินทรีย์ให้ กิจกรรมของเอนไซม์ Glycerol 
Phosphate-dehydrogenase, Extemal Mitochondrial NADH-dehydrogenase หรื อ  Alcohol-
dehydrogenase ลดลงหรือไม่มีกิจกรรมเอนไซม์อย่างน้อย 1 ชนิด (2) การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในซับส
เทรตท่ีประกอบด้วยไซโลส, แหล่งคาร์บอน (กาแลกโทส, เมนโทส, กลูโคส หรือ อะราบิโนส) และ
เกลือซัลไฟต์ (แคลเซียมไฮโดรเจนซัลไฟต์, โซเดียมซัลไฟต์ และโพแทสเซียมซัลไฟต์ 10-40 กรัมต่อลิตร 
โดยทําการเพาะเล้ียงแบบให้อากาศในช่วงการเจริญเติบโตและเพาะเลี้ยงในสภาวะท่ีมีการจํากัด
ออกซิเจน 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แนวคิดความเป็นไปได้เม่ือทําการตัดต่อยีนอาราบิโนส ไอโซเมอเรส (AraA :arabinose 
isomerase gene) ลงไปใน E. coli เพ่ือเปล่ียน แอล-อาราบิทอล ไปเป็นสารตัวกลางและแหล่ง

คาร์บอนจึงทําให้สามารถผลิตอิริทริทอลท่ีบริสุทธ์ได้ 
 

ในกรณีเพาะเล้ียงในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อท่ีประกอบด้วยน้ําตาลผสมของกลูโคสและไซโลส ซึ่งทํา
ให้ได้เซลล์ท่ีต้องการพลังงานตํ่าสําหรับการขนส่งโลสเข้าสู่เซลล์และการผลิตอิริทริทอลจากไซโลส และ
ทําการดัดแปลงไม่ให้มีการแสดงออกของเอนไซม์ไซลูโลโคเนส (Xylulokinase) (xyIB) นอกจากนั้น
แบคทีเรียดัดแปลง  E.coil  ยังถูกตัดต่อให้มีระบบสร้างโคเอนไซม์ NAD(P)H ท่ีจําเป็นสําหรับเอนไซม์
ไซโลสรีดดักเทสโดยการใช้กลูโคส ซึ่งมักจะผสมร่วมกับไซโลสจากกระบวนการย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลส 
เพ่ือใช้เป็นพลังงานในการสร้าง NAD(P)H ดังนั้นจึงได้แบคทีเรีย E.coil ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งสามารถ
ผลิตอิริทริทอลได้สูงจากไซโลสหรือไซลูโลสในอาหารที่มีกลูโคลเป็นองค์ประกอบได้ และทําการเพ่ิมยีน
ควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์ L-arabinose dehydrogenase จากเชื้อรา Trichoderma reesei 
เพ่ือให้แบคทีเรีย E coil. สามารถใช้แหล่งอาหารได้มากข้ึนในการเจริญเติบโต ซึ่งจะทําให้การนําอิริทริ
ทอลไปใช้เป็นแหล่งอาหารของเซลล์ลดลงด้วย โดยสิทธิบัตรฉบับนี้ข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ภายใต้การ
ปรับปรุงพันธุกรรมของแบคทีเรีย E coil. เพ่ือให้สามารถผลิตและใช้แหล่งอาหารในการเจริญได้ดียิ่งข้ึน 
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จะสร้างพาหะในการนํายีนท่ีต้องการเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านโดยอาศัยพลาสมิดเป็นพาหะ โดยสิทธิบัตรนี้ได้
เปิดเผยถึงกรรมวิธีสร้างพลาสมิดท่ีประกอบด้วยยีนท่ีควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์ L-arabinose 
dehydrogenase จากเชื้อรา Trichoderma Reesei และเอนไซม์ L-xylulose reductase และ L-
arabitol Dehydrogenase จากเชื้อยีสต์ Pichia Stipites เป็นต้น ส่วนพลาสมิดท่ีใช้ในการถ่ายโอนยีน
เข้าสู่แบคทีเรีย E coil. ประกอบด้วย พลาสมิด pZUC0015, pZUC0031, pATX118 และ pATX115 
เป็นต้น 

วิธีการผลิตอิริทริทอลด้วยจุลินทรีย์ 
วิธีการผลิตอิริทริทอล (Erythritol) โดยอาศัยการทํางานของจุลินทรีย์ มักใช้ยีสต์สายพันธุ์ 

Candida sp. และ Pichai sp. เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ (Biocatalyst) เพราะเป็นจุลินทรีย์ท่ีสามารถ
ผลิตอิริทริทอลได้โยการเปล่ียนไซโลส (Xylose) ให้กลายเป็นอิริทริทอลจากกิจกรรมของเอนไซม์ไซโลสรี
ดักเทส (Xylose Redutase) ท่ียีสต์สร้างข้ึน โดยปฏิกิริยากังกล่าวจําเป็นต้องใช้โคเอนไซม์ NADH และ 
NADPH ร่วมในปฏิกิริยา ส่งผลให้ยีสต์เหล่านี้มีความโดดเด่นในการผลิตอิริทริทอลภายใต้สภาวะที่จํากัด
อากาศหรือการหมัก อย่างไรก็ตาม พบว่ามีข้อจํากัดในเรื่องสารอาหารและแหล่งคาร์บอนและแหล่งไรโต
รเจน และปริมาณออกซิเจนท่ีต้องใช้ในการเพาะเลี้ยง เพราะยีสต์ละสายพันธุ์มีความต้องการสารอาหาร
ในการเจริญเติบโตและใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ทําให้ต้องมีการควบคุมสารอาหารให้เหมา
สมต่อสภาวะการเพาะเล้ียง 

จากการปนเปื้อนของอาราบโนส (Arabinose) ท่ีส่งผลเสียต่อข้ันตอนการทําบริสุทธิ์อิริทริทอล 
เป็นจุดเริ่มต้น ของแนวคิดการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ท่ีสามารถใช้ไซโลสละอาริบิโนสเป็นซับสเตรตร่วม
ของการผลิต อิริทริทอล โดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) เพ่ือช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิตอิริทริทอล ผลลัพธ์จาการทํารีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ (Recombina DNA) ท่ี
เหมาะสม จะได้สายพันธุ์ยีสต์รีคอมบิแนนต์ท่ีสามารถสร้างเอนไซม์ แอล-อาราบิโนส ไอโซเมอเรส (AraA 
:arabinose isomerase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีจะช่วยเปลี่ยนอาราบิโนสให้เชื้อยีสต์สามารถนําไปเป็นแหล่ง
คาร์บอนและสารตัวกลางอ่ืนๆ ในกระบวนการเจริญเติบโตได้อีกทางหนึ่งด้วย และการท่ีเชื้อยีสต์
สามารถใช้แหล่งคาร์บอนหรือแหล่งอาหารในการเจริญเติบโตได้มากข้ึนนั้น จะช่วยป้องกันไม่ให้ยีสต์นําอิ
ริทริทอลมาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในสภาวะท่ีไซโลสมีปริมาณจํากัด 

นอกจากนั้นยังมีการนําเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้กับแบคทีเรีย Escherichia coli 
เพ่ือการผลิตอิริทริทอลด้วย ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่าแบคทีเรียชนิดนี้เพาะเล้ียงได้ง่ายและมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง อีกท้ังยังมีแบบชนิดของสารพันธุกรรม (Genome) ท่ีง่ายต่อการดัดแปลง เพราะมีขนาด
ของสายพันธุกรรมไม่เกิน 4,639,221 เบส ซึ่งถือว่าน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับยีสต์หรือแบคทีเรียชนิด
อ่ืน เนื่องจากสูตรอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงมีส่วนผสมของนํ้าตาลไซโลสและกลูโคสซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมีราคาสูง 
จึงมีความพยายามดัดแปลงพันธุกรรมของแบคทีเรีย E.coli ให้มีการแสดงออกของเอนไซม์ไซโลสสรีดัก
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เทส (Xylose Redutase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีสามรถย่อยสลายไซโลสและกลูโคสจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส 
(lignocelluloses) ได้ นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงพันธุกรรมแบคทีเรีย E. coli ให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ไซโลสได้ดี โดยการตัดต่อให้มีการแสดงออกของยีน crp: gene encoding a cAMP-independent 
CRP โดยการแทนท่ียีน crp ในแบคทีเรีย E. coli ด้ังเดิม เป็นผลให้แบคทีเรียดังกล่าวมีการเจริญเติบโต
แบบข้ันบันได (Diauxic Growth) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ตัวอย่างขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพของโครงการวิจัยนี ้
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ใบรับรองผลการทดสอบ  
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

