
แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสรา้งเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู ้รกั สามคัคี และสาํนึกความเป�นไทย

๑. ชื�อทมี...SNINN Suratthani Next Normal อาสาสมคัรสุราษฎรธ์านี เน็กซ์
นอรม์ลั จังหวดั.....สรุาษฎรธ์านี…..

โครงการ ...จากใจผา้มดัยอ้ม ยอ้มใจพี� เฟส 2

๒. สถานที�ดําเนินการ  ........โรงเรยีนวัดประสทิธาราม...................... ตําบล ............
บางชนะ.. อําเภอ...........เมอืงสรุาษฎรธ์านี................ จังหวดั.......สรุาษฎรธ์านี........

๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ (สมาชกิในทมี)
(๑) นาย ธนกฤต ศรสีวุรรณ
(๒) นางสาว ภาวดิา กาลเศรณี
(๓) นาย ยุติวชิญ ์กองชาวนา

๔.วตัถปุระสงค์โครงการ
๑) เพื�อสรา้งรายได้ให้แก่นักเรยีนกลุ่มผา้ฝ�ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ โรงเรยีน

วดัประสทิธาราม ตําบลบางชนะ อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวดัสรุาษฎรธ์านี
๒ )เพื�อประชาสมัพนัธถึ์งผลิตภัณฑผ์า้มดัยอ้มจากลกูจาก ให้กระจายไปยงั

กลุ่มเป�าหมายอื�นๆในสงัคม สรา้งการรบัรูใ้หมแ่ละเจตคติที�ดีต่อผลิตภัณฑ์
ทอ้งถิ�นมากขึ�น

๓ ) เพื�อยกระดับพฒันาการตลาดและสรา้งแบรนด์ชุมชนให้ทนัสมยัขึ�น

๕. เป�าหมาย หรอืผลลัพธข์องโครงการที�กําหนดไว้
๑) มยีอดการเขา้ถึงเพจในโพสต์ของ เพจ จากใจผา้มดัยอ้ม ซึ�งเป�นเพจ

สินค้าของชุมชนในรอบ 30 วนั หลังจากสมาชกิในโครงการเขา้มารว่มเป�นแอดมิ
นเพจรว่มกับชุมชน ระหวา่งวนัที� 25 ธนัวาคม 2564 ถึงวันที� 23 มกราคม 2565
ให้มยีอดการเขา้ถึงเพิ�มขึ�นเป�น 3 เทา่ของยอดการเขา้ถึงทั�งหมด ในชว่ง 30 วนั
ก่อนหน้า

๒ ) มยีอดการมสีว่นรว่ม (แชร ์คอนเมนต์ ไลค์) จากโพสต์ของเพจ จากใจ
ผา้มดัยอ้ม ซึ�งเป�นเพจสนิค้าของชุมชนในรอบ 30 วัน หลังจากสมาชกิใน
โครงการเขา้มารว่มเป�นแอดมนิเพจรว่มกับชุมชน ระหว่างวันที� 25 ธนัวาคม
2564 ถึงวนัที� 23 มกราคม 2565 ให้มยีอดการเขา้ถึงเพิ�มขึ�นเป�น 3 เทา่ของยอด
การมสีว่นรว่มทั�งหมด ในชว่ง 30 วันก่อนหน้า



๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั�งแต่ วนัที� 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ถึง วนัที� 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

๗. ขั�นตอนและวธิกีารดําเนินงาน (อธบิายโดยระบุขั�นตอนวา่ทาํอะไร ที�ไหน กับ
ใคร อยา่งไร ในชว่งเวลาใด)

