
 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการสรา้งเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

#เด็กอวด(ทำ)ด ี
 
๑. ชื่อทีม R ตานี Digital Marketing       จังหวัด ปัตตานี 
   โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและส่งเสรมิการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มยาริงบาติก    
    ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 
๒. สถานที่ดำเนินการ  บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบล หนองแรต อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี 94150  
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 

3.1 นางสาวอารีฟะ ดอเลาะ (หัวหน้าทีม) 
3.2 นางสาวซารีฮะ มามะ 
3.3 นางสาวยัสมนี มะแซ 

 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ 
     4.1 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มยารงิบาติก พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
  4.2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ให้กับกลุ่มยาริงบาติกและเยาวชน
ในชุมชน ใหม้ีช่องทางการจัดจำหน่ายเพ่ิมขึ้น 
 4.3 เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ 
       เป้าหมาย คือ  

1. พัฒนาผลิตภัณฑจ์ากผ้าบาติกให้มีความหลากหลาก นอกเหนือจากผ้าช้ินเพียงอย่างเดียว  เช่น 
หมอนอิงตูป๊ะ กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ  หมวกแฟชั่น ออกแบบลวดลายแม่พิมพ์ไม้จากลายพ้ืนบ้านปัตตาน ีการ
ออกแบบตราสินค้าและบรรจภุัณฑ์  พัฒนาเทคนิควิธีการทำผ้าบาติก เช่น เทคนิคพิมพ์เทียนหลายชั้น  โดยนำ
องค์ความรู้จากการเรียนในสาขาวิชาดิจิทัลกราฟกิมาประยุกต์ใช้  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ในวัยทำงาน  

2. การส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ มีช่องการจำหน่ายผลิตภัณฑผ์้าบาติกให้มากขึ้น โดยจัดทำร้านค้า
ออนไลน์ คลิปวีดิโอ ติ๊กต๊อก (กำลังดำเนินการ) และไลฟ์ทางเพจเฟสบุ๊ค เพื่อประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน ์มี
การสร้างคอนเทนต์ที่มาของผา้บาติกและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแต่วันที่ 1 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565 
 
 
 



 ๗. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
 

ลำดับที ่ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. ลงพื้นที ่ ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน ระหว่าง 

สมาชิกโครงการ ครูที่ปรึกษา นักศึกษา และสมาชิกกลุ่มยาริงบาติก  
15 พ.ย – 5 ธ.ค 

2564 
2. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำบาติก ประกอบด้วย ผ้าฝ้าย แปรง 

มอบให้กลุ่ม เพื่อจัดทำผ้าบาติก 
6 - 12 ธ.ค 2564 

3. สมาชิกโครงการและนักศึกษา ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ประกอบด้วย หมอนอิงตูป๊ะ กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ หมวกแฟช่ัน  

13 ธ.ค 2564 -  
9 ม.ค 2565 

4. สมาชิกและนักศึกษาสาขาดิจิทัลกราฟิก ลงพื้นที่ เรียนรู้ขั้นตอนการ
ผลิตผ้าบาติก และลงมือปฏิบัติทำผ้าบาติก ณ ยาริงบาติก เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียรู้การทำผ้าบาติก และการนำผ้าบาติกไปตัดเย็บเป็น
ผลิตภัณฑ ์โดยลงพื้นที่ในวันเสาร์อาทิตย์ 

 
3  - 20 ม.ค 2565 

5. ถ่ายทำคลิปวีดิโอ การทำผ้าบาติก ณ ยาริงบาติก โดยนักศึกษา
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 

21 ม.ค 2565 

6. ออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก โดยดำเนินการให้กลุ่ม 
Rim J  ตัดเย็บ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน  

21 ม.ค – 15 ก.พ
2565 

7. สมาชิกโครงการร่วมกันออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
โดยออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator พิมพ์ ตัด ขึ ้นรูป 
เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

20 ธ.ค 2564 – 
28 ก.พ 2565 

8. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการไลฟ์ผ่านเฟสบุ๊ค ลงพื้นที่แนะนำวิธีการ
ติดตั ้งอุปกรณ์และแนะนำ สาธิต เทคนิคการไลฟ์ โดยสมาชิก
โครงการ ครูที ่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิกและ
สาขาวิชาการตลาด ณ ยาริงบาติก  