4.1.2 ผลการดําเนินงานของโครงการวิจัย การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการย่อยท่ี 2 “การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมืองเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี” จาก
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความต้องการทานขนมไทย แต่กลัวความหวาน และพบว่ากลุ่มคนรุ่น
ใหม่ มีความรักสุขภาพ ดังนั้นพฤติกรรมการซื้อส่วนใหญ่จึงมักซื้อเป็นของฝาก จุดแข็งชาวบ้านมีความ
เชี่ยวชาญในการทําขนมหวาน มีคนกลางช่วยจัดการ ทําให้รายได้กระจายไปถึงฐานรากจริงๆ รูปลักษณ์
ขนมสวยงาม แต่มีจุดอ่อนเพราะขนมรสหวาน ส่งผลต่อสุขภาพ เพราะหวานจัด ยังไม่ได้ อย. เครื่องจักร
ซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงมีน้อย เครื่องจักรท่ีมีอยู่ก็ค่อนข้างล้าสมัย และยังมีอุปสรรค เพราะผู้บริโภคไม่นิยม
ของหวาน ตลาดไม่กว้าง วัตถุดิบมีราคาสูง ผู้ประกอบส่วนใหญ่ทําขนมออกมามีลักษณะหน้าตา
เหมือนกัน ท่ีสําคัญยังไม่มีแบรนด์ 

ปัจจุบัน ได้มีการนําการตลาด และอัตลักษณ์ใหม่ท่ีสร้างโดยคณะสถาปัตย์ มทร.พระนคร มาใช้
ดึงดูดลูกค้ากลุ่มผู้รักสุขภาพ และได้มีการส้รางเว็บไซต์สําหรับโปรโมทขนมหวาน (ลด) หวานเมือง
เพชรบุรี 

 
 

ภาพท่ี 4.7 ตัวอย่างการตลาดผ่านทาง Facebook และ Instagram ของแบรนด์พริบพรี 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

4.1.2 ผลการดําเนินงานของโครงการวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของ
จังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

โครงการย่อยท่ี 3 “การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดเพชรบุรีสู่การ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” 
โครงการน้ีมีการศึกษาอัตลักษณ์ท่ีวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี มีการสัมภาษณ์อาจารย์ทองร่วง 
เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นเมืองเพชรบุรี กลุ่มลูกหว้า เยาวชนลูกหลานคนเมืองเพชร จากหลายโรงเรียนใน
จังหวัดเพชรบุรี ท่ีรวมกลุ่มกันข้ึนมา เพ่ือทํากิจกรรมสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร 

ล่าสุดนักวิจัยนําข้อมูลต่างๆ ท่ีได้มาออกแบบแบรนด์พริบพรี ท่ีหรูหราและเก๋ไก๋ เหมาะกับการ
ยกระดับ ขนมไทยเมืองเพชรให้เป็นของฝากของขวัญ อีกท้ังทีมวิจัยยังได้ front ภาษา ท่ีอาจารย์เรียกว่า
เป็นฟร้อนเมืองเพชรบุรี เตรียมให้ดาวโหลดมาใช้กันฟรีๆ อีกไม่นาน ท้ังหมดถูกนําไปเชื่อมโยงกับ
การตลาด เพ่ือคลุมโทนการตลาดของสินค้าเพชรบุรีในการไปขายในต่างประเทศ 

 

  
 

ภาพท่ี 4.8 ตัวอย่างผลงานบรรจุภณัฑ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ตัวอย่างผลงานบรรจุภณัฑ์ 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

4.1.2 ผลการดําเนินงานของโครงการวิจัย การพัฒนาและสร้างเคร่ืองจักรสําหรับการผลิต
ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

โครงการย่อยท่ี 4 “การพัฒนาและสร้างเคร่ืองจักรสําหรับการผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.
เพชรบุรี แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม” ปัจจุบันนักวิจัยสร้างเครื่องจักรแล้ว 4 เครื่อง ได้แก่
เครื่องทําขนมลูกชุบ เครื่องปอกมะพร้าว เครื่องหยอดขนมหม้อแกง และเครื่องยีเนื้อลูกตาล 

การสร้างเครื่องจักรดังกล่าว อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้ผลิตและผู้ท่ีมีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิตขนม ให้มีคุณภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 เครื่องหยอดขนมหม้อแกง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11 เครื่องยีเนื้อลูกตาล 
 

 
ภาพท่ี 4.12 เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

 
 

ภาพท่ี 4.13 เครื่องผลิตลูกชุบ 
 
4.2 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนกับผลงานที่ปฏิบัติได้จริง 
 
การพิจารณาผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดของโครงการย่อย ได้ผลดังต่อไปนี้ 
1. โครงการวิจัยย่อยท่ี 1: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสุขภาพ

และส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน 
หัวหนา้โครงการวิจัย:  อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร  
ผู้ร่วมโครงการวิจัย:  ผศ.เชาวลิต อุปฐาก และ ดร.ธนภพ โสตรโยม  
หน่วยงานท่ีสังกัด:  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดําเนินงาน ของโครงการย่อยท่ี 1 

ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 
เดือนที ่

1-4 
1. ได้ข้อมูลสูตรพื้นฐานของ

ขนมและกรรมวิธีการผลิต
ขนมหวานพื้ น เ มื อ ง  จ .
เพชรบุรี 

2. ได้สูตรขนมหวานพื้นเมือง 
จ.เพชรบุรี ที่ดีต่อสุขภาพ
และส่ ง เ ส ริ ม เ ศ รษฐกิ จ
ชุมชน ที่มีกระบวนการเก็บ
รักษาและรูปลักษณ์ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

1.ข้อมูลสูตรพื้นฐาน + กรรมวิธีการ
ผลิตขนมจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ 1) 
ฝอยทอง 2) ทองหยอด 3) ลูกชุบ 
4) หม้อแกง 5) ขนมตาล  (นับ
ร วม ได้  5  สู ต รพื้ น ฐ าน  +  5 
กรรมวิธี) 

2. สู ต ร ขนมหว านพื้ น เ มื อ ง  จ .
เพชรบุ รี  ที่ ดี ต่ อสุ ขภาพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ 1) 
ฝอยทอง 2) ทองหยอด  3) ลูกชุบ 
4) หม้อแกง  5) ขนมตาล (ได้ 5 
สูตรใหม่) 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด
โครงการย่อยนาํส่ง
ข้อมูลครบถ้วนใน
กรอบระยะเวลาที่
กําหนดตอบ
วัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 
และ 2 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 
 

เดือนที ่
5-7 

1. ได้อัตราส่วนของน้ําตาลต่อ
น้ําตาลโตนดที่ เหมาะสม 
และทราบคุณสมบัติ 

2. ได้ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ
สภาวะดัดแปลงบรรยากาศ
ที่ เ หมาะสม ในการ เ ก็บ
รักษาขนมหวานพื้นเมือง จ.
เพชรบุรี 

3. กลุ่มผูผ้ลิตขนมหวาน
พื้นเมือง จ.เพชรบุรี ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมหวาน
เพือ่สุขภาพแบบใหม่ และ
ส่งผลตอ่รายไดท้ี่เพิ่มขึน้ 
โดยขนมหวานเพือ่สุขภาพ
ที่พัฒนาสูตรขึน้มาใหม่ จะ
ถูกนําไปถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

1.สู ต ร ขนมหว านพื้ น เ มื อ ง  จ .
เพชรบุรี (1สูตรต่อ 1 ผลิตภัณฑ์) 
ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภ า พ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจชุมชนท่ีมีกระบวนการ
เก็บรักษาและรูปลักษณ์ตรงกับ
ความต้องการของตลาด ได้แก่ 1) 
ฝอยทอง 2) ทองหยอด 3) ลูกชุบ 
4) หม้อแกง 5) ขนมตาล 

2. ได้อัตราส่วนของน้ําตาลต่อน้ําตาล
โตนดท่ี เหมาะสม  และทราบ
คุณสมบัติ 3 ด้าน คือ 1) ทางด้าน
เคมี 2) ทางกายภาพ 3) จุลินทรีย์ 

3. ได้ข้อมูลผลการศึกษาบรรจุภัณฑ์
และสภาวะดัดแปลงบรรยากาศ ที่
ส่งผลต่อการเก็บรักษาขนมหวาน
พื้นเมือง จ.เพชรบุรี ทั้ง 5 ชนิด 
คือ 1) ฝอยทอง 2) ทองหยอด 3) 
ลูกชุบ 4) หม้อแกง 5) ขนมตาล 

4. กลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.
เพชรบุ รี  ได้ รั บการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมหวานเพื่อสุขภาพแบบใหม่ 
และส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดย
ขนมหวานเพื่อสุขภาพที่พัฒนา
สู ต ร ขึ้ น ม า ใหม่  จะถู ก นํ า ไ ป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบด้วย 
1) ฝอยทอง 2) ทองหยอด 3) ลูก
ชุบ 4) หม้อแกง 5) ขนมตาล 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด
โครงการย่อยนาํส่ง
ข้อมูลครบถ้วนใน
กรอบระยะเวลาที่
กําหนด 
ตอบวตัถุประสงค์ข้อ
ที่ 2, 3, 4 และ 5 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

2. โครงการวิจัยย่อยท่ี 2: การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมืองเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 

หัวหน้าโครงการวิจัย:  ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กําแหงหาญ 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย:  ผศ.ชูชัย  พิทักษ์เมืองแมน, ผศ.จิรพร มหาอินทร์, อาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา   
หน่วยงานท่ีสังกัด:  คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลดําเนินงาน ของโครงการย่อยท่ี 2 

ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 
เดือนที ่

1-4 
1. ได้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

ขนมหวานพื้นเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

2. ได้การขยายและพัฒนาช่อง
ทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมหวานพื้นเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

1.ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคขนม
หวานพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข อ ง ข น ม  5 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  1) 
ฝอยทอง  2) ทองหยอด 3) ลูกชุบ 
4) หม้อแกง 5) ขนมตาล (นับรวม
ได้ 5 ข้อมูลพฤติกรรมของขนมแต่
ละชนิด) 

2. ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมหวานพื้ น เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
เพชรบุรี ที่ต้องรองรับขนมหวาน
ทั้ง 5 ชนิด ดังนี้ 1) ฝอยทอง 2) 
ทองหยอด 3) ลูกชุบ 4) หม้อแกง 
5) ขนมตาล (ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ นับ
รวมได้ 1 ช่องทางเป็นอย่างน้อย) 
 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด
โครงการย่อยนาํส่ง
ข้อมูลครบถ้วนใน
กรอบระยะเวลาที่
กําหนดตอบ
วัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 
และ 2 
 

เดือนที ่
5-7 

1. เกิดการเพิ่มยอดขาย
ผลิตภณัฑ์ขนมหวาน
พื้นเมือง จ.เพชรบุรี สูตร
ใหม่ที่ตรงกับความต้องการ
ของกลุม่เป้าหมาย 

2. ได้แบรนด์ขนมหวานไทย
พื้นเมือง จังหวดัเพชรบุรี 
จากภูมปิัญญาสร้างสรรค ์

1.ยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมือง จ.เพชรบุรี ที่ผลิตด้วย
สูตรใหม่ เพิ่มข้ึนของขนมทั้ง 5 
ชนิด  ผลิตภัณฑ์ละ  5% คือ  1) 
ฝอยทอง 2) ทองหยอด 3) ลูกชุบ 
4) หม้อแกง 5) ขนมตาล 

2. แบรนด์ขนมหวานไทยพื้นเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี จากภูมิปัญญา
สร้างสรรค์ ที่รองรับขนมหวาน 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด
โครงการย่อยนาํส่ง
ข้อมูลครบถ้วนใน
กรอบระยะเวลาที่
กําหนด 
ตอบวตัถุประสงค์ข้อ
ที่ 2, 3, 4 และ 5 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 
3. ได้กลยทุธ์การตลาดดว้ย

นวัตกรรมทางการตลาด
ดิจิทัล 

ดั ง ต่ อ ไ ปนี้  1 )  ฝอยทอ ง  2 ) 
ทองหยอด 3) ลูกชุบ 4) หม้อแกง 
5) ขนมตาล (นับรวมทั้งหมดได้ 5 
ชนิด ภายใต้ 1 แบรนด์เป็นอย่าง
น้อย) 

3. กลยุทธ์การตลาดด้วยนวัตกรรม
ทางการตลาดดิจิทัลท่ีรองรับขนม
หวานพื้นเมืองเพชรบุรี ดังต่อไปนี้ 
1) ฝอยทอง 2) ทองหยอด 3) ลูก
ชุบ 4) หม้อแกง 5) ขนมตาล (นับ
รวมทั้งหมดได้ 5 ชนิด ภายใต้ 1 
ระบบการตลาดดิจิทัลเป็นอย่าง
น้อย) 

    

 

3. โครงการวิจัยย่อยท่ี 3: การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดเพชรบุรีสู่การ

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

หัวหน้าโครงการวิจัย:  อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย:  ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล และ อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ 

    หน่วยงานท่ีสังกัด:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลดําเนินงาน ของโครงการย่อยท่ี 3 

ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 
เดือนที ่

1-4 
1. ข้อมูลอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

จังหวัดเพชรบุรี ที่เกี่ยวข้อง
อ ย่ า ง ไ ร กั บ ขนมห ว าน
พื้นเมือง  

2. โครงสรา้งบรรจุภัณฑ์
สําหรับผลิตภณัฑ์ขนม
หวานพืน้เมืองเพชรบุร ีให้
สอดคลอ้งกับความต้องการ
ของชุมชนรองรับขนม 5 

1.ข้อมูลอตัลักษณ์ท้องถ่ิน จังหวัด
เพชรบรุี ที่เกี่ยวข้องกับขนมหวาน
พื้นเมือง จังหวดัเพชรบุรี จํานวน 
5 ชนิด ได้แก่ 1) ฝอยทอง 2) 
ทองหยอด 3) ลูกชุบ 4) หม้อแกง 
5) ขนมตาล 

2. โครงสรา้งบรรจุภัณฑส์ําหรับ
ผลิตภณัฑ์ขนมหวานพื้นเมือง
เพชรบรุี ให้สอดคล้องกับความ

เป็นไปตามตัวช้ีวัด
โครงการย่อยนาํส่ง
ข้อมูลครบถ้วนใน
กรอบระยะเวลาที่
กําหนดตอบ
วัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 
และ 2 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 
ชนิด คอื ฝอยทอง 
ทองหยอด ลูกชุบ หม้อแกง 
และขนมตาล 

ต้องการของชุมชนรองรับขนม 5 
ชนิด ประกอบด้วย 1) ฝอยทอง 
2) ทองหยอด 3) ลูกชุบ 4) หม้อ
แกง 5) ขนมตาล 

เดือนที ่
5-7 

1. กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
สําหรับผลิตภณัฑ์ขนม
หวานประยุกตใ์ช้อัตลกัษณ์
ท้องถิ่นสร้างเปน็เรขศลิป์  

2. ผลของความพงึพอใจของ
นักท่องเท่ียวทีม่ีผลตอ่
บรรจุภณัฑ์ที่ได้พัฒนาแลว้ 
และต่อยอดสู่เชิงพาณชิย์ 

1.กราฟิกบนบรรจุภัณฑส์ําหรับ
ผลิตภณัฑ์ขนมหวาน
ประยุกต์ใช้อัตลักษณท์้องถ่ินสร้าง
เป็นเรขศิลป์ สาํหรับ 1) ฝอยทอง 
2) ทองหยอด 3) ลูกชุบ 4) หม้อ
แกง 5) ขนมตาล 

2. ผลของความพงึพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีผลตอ่บรรจุภณัฑ์
ที่ได้พัฒนาแลว้ เพือ่ต่อยอดสู่เชิง
พาณิชย์สําหรบัขนม 5 ชนิดดังนี้ 
1) ฝอยทอง 2) ทองหยอด 3) ลูก
ชุบ 4) หม้อแกง 5) ขนมตาล 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด
โครงการย่อยนาํส่ง
ข้อมูลครบถ้วนใน
กรอบระยะเวลาที่
กําหนด 
ตอบวตัถุประสงค์ข้อ
ท่ี 2, 3, 4 และ 5 
 

   

 
4. โครงการวิจัยย่อยท่ี 4: การพัฒนาและสร้างเคร่ืองจักรสําหรับการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.

เพชรบุรี แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
หัวหน้าโครงการวิจัย:  ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย:  ดร.ประกอบ ชาติภุกต์  

นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน และ นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
    หน่วยงานท่ีสังกัด:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ตารางท่ี 4.5 ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลดําเนินงาน ของโครงการย่อยท่ี 4 
ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 
เดือนที ่

1-4 
1. ได้เครื่องจักรตรงตามความ

ต้องการของกลุ่มเครือข่าย
สถานประกอบการ  

เครือ่งจกัรตรงตามความต้องการ
ของกลุม่เครือข่าย สถาน
ประกอบการ  ได้แก่  
1. เครือ่งหยอดขนมหม้อแกง  
 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด
โครงการย่อยนาํส่ง
ข้อมูลครบถ้วนใน
กรอบระยะเวลาที่
กําหนดตอบ
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวชี้วดั ผลการดําเนนิงาน 
วัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 
และ 2 
 

เดือนที ่
5-7 

1. ได้เครื่องจักรตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเครือข่าย 
สถานประกอบการ คือ 
เครือ่งหยอดขนมหม้อแกง 
เครือ่งผลิตขนมลูกชุบ 
เครือ่งยเีปลือกลูกตาล   

2. แบบภาพฉายเคร่ืองจกัร 
แบบภาพสั่งผลติ และแบบ
ประกอบชิ้นส่วนของ
เครือ่งจกัรทั้ง 4 ชนิด 

3. ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้ับ
กลุ่มเครือข่ายสถาน
ประกอบการ 

2.เครือ่งหยอดขนมหม้อแกง 1 
เครือ่ง 

3. เครือ่งผลติขนมลูกชุบ 1 เครือ่ง 
4. เครือ่งยเีปลือกลูกตาล  1 เครือ่ง 
5. แบบภาพฉายเคร่ืองจกัร แบบ