ลําดับ
ที� ขั�นตอนและวธิกีารดําเนินงาน ระยะเวลา

1

1.นําเสนอรูปแบบการประชาสมัพนัธ์

10 พ.ย. 64

ถึงวนัที�

30 พ.ย. 64

- สาํรวจพฤติกรรมการใชส้ื�อและการใชผ้ลิตภัณฑ์
ชุมชน

- กําหนดหัวใจของการสื�อสารสาํหรบัผลิตภัณฑ์

- ระดมไอเดียการผลิตสื�อรูปแบบต่างๆ

- นําเสนอรูปแบบของสื�อต่างๆที�จะผลิตจรงิ
ภายในทมี

- นําเสนอรูปแบบของสื�อต่างๆที�จะผลิตจรงิให้กับ
ชุมชน

โดย ใช ้Google Form สาํรวจพฤติกรรมที�มต่ีอ
การบรโิภคผลิตภัณฑผ์า้มดัยอ้ม แบง่เป�น 2 ชุด
กระจายไปยงักลุ่มเป�าหมายผา่นสื�อออนไลน์
1.1
https://forms.gle/YDFakYNzp15bwNoHA
กลุ่มวยัทาํงาน
1.2 https://forms.gle/izS8y4Rzpn1h9Fst7
กลุ่มเยาวชน
นอกจากนี� ยงันําไอเดียเสนอต่อตัวแทนชุมชน คือ
ครูอาสา เรื�อง ผลการประเมนิจากฟอรม์และ
แนวโน้มการบรโิภคผลิตภัณฑผ์า้มดัยอ้มและ
ทศิทางการประชาสมัพนัธก์ารตลาดผา่นสื�ออ
นไลน์

2.ลงพื�นที�ชุมชน

- ลงพื�นที�สาํรวจสถานที�สาํหรบัถ่ายทาํ

https://forms.gle/YDFakYNzp15bwNoHA
https://forms.gle/izS8y4Rzpn1h9Fst7


2 1 ธ.ค. 64

ถึงวนัที�

7 ธ.ค. 64

- ลงพื�นที�ไปนําผลิตภัณฑจ์ากชุมชนมาประกอบ
การผลิตสื�อ

- ลงพื�นที�ไปยงัสถานที�สาํหรบัการประกอบการ
ผลิตสื�อต่างๆ

ถ่ายรูปที�คาเฟ� Fresh Me ธมี ขาว มนิิมอล

ถ่ายรูปที�คาเฟ� The Rustic Espresso ธมี Dark
Brown

ถ่ายรูปที�ทะเล อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช

ถ่ายรูปเซตภาพกลางคืนที� Cocolino Beach
Cafe

- ลงพื�นที�คืนผลิตภัณฑชุ์มชนและรว่มกิจกรรมจัด
บูธกับชุมชน

3

3.ผลิตสื�อประชาสมัพนัธ์
8 ธ.ค. 64

ถึงวนัที�

21  ธ.ค. 64

- ผลิตสื�อประชาสมัพนัธรู์ปแบบต่างๆ ได้แก่ คอม
มคิ ภาพนิ�ง Infographic

- ชุมชนให้ขอ้มลูผลิตภัณฑ ์และ ตรวจสอบ

- แก้ไขตามคําแนะนํา

4

4.เผยแพรส่ื�อประชาสมัพนัธ์

22 ธ.ค. 64

ถึงวนัที�

27 ม.ค. 64

ใช ้Facebook ของ "ชุมชน" เป�นสื�อ
ประชาสมัพนัธห์ลัก

- เผยแพร ่คอมมคิ

- เผยแพร ่ภาพกราฟฟ�ค ประกอบด้วย ธมีหลัก 3
อยา่ง ได้แก่
Get Story การเผยแพรเ่นื�อหา บทความ
ขอ้ความเกี�ยวกับชุมชนและผา้มดัยอ้ม
Get JakJai การเผยแพรผ่ลิตภัณฑ์ผา้มดัยอ้ม
แบง่ออกเป�น เซตภาพ “เครื�องประดับจากใจ”
และ “เครื�องแต่งกายจากใจ” โดยจะทยอยปล่อย
ภาพธมีต่างๆ
Get It Now เป�นการปรบัปรุงแทบ็สนิค้าบนหน้า
เพจให้ทนัสมยัและมคีวามน่าสนใจมากขึ�น

5
5.สรุปผลการเผยแพรข่อ้มลู

29 ธ.ค. 64- ดสูถิติจํานวนยอดการเขา้ถึง / จํานวนการมี



ถึงวนัที�

31 ม.ค. 64

สว่นรว่ม (ใช ้Creator Studio)

๘. งบประมาณดําเนินการ   จํานวน ..................30,0000.............................บาท
งบประมาณที�ได้รบัของโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไ้ป

จํานวน ......28,220.....บาท
คงเหลือ จํานวน...........1,780............บาท ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง

ทนุอื�น (ถ้าม)ี ระบุ  ........................-....................................

โดยมรีายการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ มดัีงนี�

ลําดับ
ที� รายการค่าใชจ่้าย (ระบุพอสงัเขป) จํานวนเงนิ

(บาท)
1 1.คาใชจาย คาตอบแทน

1.1 คาตอบแทน ชางภาพ/ตัดตอ (เหมา) 2,000

1.2 คาตอบแทน วาดภาพ/กราฟฟค (เหมา) 1,000

1.3 คาตอบแทน นางแบบ (เหมา) 2,000
2 2. คาใชสอยหรือคาดำเนินการ

2.1 คาพาหนะ (คาโดยสารเคร่ืองบิน, คารถรับจาง, ยานพาหนะอ่ืน เชน รถทัวร รถไฟ) 381

2.3 คาเชาพ้ืนท่ีถายทำ / คาเขาสถานท่ี / คาท่ีพัก / คาใชจายสำหรับสถานท่ี 8,673
2.2 คาเชาเหมารถ รถยนตท่ัวไป เดินทางตลอดการลงพ้ืนท่ีโครงการ ลงชุมชน สถานท่ีถายทำ และพ้ืนท่ีตาง

จังหวัด รวมท้ังโดยสารในพ้ืนท่ี

2,000

2.8 คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 3,459

2.9 คาอินเทอรเน็ต / คาโทรศัพทมือถือ / คาติดตอประสานงาน 600

3 3. คาวัสดุ

3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร (โปรแกรม Canva Pro รายป แบบ ใชได 1- 5 คน) 1,850

3.3 คาน้ำมันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 1,060

3.4 คาวัสดุอุปกรณประกอบการถายทำ 2,197

4 4. คาบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรม (เงินสำรอง 5-10%) 3,000



๙. บุคคล หน่วยงาน หรอืเครอืขา่ยที�ให้ความรว่มมอืและมสีว่นรว่มในการดําเนิน
การ

(๑) ครูอาสาโรงเรยีนวดัประสทิธาราม
(๒) อาสาสมคัรจากกลุ่มสรุาษฎรธ์านี เน็กซ ์นอรม์ลั (นอกเหนือจาก
สมาชกิหลักที�ดําเนินโครงการ)
(๓) สมาชกิกลุ่มผา้มดัยอ้มจากใจวดัประสทิธาราม

๑๐. ผลสาํเรจ็และประโยชน์ของกลุ่มเป�าหมายที�เกิดขึ�นจากการดําเนินโครงการ
๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รว่มโครงการ

(๑) ผลสาํเรจ็ที�เด่นชดัสดุหลังจากทาํโครงการนี� คือ การที�ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการทั�งหมดได้ต่อยอดจากโครงการจากใจผา้มดัยอ้ม ยอ้มใจพี� เฟส 1 ที�เคย
ทาํไว้ ทาํให้เราเห็นวา่อุปสรรค ป�ญหาหรอืความต้องการแทจ้รงิของชุมชนคือ
อะไร จากแต่เดิมเราเคยคิดกันวา่ต้องการรายได้มากขึ�น และป�ญหาคงเป�นเรื�อง
การดีไซน์ผลิตภัณฑ ์ภายหลังได้รบังบประมาณสนับสนุนจากเด็กอวดทาํ สิ�งที�เรา
พบหลังจากทาํงานใน เฟส 2 คือ ป�ญหาที�แทจ้รงิมาจากการจัดระบบการทาํงาน
ของชุมชนที�อาจไมไ่ด้ลื�นไหลอยา่งที�ควร สว่นการทาํงานผา่นสื�อก็ยงัเป�นขอ้ด้อย
ที�อาจทบทวนรว่มด้วย