17 ม.ค – 6 ก.พ 
2565 

9. กิจกรรมการไลฟ์ผ่านเฟสบุ๊คโดยสมาชิกโครงการ และยาริงบาติก 6 ก.พ 2565 

 
๘. งบประมาณดำเนินการ จำนวน 30,000  บาท   
    งบประมาณที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจำนวน 18,380 บาท 
    คงเหลือ จำนวน 11,620 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (ถ้าม)ี ระบุ  ไม่ม ี
 
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ลำดับที ่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน (บาท) 
1. ค่า ผ้า และวัสดุ สำหรับทำบาติก 1,500 

2. ค่าตัดเย็บผลิตภัณฑ์ หมอนอิง กระเป๋า หมวก 2,320 

3. ค่าชุดอุปกรณส์ำหรับไลฟ ์ 4,079 

4. ค่าน้ำมัน (รถยนต์+มอเตอร์ไซค์) สำหรับสมาชิกและผู้ร่วมโครงการ
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  

3,100 



5. ค่าอาหาร สำหรับสมาชิกในการทำกิจกรรม  1,801 

6. ค่าไวนิล 300 

7. ค่าเบี้ยเลี้ยง(เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ) ค่ากราฟิกตัดต่อวีดีโอ  
ค่าผู้สอน ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนิน ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ 

5,280 

8. เงินสำรอง 11,620 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมสี่วนร่วมในการดำเนินการ 
         9.1 คณะครู และนักศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิกและสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี 
        9.2 กลุ่มยาริงบาติก  หมู่ 1  ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 9.3 พัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 
๑๐. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
       ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
                10.1.1 ได้พัฒนาตนเองและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

10.1.2 ได้เรยีนรู้วิธีการทำงานร่วมกับชุมชน 
               10.1.2 มีส่วนร่วมการพัฒนาของชุมชน   
  ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
               10.2.1 สร้างรายได้แก่ชุมชนในพื้นที ่
  10.2.2 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอ่ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10.2.2 เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นน้อง ต่อไป 
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
       11.1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น เสื้อสำเร็จรูป  
สำหรับข้าราชการ เสื้อแฟชั่น  

11.2 เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เช่น เปิดร้านค้าออนไลน์ tictok facebook line คลิปวีดิโอ 
เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคปัจจุบัน  
  
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 12.1 สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทำให้การลงพื ้นที ่ไม่สะดวก ในบางช่วงเวลา ทำให้การ
ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ วิธีการแก้ปัญหาโดยการนัดหมายสมาชิกลงพื้นที่ในวันเวลาในช่วงที่ปลอดภัย 
 12.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค วิธีการ
แก้ปัญหาโดยการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ให้มีความประณีตสวยงาม 
แก้ปัญหาโดยติดต่อกลุ่มตัดเย็บ  Rim J ซึ่งเป็นกลุ่มตัดเย็บในชุมชน 
 12.3 ด้านเวลา เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มยังเป็นนักศึกษา ต้องเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จึงกำหนดวัน
ทำกิจกรรมลงพื้นที่ในวัน เสาร์อาทิตย์ และการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ โดยการประชุมออนไลน์  และเชิญชวน
ให้น้องในแผนกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือร่วมเรียนรู้และสามารถดำเนินโครงการต่อได้ 
      
 



๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
       ควรจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม ก่อน ระหว่างและหลัง การดำเนินงานโครงการ  เพื่อรับทราบปัญหา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข้อเสนอแนะ คำแนะนำและข้อคิดมาแก้ปัญหาและพัฒนาโครงการให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
 
๑๔. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิโอ ความยาวไม่เกิน ๕ 

นาที (ถ้ามี) https://www.youtube.com/watch?v=euCaGsqkjbM 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)         อารีฟะ ดอเลาะ      หัวหน้าทีม 
                                                (นางสาวอารฟีะ ดอเลาะ) 

วันที่ 18 เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 

(ลงชื่อ)         ซารีฮะ มามะ      สมาชิกในทีม 
                                                (นางสาวซารฮีะ มามะ) 

วันที่ 18 เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 

(ลงชื่อ)       ยัสมีน มะแซ       สมาชิกในทีม 
                                                 (นางสาวยัสมนี มะแซ) 

วันที่ 18 เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 

(ลงชื่อ)    ราตรี อิสสระโชติ       ผู้รับรอง  
(นางราตรี อิสสระโชติ) 

ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา 
วันที่ 18 เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2565 

 
 

 