ภาพสั่งผลิต และแบบประกอบ
ชิ้นส่วน ของเครื่องจักรทั้ง 4 ชนิด 
ดังนี้ 1) เครือ่งหยอดขนมหม้อ
แกง  2) เครือ่งผลิตขนมลูกชุบ  
3) เครือ่งยีเปลือกลูกตาล  4) 
เครือ่งปลอกเปลือกมะพร้าว 

เ ป็นไปตามตัวชี้ วัด
โครงการย่อยนําส่ง
ข้ อมู ลครบถ้ วน ใน
กรอบระยะเวลา ท่ี
กําหนด 
แต่อาจจะยังต้องมี
การปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และอยู่
ในช่วงทดลองใช้งาน
กับชุมชน 

    

 

4.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 
ในการรายงานผลการใช้งบประมาณ แบ่งออกเป็นสองระยะ คือ ระยะ 4 เดือน และระยะ 9 

เดือน โดยรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในระยะ 4 เดือน มีการใช้จ่ายเงินในส่วนของการจัดการต้น
น้ําเท่านั้น ดังตารางท่ี 4.3  

 
ตารางท่ี 4.6 รายงานสรุปการเงินในรอบ 4 เดือน 

งบ ที่ตั้งไวใ้นสัญญา ใช้จริง คงเหลอื/หรือเกิน หมายเหตุ 
1) งบจัดการต้นน้ํา 300,000 98,160 เหลือ 201,840 สิ้นสดุ 
2) งบบริหารจัดการ 500,000 - - ระบุแผนการ

ดําเนินงาน 
3) งบสนับสนุนทุนวิจัย 
- โครงการวิจัย x ต้นน้ํา 
- โครงการวิจัย x กลางน้ํา 
- โครงการวิจัย x ปลายนํ้า 

3,200,000 - -  

รวมงบประมาณ 4,000,000 98,160 3,901,840  
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

เนื่องจากงบจัดการต้นน้ําจํานวน 300,000 บาท ซึ่งหน่วยจัดการกลาง มทร.พระนคร ใช้ไป
ท้ังส้ิน 98,160 บาท และเหลือจํานวน 201,840 บาท ดังตารางท่ี 4.6 ดังนั้น หน่วยจัดการกลาง  
มทร.พระนคร จึงขอใช้งบในส่วนท่ีเหลือจากการศึกษาต้นน้ําดังกล่าว ไปใช้ในส่วนของการทํา
โครงการวิจัยย่อย ซึ่งจะไปสมทบกับงบสนับสนุนทุนวิจัยในหมวดท่ี 3 ท่ีมีจํานวนเงิน 3,200,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,401,840 บาท โดยจัดสรรลงในโครงการวิจัยย่อยจํานวน 2 โครงการ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.7 และข้อมูลตัวเลขจะถูกนําไปปรับใช้ในสัญญารับทุนของโครงการย่อยท้ังสอง 

 
ตารางท่ี 4.7 การปรับเพ่ิมงบประมาณในส่วนโครงการย่อยจากงบส่วนจัดการต้นน้ํา 

โครงการ ช่ือโครงการ 
แผนงบประมาณ

เดิม 
เพิ่มจากงบ
ศึกษาต้นน้ํา 

รวม
งบประมาณ

โครงการย่อย 
ท่ี 1 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี เพ่ือสุขภาพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

800,000 100,000 900,000

โครงการย่อย 
ท่ี 2 

การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนากล
ยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพด้วย
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์  จั งหวดั
เพชรบุรี 

500,000 101,840 601,840

โครงการย่อย 
ท่ี 3 

ก า ร ศึ ก ษ า อั ต ลั ก ษ ณ์ ท า ง
วัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัด
เพชร บุ รี สู่ ก ารออกแบบและ
พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ สํ า ห รั บ
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

700,000 - 700,000

โครงการย่อย 
ท่ี 4 

การพัฒนาและสร้างเครื่องจักร
สํ า ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต ขนมห ว าน
พ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่ด้วย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 

1,200,000 - 1,200,000

รวม 3,400,000 201,840 3,401,840
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ตารางท่ี 4.8 การใช้จ่ายงบประมาณในระยะ 9 เดือน  

ลําดับ รายการ 
หน่วย
จัดการ
กลาง 

โครงการ 1 
(บาท) 

โครงการ 2 
(บาท) 

โครงการ 3 
(บาท) 

โครงการ 4 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 การศึกษาต้นนํ้า 98,160 - - - - 98,160
2 โอนเ งินจากโครงการ

หลักไปสู่โครงการย่อย 
งวดท่ี 1 (70%) 

- 
630,000 421,288 490,000 840,000 2,381,288

3 โอนเ งินจากโครงการ
หลักไปสู่โครงการย่อย 
งวดท่ี 2 (20%) 

- 
180,000 120,368 150,000 240,000 690,368

4 โอนเ งินจากโครงการ
หลักไปสู่โครงการย่อย 
งวดท่ี 3 (10%) 

- 90,000
ยังไม่จ่าย เล่ม
ยังไม่สมบูรณ์

60,184
ยังไม่จ่าย เล่ม
ยังไม่สมบูรณ์

70,000 
ยังไม่จ่าย เล่ม
ยังไม่สมบูรณ์ 

120,000 
ยังไม่จ่าย เล่ม
ยังไม่สมบูรณ์ 

(340,184)

5 ลงพื้นที (ใช้งบ 65,680 
บาท) 

65,680   65,680

6 ลงพื้นที (ใช้งบ 19,810 
บาท) 

19,810   19,810

7 ลงพื้นที ใช้งบ 12,670 12,670   12,670
8 ประชุมโครงการ OTOP 

วันที่ 4 มีนาคม 62 
3,960 - - - - 3,960

9 ประชุมโครงการ OTOP 
วันที่ 2 เมษายน 62 

   
5,843.85 

- - - -  5,843.85 
 

10 ลงพื้นทีวั่นที่ 22 
พฤษภาคม 62 จํานวน
เงิน 20,605 บาท 

20,605 - - - - 20,605

11 รายงานความก้าวหน้า
รอบ 4 เดือน  

124,192 - - - - 124,192

12 ค่าวัสดสุาธิต จัด
นิทรรศการ และคา่
เดินทางรถยนต ์

13,933 - - - - 13,933

13 จัดนิทรรศการที่ล้านนา 
เชียงใหม่ 

84,361 - - - - 84,361

14 จัดนิทรรศการ ที่นาพัน
สาม 

10,855 - - - - 10,855
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ลําดับ รายการ 
หน่วย
จัดการ
กลาง 

โครงการ 1 
(บาท) 

โครงการ 2 
(บาท) 

โครงการ 3 
(บาท) 

โครงการ 4 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

15 อบรมพัฒนานักวิจัย ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

21,440 - - - - 21,440

16 รายงานความก้าวหน้า
รอบ 7 เดือน 

98,710 - - - - 98,710

17 งานถนนคนเดิน  วันที่  
18-22 ธันวาคม 62 47,457.50 

- - - - 47,457.50 

รวมทั้งส้ิน 627,677 900,000 601,840 710,000 1,200,000 4,039,517

 

4.4 อภิปรายข้อเรียนรู้/ข้อค้นพบ 
จากการดําเนินโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ หน่วยจัดการกลางได้รวมทีมนักวิจัยเพ่ือทําการถอด

บทเรียน อภิปรายข้อเรียนรู้และข้อค้นพบท่ีได้จากการทํางานวิจัยโครงการ “การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จังหวัด
เพชรบุรี” ลงพ้ืนท่ี ซึ่งมีการถอดบทเรียนจากวัตถุประสงค์ของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 4.9  

 

 ตารางท่ี 4.9 การถอดบทเรียนจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
สถานการณ์/ทีม่าของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Before) 

การดําเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ 

การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น (After) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

1. เพือ่พัฒนา
กลไกการ
ขับเคล่ือนห่วง
โซ่คุณคา่ และ
ยกระดบั
ผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย
อย่างเปน็
รูปธรรม 
 

ผู้ผลิตต้นนํ้ามีรายได้ต่ํา
กว่ากลางน้ําและปลายนํ้า 
ขาดความสมดุล แต่ก็ยังมี
ข้อดีหลายประการ เช่น 
การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
ใน ชุมชน  มี การพึ่ งพา
กันเอง สําหรับผลิตภัณฑ์
เป้าหมายยังต้องได้รับการ
ยกระดับ ด้วยผลิตภัณฑ์
ขนมหวานที่เติบโตมาช้า
นานและด้วยแนวโน้มของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปตาม
ยุ ค ส มั ย ที่ หั น ม า ดู แ ล

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเดิม 
และทําการขับเคล่ือนต้น
นํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา 
และและบริหารจัดการห่วง
โ ซ่ คุ ณ ค่ า ใ ห ม่  ด้ ว ย
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ย่ อ ย  4 
โครงการ และทุกโครงการ
ย่ อ ยต้ อ ง ส่ ง ถ่ า ย ข้ อ มู ล
ระหว่างการวิจัยซ่ึงกันและ
กันเพื่อให้เกิดการเช่ือมต่อ
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
ผ ล ง าน วิ จั ยที่ เ ป็ น ห น่ึ ง
เดียวกันได้ น่ันคือห่วงโซ่