(๒) ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รว่มโครงการ คือ การทาํให้เกิดกระบวนการเรยีน
รูแ้ละลงมอืทาํรว่มกัน ที�มากกวา่การเป�น Active Learning แต่เป�นการสรา้ง
“นิเวศน์ของการเรยีนรู”้ ให้กับอาสาสมคัร ที�ได้ปรบัตัวเรยีนรู ้ประสานงานกับ
คนในชุมชน ลงมอืปฏิบติังานที�เกิดผลกระทบจรงิต่อกลุ่มเป�าหมาย ซึ�งทุกการ
กระทาํสามารถเกิดผลดีและเเยต่่อกลุ่มเป�าหมายได้เชน่กัน ทาํให้ผูร้ว่มโครงการ
ต้องทาํมากกวา่การวางแผน (Plan) ลงมือทาํ(Do) ตรวจสอบ(Check) และ
ปรบัปรุง(Action) แต่ต้องสรา้ง “โมเดล” การทาํโครงการขึ�นมาใหมท่ี�สอดคล้อง
กับบรบิทของชุมชน สถานการณ์โควดิ-19 และความพรอ้มทางทรพัยากรของ
กลุ่ม เพื�อผลลัพธข์องโครงการที�ตั�งเอาไว ้แต่ยงัคงไวซ้ึ�งความต้องการและ
เอกลักษณ์ของชุมชน และนี�เองจึงกลายเป�นประโยชน์สาํคัญที�ทกุคนได้ใช้นิเวศน์
ของชุมชน เป�นนิเวศน์ของการเรยีนรูท้ี�จะทาํงานให้เขา้กับยุคสมยัใหม ่และปรบั
ตัวสูก่ารทาํงานในอนาคตอยา่งสอดรบัความหลากหลายนั�นเอง

๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม
(๑) ประโยชน์ที�ชุมชนได้รบัอยา่งชดัเจน คือ การที� เพจ จากใจผา้มดั

ยอ้ม ซึ�งเป�นเพจของชุมชนใชใ้นการประชาสมัพนัธผ์ลิตภัณฑม์าตั�งแต่เเรกเริ�มทาํ
กลุ่มผา้มดัยอ้มนั�น มกีลุ่มอาสาสมคัรของพวกเราได้เขา้ไปดูแล และสรา้ง
ภาพลักษณ์ จัดระเบยีบเนื�อหา ตัดต่อและจัดทาํ เผยแพรเ่นื�อหาของผลิตภัณฑท์ี�
ปรากฎบนหน้าเพจ เป�นการเริ�มต้น “รแีบรนด์” ของชุมชนผา่นทางชอ่งทางออน
ไลน์ให้ดรูว่มสมยั เขา้ถึงกลุ่มเป�าหมายใหมม่ากขึ�น ซึ�งในอนาคตจะสามารถต่อย



อดได้อีกมาก ด้วยทรพัยากรของชุมชนและด้วยความคิดสรา้งสรรค์ของคนรุน่
ใหมท่ี�อยา่งกลุ่มอาสาของพวกเรามาชว่ยสนับสนุนการสรา้งแบรนด์ออนไลน์ดัง
กล่าว

(๒) นอกจากผูค้นจะรบัรูแ้ละรูจั้กผลิตภัณฑผ์า้มดัยอ้มจากลกูจากแล้ว
ประโยชน์อีกประการสาํคัญที�ขาดไมไ่ด้เลย ก็คือการที�เรื�องของชุมชนได้รบัการ
เผยแพรไ่ปด้วย ทั�งทรพัยากรธรรมชาติ ภมูปิ�ญญา ผูค้นและสถานที�ซึ�งดําเนิน
โครงการ ก็ได้รบัผลพลอยได้ที�หากมกีารพดูคยุหรอืพฒันาต่อยอดต่อ นอกจาก
ผลิตภัณฑผ์า้มดัยอ้มจากลกูจากแล้ว ก็ยงัสามารถนํา “ทนุชุมชน” ดังกล่าวไป
ต่อยอดสรา้งรายได้ พฒันาชุมชนให้ยั�งยนืต่อไปในอนาคตอีกด้วย

