
 

 

 

 

 

๑. ชื่อทีม  R ตานี Digital Marketing 

 
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ให้กบักลุ่มยาริงบาติก    
    ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 
    ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

❑     ด้านการเกษตร  ❑ ด้านการศึกษา 
    ❑ ด้านสาธารณสุข  ❑ ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ❑ ด้านสังคม  ❑ อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 
 
๓. พื้นที่ดำเนินการ วสิาหกิจชุมชน  กลุ่มยาริงบาติก ต. หนองแรต อ. ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 
๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ดำเนินโครงการ 

ปัจจุบันผ้าบาติกและผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนใน 3 จังหวัด 
ชายแดนใต้ ทำเป็นอาชีพ โดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ผลิตผลงานบาติกออกสู่ตลาด กลุ่มยาริงบาติก ต. หนอง
แรต อ. ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนหนึ่งที่ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพผ้าบาติกขึ้น โดยมีสมาชิก จำนวน 12 คน 
สมาชิกท้ังหมดเป็นแม่บ้าน และผู้ว่างงาน ผลิตสินค้าจากผ้าบาติก ประเภทภาพตกแต่งผนัง ผ้าชิ้น ชุดนอน ซึ่งมี
รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มผลิตผ้าบาติกกลุ่มอ่ืน ๆ รูปแบบลวดลายเหมือนเดิมไม่มีการออกแบบลวดลายใหม่ ๆ ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   และรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย อีกท้ังเทคนิคการทำผ้าบาติก ใช้
เทคนิคเขียนเทียนระบายสีตามรูปแบบด้ังเดิม ทีต่้องใช้เวลา และทักษะ ต้องอาศัยช่างฝีมือในการเขียนเทียน ทำ
ให้ผลิตชิ้นงานได้น้อย ต้นทุนสูง สินค้าไม่มีความโดดเด่น ไม่สามารถสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค เนื่องจากยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สวยงามดึงดูดตา ไม่มีตราสินคา้และบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่ม
มูลค่าสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบเดิม ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซ่ึงนิยมซื้อสินค้า
ออนไลน์ ทำให้ยอดขายน้อยลง ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 

 เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกของกลุ่มยาริงบาติก ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค มีรูปแบบผลิตภัณฑ์น้อย ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น ด้าน
การออกแบบลวดลายยังไม่มีที่มาที่จะสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้านเทคนิควิธีการไม่ได้รับการพัฒนาให้ง่ายขึ้น 
ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิต ด้านการจัดจำหน่ายสินค้ายังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มชี่องทางการ
จำหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์  

แบบเสนอโครงการ 
#เด็กอวด (ทำ) ด ี

เลขท่ี .................................. 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา ทำการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา ที่สามารถนําไปใช้จริงในกลุ่มอาชีพ ชุมชน หรือนำไปจำหน่ายได้ใน
เชิงพาณิชย์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปช่วยเหลือชุมชน สร้าง
งานสร้างอาชีพได้ โดยนำผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยในรายวิชาโครงการ ไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าทีมี่ความ
แปลกใหม่ ในด้านรูปแบบ ลวดลาย และเทคนิควิธีการ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชน  และส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ เช่น การถ่ายภาพสินค้า การเขียนคำโฆษณาสินค้า การจัดทำรูปแบบกราฟิก การสร้างเรื่องราว การ
จัดการด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์ การจัดส่งสินค้าและการตอบคำถามลูกค้าทันทีตลอดเวลา เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมกลุ่มให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่กลุ่ม ให้มีช่องทางการจำหน่ายที่
หลากหลายขึ้น โดยจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ให้กบักลุ่มยาริง
บาติก ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์ สร้างการยอมรับใน
กลุ่มลูกค้าอย่างยั่งยืน   
  
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มยาริงบาติก พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
  2. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ให้กับกลุ่มยาริงบาติกและเยาวชน
ในชุมชน ให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพ่ิมขึ้น 

 3. เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน 
 
๗. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 1. กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน ต. หนองแรต อ. ยะหริ่ง จำนวน 20 คน ได้รับความรู้ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก และการตลาดออนไลน์ 

2. กลุ่มยาริงบาติก พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ประกอบด้วย ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก 
หมอนอิงรูปทรงข้าวต้มมัด หมอนรองคอมีหมวก กระเป๋าเป้มีหมวก และหมวกแฟชั่น 

3. มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
     

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
            1. ประสานชุมชน กลุ่มแม่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พัฒนาชุมชนอำเภอ 
ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลยะหริ่ง และกลุ่มเยาวชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความต้องการของกลุ่มและ
ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผลงานในรายวิชาโครงการ และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา เพื่อ 
ใช้เป็นต้นแบบให้ชุมชน  

3. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและครูที่ปรึกษา  
ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบลวดลาย เทคนิควิธีการทำผ้าบาติก และการตลาดออนไลน์  

4. จัดทำผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก โดยใช้องค์ความรู้ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์  
5. จัดทำบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตราสินค้า  
6. การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ การสร้าง Sale Page และกราฟิกโฆษณาสินค้า  
7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เอกสารรายงาน ภาพถ่าย สื่อวิดีทัศน์ 
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 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. ประสานชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ       
2. จัดตั้งทีมงาน จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และจัดทำผลิตภัณฑ์   
    ต้นแบบจากผลงานสิ่งประดิษฐ์   

    

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์      
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก การออกแบบ 
    ลวดลาย เทคนิควิธีการทำผ้าบาติก การจัดทำบรรจุภัณฑ์  

    

5. จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การตลาดออนไลน์       

6. รายงานผลการดำเนินงาน      

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ                      จำนวน ................ 30,700................... บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน ................... 30,700………....... บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน ............-......... บาท 
 

1๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 

- ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานจริง และพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
             - ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
              - ชุมชนได้มีความรู้ ทักษะเพ่ือนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น 
  
๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีนโยบายบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
           2. การทำผ้าบาติกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มมีทักษะฝีมือ วัสดุ อุปกรณ์หาซื้อได้ง่าย 
           3. พัฒนาชุมชน ใหก้ารสนับสนุน  

4. ความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในชุมชน 
 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

- สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับชุมชน  
- ให้ความอนุเคราะห์คณะครู เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเป็นวิทยากรให้ความรู้  
พัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 

  - ประสานชุมชนและให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วน 
          องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
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 - ให้การสนับสนุน และสร้างความเข้าใจระหว่าง ชุมชนกับสถานศึกษา ดูแลความปลอดภัย        
                   

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คณุอยากพบ เพราะเหตุใด  
 อาจารย์ช้าง - ศักริ์จิระ  เวียงเก่า เจ้าของแบรนด์ บายศรี เพราะท่านเป็นบุคคลที่ได้พัฒนาผ้าบาติก 
มาอย่างต่อเนื่อง  ด้านแฟชั่น และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยนำแนวคิดจากวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสาน 
ผลงานมีความแปลกใหม่ ทันสมัย เป็นผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจ และท่านเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 
 
  
❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุมขวา
ด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน  ที่แนบ 
ทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
             ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ            อารีฟะ             ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
      (....นางสาวอารีฟะ ดอเลาะ   ) 
    วัน/เดือน/ปี    ๒๘/๐๗/๒๕๖๔ 

ลงชื่อ         ยสัมีน               ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
     (    นางสาวยัสมีน   มะแซ    ) 
    วัน/เดือน/ปี      ๒๘/๐๗/๒๕๖๔ 

ลงชื่อ         ซารีฮะ               ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
     (     นางสาวซารีฮะ  มามะ      ) 
     วัน/เดือน/ปี     ๒๘/๐๗/๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก 
 

งบประมาณการดำเนินโครงการ 
 

ที ่ จำนวน รายการ ราคา/หน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
1 10 รีม กรดาษ A4 90 แกรม 100. 1,000.  
2 6 ห่อ กระดาษโฟโต้ 200 แกรม สำหรับพิมพ์ผลงาน  350. 2,100.  
3 2 ชุด หมึกพิมพ์ Cannon G2000 1,200. 2,400.  
4 12 ชุด พู่กัน เบอร์ 4, 8, 12 68. 816.  
5 20 ด้าม แปรงระบายสี 35 700.  
6 6 กรอบ กรอบไม้ ขนาด 60X175 ซม. 350. 2,100.  
7 4 กล่อง  ดินสอ HB 96. 384.  
8 60 เล่ม ปากกาเคมี .03  25. 1,500.  
9 120 หลา ผ้าซาติน 90. 10,800.  

10  1 กก. สีบาติก 2,500. 2,500.  
11 5 แบบ ค่าจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  500. 2,500.  
12 2 แบบ ค่าทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 350. 700.  
13 3 ถัง โซเดียมซิลิเกต 650. 1,950.  
14 5 กก. เทียน 150. 750.  
15 2 ใบ  กล่องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 250 500.  

      
รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  30,700.  
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สมาชิกกลุ่ม R ตานี Digital Marketing  
และผลงานจากรายวิชาโครงการ 

ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชน 
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