1.ขนมหวานพื้นเมือง
เพื่อสุขภาพ จังหวัด
เพชรบุรี ได้รับการ
สร้าง ยกระดับและ
เ พิ่ ม มู ล ค่ า เ ป็ น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห น่ึ ง
ตํ า บ ล ห น่ึ ง
ผลิตภัณฑ์  

2. มีการพัฒนากลไก
การจัดการห่วงโซ่
คุณค่า  

3. นั ก วิ จั ย ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย

Network Value Chain 
เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ สํ า คั ญ
สําหรับการทําวิจัยคร้ังน้ี 
ใช้ในการอธิบายถึงคุณค่า
ในระหว่างกิจกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น วิ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กัน และมี
ความเก่ียวเน่ืองกับการ
ส ร้ า งคุณค่ า เพิ่ ม ใ ห้ กั บ
วัตถุดิบ  ภายในห่วง โ ซ่
อุปทาน (Supply chain) 
โ ด ย เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่ ก า ร รั บ
วัตถุดิบเข้า วัตถุดิบผ่าน



 

107 
 

โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ 
สถานการณ์/ทีม่าของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Before) 

การดําเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ 

การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น (After) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

สุ ข ภ า พ  ดั ง น้ั น จึ ง
จําเป็นต้องยกระดับขนม
หวานพื้นเมืองเพชรบุรีให้
เป็นนมหวานเพ่ือสุขภาพ 
ในขณะที่ขนมหวานในรูป
แบบเดิมยังคงต้องรักษา
ไว้ เพียงแต่สร้างรูปแบบ
ขนมหวานเพื่อสุขภาพ
เสริมขึ้นมา 

คุณค่าจะร้อยเรียงกันได้
ด้วยเช่นกัน  ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาผลิต ภัณฑ์

ข น ม ห ว า น พื้ น เ มื อ ง 
จั งห วัด เพชรบุ รี  เพื่ อ
สุ ขภ าพและ ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจชุมชน 

2. การเพิ่มมูลค่าและการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาด
ผลิ ต ภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมืองเพื่อสุขภาพด้วย
นวัตกรรมทางการตลาด
ดิ จิ ทั ล สู่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จั ง ห วั ด
เพชรบุรี 

3. การศึกษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุ รี สู่การ
ออกแบบและพัฒนา
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ สํ า ห รั บ
ผลิ ต ภัณฑ์ขนมหวาน
พื้ น เ มื อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจชุมชน 

4. การพัฒนาและส ร้ า ง
เคร่ืองจักรสําหรับการ
ผลิตขนมหวานพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุ รี  แบบ
ใหม่ด้ วย เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

โ ค ร ง ก า ร ต้ น นํ้ า  คื อ 
โครงการที่ 4  

เป็นการพัฒนาและ
ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ด้ ว ย

เทคโนโลยีราชมงคล
พระนครได้รับการ
พั ฒ น า ค ว า ม รู้
สําหรับสร้างกลไก
การขับเคลื่อนห่วง
โซ่คุณค่า 

เข้าสู่กระบวนการแปลง
สภาพจนกระทั่งกลายเป็น
ขนมหวานพื้นเมืองเพื่อ
สุขภาพ จ.เพชรบุรี โดย
ขั้ น ต อ น ตั้ ง แ ต่ ก า ร รั บ
วัตถุดิบ จนกระท่ังแปลง
วัตถุดิบเป็นสินค้าสาํเร็จรูป
จะต้องใช้ทรัพยากร ไม่ว่า
จ ะ เ ป็ น เ งิ น  แ ร ง ง า น 
วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ต ล อ ด จ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 
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วัตถุประสงค์ 
สถานการณ์/ทีม่าของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Before) 

การดําเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ 

การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น (After) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

เทค โน โลยี ที่ เ หมาะสม
ให้กับกลุ่มต้นนํ้า รวมท้ัง
กลุ่มกลางน้ํ า  เพื่อแก้ไข
ปัญหา เช่น ปริมาณการ
ผลิตที่จะป้อนให้กับกลุ่ม
กลางนํ้าไม่เพียงพอ หรือ
กลุ่มกลางน้ํ ามีข้อ จํา กัด
ด้านแรงงานคน ส่งผลต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
ปริมาณการผลิต จึงต้องใช้
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ที่ ไ ม่ ต้ อ ง มี
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ สู ง เ ข้ า ม า
แทนที่และใช้แรงงานคน
เดิมน้ันไปควบคุมและดูแล
เคร่ืองจักรแทน  

ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
โ ค ร ง ก า รที่  4 ต้ น นํ้ า น้ี
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
โคร งกา รย่ อ ยที่  1 เ ช่ น 
ขนาดของขนมลูกชุบ ความ
หนืดของขนมหม้อแกง เป็น
ต้น 
โครงการกลางน้ํ า  คื อ 
โครงการที่ 1 และ 3  

เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ที่
ดํ า เ นินการเ ก่ียวกับการ
สร้างนวัตกรรมทางด้าน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข น ม ห ว า น
พื้นเมืองเพื่อสุขภาพและ
บรรจุภัณฑ์บนอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุรี จะส่งเสริม
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ 
สถานการณ์/ทีม่าของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Before) 

การดําเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ 

การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น (After) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

เพื่อสุขภาพแบบใหม่ เกิด
ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ 

โครงการย่อยที่ 1 ต้อง
ส่งถ่ายข้อมูลส่วนประกอบ 
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ และ
ขนาดของขนมต่างๆ ให้กับ
โครงการย่อยที่ 3 เพื่อใช้ทาํ
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
โครงการปลายน้ํ า  คือ 
โครงการที่ 2  

เป็นการดํานินการด้าน
การตลาด ส่งเสริมการขาย
ก า ร ต่ อ ย อ ด สู่ พ าณิ ช ย์
เช่ือมต่อกลางน้ําไปสู่ปลาย
นํ้า  เ ช่น  การนํ าผลงาน
ผลิตภัณฑ์ไปสู่วิสาหกิจเพื่อ
สั ง ค ม โ ด ย ผ่ า น บ ริ ษั ท
ป ร ะ ช า รั ฐ รั ก ส า มั ค คี
เพชรบุรี ซ่ึงมีบุคคลสําคัญ
เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ขับเคล่ือนการทํางานให้กับ
สังคม เ ช่น ผู้ ว่าราชการ
จังหวัด ผู้ประกอบการขนม
หวาน เป็นต้น และทําการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการเข้า
มาทําการผลิตขนมตาม
มาตรฐาน 

โครงการย่อยที่ 2 ต้อง
ส่งข้อมูลผลการทดสอบ
ก า ร ต ล า ด ใ ห้ กั บ ทุ ก
โครงการเพื่อประเมินผล
ด้านความสมดุลของห่วงโซ่
คุณค่า เป็นต้น 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ 
สถานการณ์/ทีม่าของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Before) 

การดําเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ 

การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น (After) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

2. เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
ห่วงโซ่คุณค่า
ข อ ง ก ลุ่ ม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เป้าหมาย 
 

ก่อนดําเนินโครงการยังไม่
มี การ วิ เคราะห์ ห่วงโ ซ่
คุณค่าขนมหวานพื้นเมือง
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ  จั ง ห วั ด
เพชรบุรี 

ก า ร พั ฒ น า ก ล ไ ก ก า ร
ขับเคล่ือนผลิตภัณฑ์หน่ึง
ตํ า บ ล ห น่ึ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ป ร ะ เ ภ ท ข น ม ห ว า น
พื้ น เ มื อ ง เ พื่ อ สุ ข ภ า พ 
จังหวัดเพชรบุ รีด้วยการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่า 

ได้ห่วงโซ่คุณค่าขนม
หวานพื้ น เมื อ ง เพื่ อ
สุ ข ภ า พ  จั ง ห วั ด
เพชรบุรี 

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
ใ ห ม่  (New Network 
value chain) เ ป็ น
เคร่ืองมือที่สําคัญในการ
กระจายรายได้สู่กลุ่มต้น
นํ้าในห่วงโ ซ่ขนมหวาน
พื้นเมืองเพชรบุ รี สร้าง
ความสมดุลของต้น นํ้า  
กลางนํ้า และปลายน้ํา 
 

3. เพื่อพัฒนา
ร ะ บ บ แ ล ะ
ก ล ไ ก ก า ร
จั ด ก า ร
งานวิ จัยของ
มหาวิทยาลัย
ในการพัฒนา
ง า น วิ จั ย
พ าณิ ช ย์ เ ชิ ง
พื้ น ที่ ที่ มี
ผลกระทบสูง  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีการ
ทําวิจัยเช่ือมโยงให้บริการ
วิชาการด้วยการลงพื้นที่
ในชุมชนที่ เป็นงานวิจัย
พาณิชย์เชิงพื้นที่แต่จะมี
ผลกระทบไม่ สู ง  ห รือ
บา งค ร้ั ง  มี ผ ลผลิ ต  มี
ผลลัพธ์ แต่ไม่มีผลกระทบ 
ดังน้ันในการทํางานวิจัย
พ าณิ ช ย์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ที่ มี
ผลกระทบสูงซ่ึง มทร.พ
ระนคร ยังไม่เคยทํา จึง
จําเป็นต้องมีการพัฒนา
ร ะ บบ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย ให้สอดรับ
กับบริบทที่กล่าวมา 

ในการพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการงานวิจัย
น้ัน มหาวิทยาลัยได้ทําการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ทําหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการบริหาร

โครงการ  “การส ร้าง
นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ห น่ึ งตํ าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ป ร ะ เ ภ ท ข น ม ห ว า น
พื้ น เมื อ ง เพื่ อ สุ ขภาพ 
จั งห วัด เพชรบุ รี” ทํ า
ห น้ า ที่ ค ว บ คุ ม แ ล ะ
กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร
ดําเนินงานโครงการ 

2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เ นิน งาน โครงการ 
“การส ร้างน วัตกรรม
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ห น่ึ ง ตํ า บ ล  ห น่ึ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( OTOP) 

มี กล ไกการบ ริหาร
จัดการงานวิ จัย เ ร่ิม
ตั้ ง แ ต่ ก า ร พั ฒ น า
ข้อเสนองานวิจัย การ
ดําเนินการทําสัญญา 
การติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า  การ
ร า ย ง า น ผ ล  ก า ร
ติดตามด้านเ งินงวด
โครงการ การส่งเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี การตีพิมพ์
ผลงาน วิ จัยและจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา  และการปิด
โครงการ 
 

ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย เ ป็ น
เ ค ร่ื อ ง มื อ สํ า คั ญ ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ผู้บริหารจะ
ใ ช้ ใ น ก า ร กํ า กั บ แ ล ะ
ควบคุมการดํา เ นินงาน
วิจัยของนักวิจัยให้สามารถ
ดําเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง อีก
ทั้ ง นั ก วิ จั ยจะสามารถ
ดํ า เ นินการได้ อ ย่ างถู ก
ทิ ศ ท า ง มี รู ป แ บบก า ร
ทํ า ง า น ที่ ส อ ด รั บ กั บ
กฎเกณฑ์โดยเฉพาะด้าน
การเบิกจ่าย เป็นต้น 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ 
สถานการณ์/ทีม่าของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Before) 

การดําเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ 

การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น (After) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

ป ร ะ เ ภ ท ข น ม ห ว า น
พื้ น เมื อ ง เพื่ อ สุ ขภาพ 
จั งห วัด เพชรบุ รี” ทํ า
ห น้ า ที่ ค ว บ คุ ม ก า ร
ดําเนินงานโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

3. ที่ปรึกษาโครงการ “การ
สร้างนวัตกรรมและเพิ่ม
มู ลค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ห น่ึ ง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
(OTOP) ประเภทขนม
ห ว า น พื้ น เ มื อ ง เ พื่ อ
สุ ข ภ า พ  จั งห วั ด
เพชรบุรี” ทําหน้าที่ใน
การให้คําปรึกษาและ
แ น ะ นํ า ก า ร ดํ า เ นิ น
โครงการให้กับนักวิจัย
เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น วิ จั ย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4. คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการ 
“การส ร้างน วัตกรรม
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ห น่ึ ง ตํ า บ ล  ห น่ึ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( OTOP) 
ป ร ะ เ ภ ท ข น ม ห ว า น
พื้ น เมื อ ง เพื่ อ สุ ขภาพ 
จั งห วัด เพชรบุ รี” ทํ า
ห น้ า ที่ ต ร ว จ ติ ด ต า ม
ประเมินผลการดําเนิน
โครงการ  
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ 
สถานการณ์/ทีม่าของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Before) 

การดําเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ 

การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น (After) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

โดยแนวทางการพัฒนา
ระบบกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัย ของ มท
ร.พระนคร อยู่บนหลักธรร
ม า ภิ บ า ล  มี แ น ว ท า ง
ประกอบด้วย  

1. มีรูปแบบเช่ือมโยงข้อมูล
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ส่ ง ผ่ า น 
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง 
ร ะ ดั บ ก ล า ง  นั ก วิ จั ย 
จนกระท่ังลงมาถึงระดับ
เ จ้าหน้าที่  เพื่ อ ใ ห้ เ กิด
ความเข้าใจและทํางานไป
ในทิ ศทาง เดี ยว กัน ได้
อย่างสมบูรณ์ 

2. มี ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศรองรับ เพื่อ
การสืบค้นงานวิจัย เช่น 
ฐ า น ข้ อ มู ล  SCOPUS, 
Sciencedirect, ThaiJO, 
IEEE เป็นต้น  

3. มีการพัฒนานักวิจัย โดย
จัด ใ ห้มี ก ารอบรม เชิ ง
ป ฏิบั ติ ก า ร ใน หั วข้ อที่
นั ก วิ จัย ใ ห้ความสนใจ 
และสามารถนํามาใช้ได้
จริงกับงานวิจัยที่กําลังทํา
อยู่ 

4. มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ใ น ก า ร ทํ า วิ จั ย  เ ช่ น 
เ ค ร่ื อ ง มื อ  อุ ป ก ร ณ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
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โครงการวจิัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จงัหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ 
สถานการณ์/ทีม่าของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Before) 

การดําเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ 

การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น (After) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

โปรแกรมคํานวณข้อมูล
ทางสถิติ  

5. มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
คณาจารย์สํารวจความ
ต้องการและปัญหาต่างๆ 
ใ น ชุ มชนท้ อ ง ถิ่ น เ พื่ อ
กําหนดโจทย์วิจัย  

6. มีการปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
หรือมาตรการที่เก่ียวกับ
กระบวนการวิจัย  

7. มี ก า รพิ จ า รณาคว าม
เหมาะสมของภาระงาน
ของอาจารย์จากงานวิจัย 
และ  

8. มีการ จัดตั้ งหน่วยงาน
ห รื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิ จ า ร ณ า รั บ ร อ ง
จรรยาบรรณการวิจัยใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

    

 
ตารางท่ี 4.10 การถอดบทเรียนด้วยเทคนิค Knowledge management (KM) 

วัตถุประสงค์ 
ความสําเร็จ/ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

ปัจจัยทีนํ่าไปสู่
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น Key 
Success Factors (KSF) 

ปัจจัยทีนํ่าไปสู่ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

Key Failure 
Factors (KFF) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

(Content 
analysis/Discussion) 

1. เพือ่พัฒนา
กลไกการ
ขับเคล่ือนห่วง
โซ่คุณคา่ และ
ยกระดบั
ผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย

โค ร งก า ร  “การส ร้ า ง
นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล หน่ึง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( OTOP) 
ป ร ะ เ ภ ท ข น ม ห ว า น
พื้ น เ มื อ ง เ พื่ อ สุ ข ภ าพ 
จังหวัดเพชรบุรี” สามารถ

1. การเลือกผู้ประกอบการ 
กลุ่ ม ผู้ ป ร ะกอบกา ร 
Stakeholder ห รื อ 
Good boy ที่ มี ค ว า ม
พร้อม ความต้องการ 
และเข้าใจ 

โครงการไม่ล้มเหลว 
แต่ในระยะเวลาการ
ดําเนินการที่ผ่านมา ก็
จ ะ มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่
อาจจะนําพาให้เ กิด
การล้ม เหลวได้  แต่

ก า ร พั ฒ น า ก ล ไ ก ด้ ว ย
ห ลั ก ก า ร ทํ า  SWOT 
Analysis สะท้อบบริบท
ปั ญ ห า ที่ แ ท้ จ ริ ง 
ดําเนินการทําวิจัยด้วยการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทุก
คน ทุกทีมเข้ามาร่วมงาน
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วัตถุประสงค์ 
ความสําเร็จ/ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

ปัจจัยทีนํ่าไปสู่
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น Key 
Success Factors (KSF) 

ปัจจัยทีนํ่าไปสู่ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

Key Failure 
Factors (KFF) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

(Content 
analysis/Discussion) 

อย่างเปน็
รูปธรรม 
 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพื้นเมืองของจังหวัด
เพชรบุรีเดิม ให้เป็นขนม
ห ว า น พื้ น เ มื อ ง เ พื่ อ
สุขภาพได้ ทั้งน้ีได้มีการ
พัฒนากลไกที่ใช้ในการ
ขับเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่า 
 
 
 

2. การเลือกผู้ประสานงาน
ในท้องถิ่นชุมชน ที่มีขีด
ความสามารถ เข้าถึง 
เช่ือมโยงได้หลายภาค
ส่วนได้ เช่น ประธานโอ
ทอป ที่สามารถเช่ือมตอ่
ก ลุ่ ม ข น ม ห ว า น กั บ
หน่วยงานในพื้นที่ เช่น 
เ ช่ื อ มต่ อพัฒนาก า ร
จั งห วัด  หรือ กับผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด เป็นต้น  

3. การสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานในพื้นที่
เป้าหมาย ประกอบด้วย 
องค์การบ ริหารส่ วน
ตํ า บ ล  พั ฒ น า ก า ร
จังหวัด  ผู้ ว่ าราชการ
จังหวัด เป็นต้น 