๑๑. ผลงานหรอืผลผลิตที�สามารถนําไปต่อยอดหรอืพฒันาในระยะต่อไป
๑.เพจ จากใจผา้มดัยอ้ม สามารถนําไปต่อยอดเพิ�มเติมในระยะต่อไปได้

โดย การเพิ�มการโฆษณา เผยแพรโ่พสต์ที�เกี�ยวกับชุมชนและผลิตภัณฑ ์สรา้งยอด
ผูติ้ดตามที�มากขึ�น เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือของแบรนด์ มฐีานลกูค้าใหมเ่ขา้มา
เรื�อยๆ ให้เป�นเพจที�มากกวา่จําหน่ายผลิตภัณฑผ์า้มดัยอ้ม แต่เป�นเพจการเรยีนรู้
ภมูปิ�ญญาชุมชนของที�นี�อีกด้วย

๒.ลายผา้ จากภมูปิ�ญญาของชุมชนที�มอียูแ่ล้ว สามารถนําไปพฒันา จัด
ระเบียบเป�นแคตตาลอกลายผา้ ทาํคู่มอืให้กับผูส้นใจผลิตภัณฑส์ามารถเลือกลาย
ผา้จับคู่สนิค้าได้ในอนาคต

๓.โรงเรยีนวดัประสทิธาราม มบีรรยากาศและทวิทศัน์สวยงาม สามารถ
ส่งเสรมิหรอืต่อยอดเป�นแหล่งทอ่งเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ หรอื แหล่งการเรยีนรู้
ภมูปิ�ญญาของชุมชนต่อไปได้ ซึ�งชุมชนเองก็ได้รเิริ�มไปแล้ว อาสาสมคัรสามารถ
เขา้ไปหนุนเสรมิชว่ยเหลือในด้านอื�นที�ถนัดต่อไปในอนาคต

๔.พฒันาการผลิตผลิตภัณฑท์ี�สามารถควบคมุคณุภาพการผลิต และสรา้ง
ความจงรกัภักดีต่อแบรนด์ได้ในอนาคต รวมทั�งสามารถต่อยอดนําลงขายใน
เว็บออนไลน์ หรอืชอ่งทางการขายออนไลน์ได้อีกในอนาคต

๑๒. ป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึงวธิกีารที�ใชใ้นการแก้ไขป�ญหา
อุปสรรคที�ทมีของพวกเราพบ สามารถแยกแยะออกมาได้ทั�งสิ�น 2 รูปแบบ คือ

๑.อุปสรรคจากภายใน ซึ�งเป�นเรื�องที�มาจากการบรหิารภายในทมี ป�ญหา
ของระบบการทาํงานและจากตัวบุคคล ประกอบด้วย

๑.๑ ป�ญหาเรื�องการจัดสรรเวลาในการทาํงาน ประชุม วางแผนและ
ลงพื�นที� ซึ�งมคีวามล่าชา้จากที�วางกําหนดการไว ้อีกทั�งการจัดสรรเวลาทั�งหมดที�
ล่าชา้ก็มผีลเกี�ยวเนื�องมาจากเวลาเรยีนของสมาชกิในทมี ที�ในชว่งการดําเนิน
โครงการยงัอยูช่ว่งเวลาเรยีนปกติและสอบปลายภาคของระดับชั�น ทาํให้ต้องมี
การเปลี�ยนแผนงาน และสง่งานล่าชา้ รวมทั�งต้องลดปรมิาณงานลงให้สอดคล้อง



กับเวลาเรยีนหรอืเวลาสอบปลายภาคของสมาชกิ ไมเ่ป�นการเพิ�มภาระให้มาก
เกินไป

๑.๒ ป�ญหาเรื�องสขุภาพและความปลอดภัย ในชว่งการดําเนิน
โครงการในชว่งแรกสมาชกิบางคนต้องกักตัวเนื�องจากมปีระวัติสมัผสัผูป้�วย อีก
ทั�งในชว่งเวลาดังกล่าวยงัคาบเกี�ยวกับการฉีดวคัซนีเขม็แรก จึงต้องรอให้สมาชกิ
ทกุคนฉีดวคัซนีให้ครบก่อนลงพื�นที�และดําเนินโครงการต่อไปอยา่งปลอดภัย
ป�องกันมใิห้นําความเสี�ยงกระจายไปยงัชุมชนและกลุ่มเป�าหมาย