4. การสํารวจพื้นที่ เ ก็บ
ข้อมูล สรุป  สังเคราะห์ 
จนได้ข้อมูลสําคัญของ 
ต้นนํ้า  กลางนํ้า  และ
ปลายนํ้า  เพื่ อใ ช้ เป็น
ข้ อ มู ล สํ า คั ญ ใ นก า ร
พัฒนากลไกขับเคล่ือน
ห่วงโซ่คุณค่า 

5. การสร้างนักวิจัย นัก
นวัตกรรมร่วมกับการ
ทํางานวิจัย โดยการให้
ทีมนักวิจัยทํางานวิจัย
ร่วมกับผู้ประกอบการ 
กลุ่ ม ผู้ ป ร ะกอบกา ร 

สามารถเปลี่ยน หรือ
แก้ไขปัญหาได้  
 

กั น  รั บ ฟั ง แ ล ะ เ ส น อ
แนวคิดได้หลายหลายทุก
มิติ 
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วัตถุประสงค์ 
ความสําเร็จ/ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

ปัจจัยทีนํ่าไปสู่
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น Key 
Success Factors (KSF) 

ปัจจัยทีนํ่าไปสู่ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

Key Failure 
Factors (KFF) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

(Content 
analysis/Discussion) 

Stakeholder ห รื อ 
Good boy ส ร้างการ
ทํางานที่ มีการมีส่ วน
ร่วม ร่วมคิดและร่วมทํา 

6. การติ ดตามรายงาน
ความก้าวหน้า และลง
พื้นที่ติดตาม การสร้าง
เ วที ร า ย ง านผลกา ร
ดําเนินการและมีการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. มีหน่วยจัดการกลาง คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็ นตั ว กลา ง ในกา ร
ขับ เค ลื่ อนการขยาย
ผลงานวิจัยต่อเน่ืองหลัง
เสร็จสิ้นโครงการวิจัย
ต ามระยะ เ วล าขอ ง
สัญญาทุน 
 

2. เพือ่ให้ได้
ห่วงโซ่คุณคา่
ของกลุม่
ผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย 
 

นักวิ จัยสามารถพัฒนา
ห่วงโ ซ่คุณค่าของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เป้าหมายได้  

1. มีโครงการวิจัยย่อยอยู่
ในทุกห่วงโซ่คุณค่า 

2. ในแต่ละโครงการวิจัย
ย่อยมีนักวิจัยที่มีความ
ห ล า ก ห ล า ย ค ว า ม
เ ช่ี ย ว ช า ญ ทํ า ง า น
ร่วมกัน 

3. มีกลไกหนุนเสริมจาก
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

4. ได้รับความร่วมมือของ 
stakeholder ในห่วงโซ่

1. ขาดประสบการณ์
การวิจัยในรูปแบบการ
พัฒนางาน วิ จั ย เ ชิ ง
พื้นที่ 

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
ใ ห ม่  (New Network 
value chain) เ ป็ น
เคร่ืองมือที่สําคัญในการ
กระจายรายได้สู่กลุ่มต้น
นํ้าในห่วงโ ซ่ขนมหวาน
พื้นเมืองเพชรบุ รี สร้าง
ความสมดุลของต้น นํ้า  
กลางนํ้า และปลายน้ําและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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วัตถุประสงค์ 
ความสําเร็จ/ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

ปัจจัยทีนํ่าไปสู่
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น Key 
Success Factors (KSF) 

ปัจจัยทีนํ่าไปสู่ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

Key Failure 
Factors (KFF) 

อภิปรายผลด้วยหลัก
วิชาการ 

(Content 
analysis/Discussion) 

คุณค่า และหน่วยงาน
ในพื้นที่ 
 

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
อื่นๆ 

3. เพือ่พัฒนา
ระบบและ
กลไกการ
จัดการ
งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ในการพฒันา
งานวิจัย
พาณิชย์เชิง
พื้นที่ที่มี
ผลกระทบสูง  

สามารถพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

1. มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2. มีความร่วมมือจากการ
ทํางานข้ามฝ่ายในส่วน
งานที่เก่ียวข้อง 

3. มีหน่วยงานดําเนินการ
ห ลั ก เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ก า ร
ดําเนินการในทุกภาค
ส่วน ซ่ึงก็คือสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

กฎระเบียบของทาง
ราชการยังไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาระบบการ
บริหารพัสดุ 

ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย เ ป็ น
พื้นฐานของการตัดสินใจ
ของผู้ กํ าหนดนโยบาย 
หรือช่วยในการกําหนด
เป้ าหมายของกลยุ ท ธ์  
กลวิธีที่ เหมาะสม ทําให้
สามารถบริหารงานวิจัยให้
เ กิดประโยชน์สู งสุดต่อ
ชุมชน และประเทศ 

   

 
4.5 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

4.5.1 โจทย์เชิงพ้ืนท่ีมีจุดเด่นคือตําบลสํามะโรง ตําบลนาพันสาม ตําบลโพพระ และตําบลหนอง
พลับ จัดว่าเป็นตําบลท่ีผลิตขนมหวานพ้ืนเมืองและมีอาณาเขตติดต่อกันส่งผลให้การพบกับกลุ่มชุมชน
ผู้ผลิตขนมหวานนั้นเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วและกลุ่มชุมชนต่างก็รู้จักซึ่งกันและกัน ชุมชน
ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับทีมนักวิจัยส่งผลให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ท่ีสําคัญ
เป็นอย่างยิ่งคือหน่วยงานในท้องถ่ินเช่น องค์การบริหารส่วนตําบล นายก ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ต่างให้
ความร่วมมือในการทําโครงการวิจัยนี้เป็นอย่างมากและเข้าร่วมการลงพ้ืนท่ีกับนักวิจัย กลุ่มชุมชนมีองค์
ความรู้ท้องถ่ินในการทําขนมหวานและมีประสบการณ์สืบทอดมาจากบรรพบุรุษขนมหวานพ้ืนเมือง
เพชรบุรีมีรสชาติท่ีอร่อยทุกชนิดสามารถท่ีจะพัฒนาต่อยอดและดัดแปลงให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางด้าน
อาหารใหม่ๆได้ไม่ยาก 

4.5.2 ความชัดเจนในด้านการใช้ระเบียบเพ่ือการวิจัย การสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับ
ภาคีเครือข่าย การสร้างการยอมรับจากประชาคมนักวิจัย การสนับสนุนพ้ืนท่ีกลางในการแลกเปล่ียน
ส่ือสาร เพ่ือสร้างพลังงานในการทํางาน  
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บทที่ 5 

บทสรุป 
 

โครงการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภท ขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหัวหน้าโครงการชุด และมีโครงการย่อยจํานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี เพ่ือสุขภาพและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน  หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร  มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาสูตรพ้ืนฐาน
และกรรมวิธีการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี ท่ีดีต่อสุขภาพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ศึกษาอัตราส่วนของนํ้าตาลต่อน้ําตาลโตนดและวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
เคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของขนมหวานพ้ืนเมือง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
หวานพ้ืนเมือง สู่กลุ่มผู้ผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี 

2. โครงการวิจัย การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองด้วย
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ขวัญฤทัย 
วงศ์กําแหงหาญ มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้พฤติกรรมผู้บริโภคขนมหวานพ้ืนเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขยายและ
พัฒนาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง เพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมือง 
การสร้างสูตรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาและสร้างแบรนด์ขนมหวานไทย
พ้ืนเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนาระบบการตลาดด้วยนวัตกรรม
ทางการตลาดดิจิทัล 

3. โครงการวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ มีเป้าหมาย ค้นหาอัตลักษณ์ท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้หลักกระบวนทัศน์
ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองเพชรบุรี ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนโดยคํานึงถึงรูปแบบ การผลิต ความสวยงาม การใช้สอย ความเข้ากันได้กับ
เครื่องจักร  และใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
ประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ท้องถ่ินสร้างเป็นเรขศิลป์  

4. โครงการวิจัย การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสําหรับการผลิตขนมหวานพ้ืนเมือง จ.เพชรบุรี 
แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  หัวหน้าโครงการวิจัย  ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล มีเป้าหมาย 
ออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องจักรใหม่ให้เหมาะสมกับการผลิตขนมหวานพ้ืนเมืองของกลุ่ม OTOP 
และกลุ่มชาวบ้านท้องถ่ินในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิต 
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ในการดําเนินงานท้ังในส่วนของโครงการย่อยและหน่วยบริหารจัดการกลาง สามารถสังเคราะห์ Output 
ของชุดโครงการ OTOP แสดงได้ดังตารางท่ี 5.1  
 

ตารางท่ี 5.1 สังเคราะห์ Output ของชุดโครงการ OTOP 
โครงการ จํานวน

นักวิจัย
จํานวน
นักวิจัย
รุ่นใหม ่

จํานวนนัก
บริหาร

จัดการกลาง 

จํานวน
บทความ
วิชาการ 

จํานวน
นวัตกรรม/
ส่ิงประดิษฐ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.
เพชรบุรี เพื่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

3 - - 2 7

กา ร เพิ่ ม มู ล ค่ า และก า รพัฒนากล ยุท ธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานพ้ืนเมืองด้วย
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 

4 - - 1 4

การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบและพัฒนา
บรรจุ ภัณฑ์สํ าหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
พื้นเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

3 1 - 1 4

การพัฒนาและสร้างเคร่ืองจักรสําหรับการ
ผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม   

4 - - 2 4

หน่วยบริหารจัดการกลาง (สวพ.) - 1 24 1 -
รวม 14 1 24 7 20

 

5.1 ภาพรวมของการดําเนินงาน 
ในการดําเนินงานวิจัยโดยภาพรวมได้ผลเป็นไปตามตัวชี้วัดของชุดโครงการ ปัจจัยหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญในกลไกการทํางานคือ การเชื่อมต่อโครงการย่อยท้ังหมดเข้าด้วยกันโดยหน่วยบริหารจัดการ
กลาง ท่ีจะต้องเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ ประสานข้อมูล ความเข้าใจร่วมกัน ทิศทางการทํางาน และ
อีกหลาย ๆ แง่มุม จากภาพท่ี 5.1 โครงการย่อยท้ัง 4 โครงการ ต้องส่งถ่ายข้อมูลของทีมงานตนเองไปยัง
ทีมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการทําวิจัย เช่น ข้อมูลจากโครงการย่อยท่ี 1 ว่าด้วยเรื่องของการ
พัฒนาสูตร การสร้างนวัตกรรมขนมหวานเพ่ือสุขภาพ จะต้องให้ข้อมูลสําคัญ เช่น ขนาดของขนม 
รูปลักษณ์ แก้ทีมวิจัยท่ีสร้างเครื่องจักร แก่ทีมวิจัยท่ีต้องทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แม้กระทั่ง
ทีมการตลาดก็จะต้องให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ทุกทีม เพ่ือใช้วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าร่วมกัน ผลจากการ
ดําเนินโครงการแสดงดังภาพท่ี 5.2 เป็นผลงานวิจัยของโครงการย่อยท่ีจําแนกตามกลุ่มต้นน้ํา กลางน้ํา 
และปลายนํ้า ท่ีจะทําให้ เห็นภาพรวมได้ง่ายข้ึน และภาพท่ี 5.3 คือ การนําผลงานวิจัยไปสู่
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ภาคอุตสาหกรรม และเกิดนวัตกรรมขนมหวานพ้ืนเมืองเพื่อสุขภาพท่ีมีขายแล้วในท้องตลาด ท้ังนี้
สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการย่อยตอบตัวชี้วัดท้ังหมดและโครงการชุดสามารถตอบสนองต่อชุดแผน 8 มทร.ได้ 
2. เกิดข้อค้นพบใหม่ คือนวัตกรรมสารให้ความหวานแทนน้ําตาล 
3. พัฒนาสูตรขนมหวานท่ีสามารถนําสารให้ความหวานแทนนํ้าตาลร่วมกับน้ําตาลแล้วสามารถ

ลดพลังงานจากนํ้าตาลได้ได้ถึงร้อยละ 15-25 
4. เกิดนวัตกรรมสูตรขนมชั้น ซึ่งไม่อยู่ในตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
5. เกิดการเชื่อมโยงโครงการเข้ากับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุร ท่ีเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

โดยในการวางกรอบการวิจัย ไม่ได้คาดหวังท่ีจะเกิด Social Enterprise 
6. จุดเด่นของ มทร.พระนคร คือการทํางานบนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและหัตถกรรม มาต้ังแต่เป็นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล การกําหนดเลือกขนมหวานเป็นโจทย์ท่ีถนัดสําหรับนักวิจัยของ มทร.พระนคร  
และความสามารถในการเชื่อมโยงกับภาคีของมหาวิทยาลัย  

7. มทร.พระนคร กําหนดเลือกโจทย์ขนมหวานของจังหวัดเพชรบุรี พบว่าเป็นประเด็นความ
ต้องการของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากปัจจุบันขนมหวานเพชรบุรีเริ่มประสบกับปัญหาคุณภาพและราคา
ท่ีแข่งขันจนทําให้ธุรกิจขนมหวานมีการเติบโตช้าลง ดังนั้นการเลือกโจทย์ท่ีเป็นความต้องการ ทําให้ มท
ร.พระนคร ได้หน่วยงานภาคี (Stakeholder) ท่ีเป็นภาคีหลักในการผลักดันเชิงนโยบายและผู้ใช้
ประโยชน์โดยตรง เริ่มจากต้นน้ําตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบ มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางครกเข้า
ร่วม ส่วนกลางนํ้าและปลายน้ํามีภาคส่วนผู้ประกอบการและตลาดจําหน่าย มีผู้ประกอบการกลุ่มขนม
หวานบ้านลุงอเนก คุณประวิทย์ เครือทรัพย์ และคุณโสภา มาลัยเลิศ ประธาน OTOP จังหวัดเพชรบุรี 
เข้าร่วม  ในด้านการสนับสนุนเชิงนโยบาย มีพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม ในกระบวนดําเนินการ
วิจัยได้ใช้โอกาสเชื่อมโยงกลไกกับภาคีจังหวัดเพชรบุรี ทําให้ชุดโครงการวิจัยกระทบถึงจังหวัด  ในการ
วางแผนพัฒนางานส่งเสริมชุมชนจากงบพัฒนาจังหวัด  

8. มทร.พระนคร โดยหน่วยจัดการ ได้คัดเลือกนักวิจัยท่ีเข้ามารับผิดชอบโครงการย่อยท่ีมี
คุณภาพ พบว่าเป็นนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท่ีสําคัญนักวิจัยส่วนใหญ่
เป็นระดับผู้บริหารของคณะวิชา ซึ่งทําให้การขับเคล่ือนนักวิจัยผู้ร่วมวิจัยภายในโครงการวิจัยย่อย ทําได้
ดีมาก หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถตัดสินใจและเพิ่มเติมเทคนิคการวิจัยเข้ากับพันธกิจต่างๆของคณะ
วิชาการได้มากข้ึน รวมทั้งสามารถเชื่อมผลงานวิจัยสู่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างยอดเยี่ยม  

9. จุดเด่นอีกประการคือ มทร.พระนคร โดยโครงการวิจัยย่อย ได้บูรณาการกิจกรรมภายใต้
โครงการวิจัยเข้ากบัการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม มีการเพ่ิมกิจกรรมระหว่างศึกษาวิจัย
ให้นักศึกษาได้ร่วมการพัฒนาและทดสอบเบ้ืองต้น  ทําให้เกิดความคิดท่ีหลากหลายจากนักศึกษา รวมทั้ง
สร้างพันธกิจบริการวิชาการความรู้ท่ีชุมชนต้องการ ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักศึกษา 
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5.2 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขอให้หน่วยจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทําความเข้าใจกับนักวิจัยใน

โครงการให้ทราบถึงเป้าหมายหลักของชุดโครงการวิจัย และปรับปรุงรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือให้ทุกโครงการวิจัยเข้าใจถึงรูปแบบการ
เขียนรายงานท่ีถูกต้อง และตรึงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

2. ควรสนับสนุนให้นักวิจัยดําเนินการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน 
ก่อนการประชาสัมพันธ์  

3. วางแผนงานการพัฒนาบทความทางวิชาการ เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ  

4. ควรประสานหน่วยงานในระดับจังหวัดเพ่ือการคืนข้อมูลทางวิชาการและการส่งมอบผลงานวิจัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

5. ควรสนับสนุนแผนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือบูรณาการงบประมาณ
ร่วมกับทางจังหวัด และกําหนดแผนงานการทํางานในระยะยาว 

6. ควรถอดข้อเรียนรู้และ Platform การบริหารจัดการโครงการท่ีมีความสําเร็จ เพ่ือเป็นโอกาสใน
การสร้างการรับรู้และการปรับระบบวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

7. ในการดําเนินโครงการวิจัยตามรูปแบบท่ีได้ดําเนินการเกินคาด คือกลไกการสนับสนุนจากหน่วย
จัดการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และความร่วมมือของชุมชนเป้าหมาย ท่ีตํ่ากว่าท่ี
คาดหมาย คือระบบการบริหารจัดการด้านการเงินในบางมหาวิทยาลัย  

8. ระบบบริหารจัดการท่ีเป็นจุดเด่น คือ การได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ Network value chain 
และงบประมาณเพ่ือตรวจสอบบริบทข้อมูลของ OTOP ในพ้ืนท่ี ระบบการวิจัยท่ีกําหนดให้มี
หน่วยจัดการระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยสนับสนุนจัดการกลาง คอยชี้แนะและสนับสนุนการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับนักวิจัยและการดําเนินการ
วิจัย  

9. ทักษะท่ีต้องการให้หนุนเสริม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี การ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การสร้างระบบตลาด การอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมมือ 
การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนนุชุดโครงการวิจัยท่ีมีผลกระทบสูง  

(Program based Research) ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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