๒.อุปสรรคจากภายนอก ซึ�งเป�นเรื�องที�อยูน่อกเหนือการควบคมุหรอื
นอกเหนือความสามารถในการแก้ป�ญหาของทมี ประกอบด้วย

๒.๑ ตลอดการดําเนินโครงการนั�น การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19
สายพนัธุเ์ดลตา ในสรุาษฎรธ์านีทวีความรุนแรงขึ�นตามลําดับ เกิดคลัสเต
อรใ์หมจ่นทาํให้สรุาษฎรธ์านีไต่ลําดับจนมยีอดผูติ้ดเชื�อสะสมเป�ฯลําดับต้น
ๆของประเทศซึ�งนั�นเป�นผลกระทบที�จําเป�นต้องเลื�อนการดําเนินโครงการ
ออกไปและปรบัเปลี�ยนแผนเป�นรายสปัดาห์ เพื�อไมใ่ห้ชุมชนต้องตกอยู่
ความเสี�ยงของการแพรร่ะบาด อีกทั�งมใิห้สมาชกิในทมีต้องเสี�ยงติดเชื�อ
เพราะภาพรวมโครงการเป�นการลงพื�นที�และต้องไปในสถานที�แออัด มคี
วามเสี�ยงสงู นอกจากนี�การเปลี�ยนแผนเป�นรายสปัดาห์ก็ทาํให้ไมส่ามารถ
มอบหมายงานหรอืกําหนดหน้าที�สําคัญกระจายไปยงัสมาชกิในทมีให้
รบัผดิชอบได้ เพราะจะกระทบต่อภาระงานสว่นตัวและการเผชญิกับภาวะ
ความไมแ่น่นอน อาจเกิดผลกระทบต่อความเครยีดหรอืการทาํงานใน
ระยะยาวต่อไปได้

๒.๒ ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดทาํให้การรวมตัวกันเพื�อทาํ
กิจกรรมในชุมชนเป�นเรื�องที�ท้าทายและมคีวามเสี�ยง ดังนั�น การรวมกลุ่ม
เพื�อประชุมหรอืรว่มกันจัดทาํผลิตภัณฑผ์า้มดัยอ้มกับชุมชนรว่มกันทั�งครู
อาสา คนในชุมชนและเด็กๆจึงไมไ่ด้เกิดขึ�น ด้วยความเสี�ยงจากการแพร่
ระบาดและจากขอ้จํากัดในหลายๆด้าน ทาํให้กลุ่มเลือกที�จะทาํการตลาด
ออนไลน์แทนการเน้นทดลองหรอืปรบัเปลี�ยนผลิตภัณฑ ์เพื�อรอชว่งเวลาที�
เหมาะที�คนทกุกลุ่มซึ�งเป�นผูม้สีว่นได้สว่นเสยีกับโครงการและชุมชนจะได้มี
เวลารว่มกันประชุมพรอ้มกัน มใิห้เป�นการดําเนินโครงการอยา่งพลการ
โดยไมย่ดึโยงกับความต้องการของผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทกุกลุ่มนั�นเอง

๑๓. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการต่อไป
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการต่อไป ที�กลุ่มของพวกเราอยากนํา
เสนอ คือ เมคีวามต้องการจัดทาํฐานขอ้มลูของชุมชนวัดประสทิธารามที�
แสดงถึงแผนที�ทรพัยากร แนวทางการนําทรพัยากรไปใชแ้ละความเป�นไป
ได้ในการประยุกต์สูก่ารสรา้งรายได้ สรา้งความมั�งคั�งให้คนในชุมชน ควร
มองหาเครอืขา่ยด้านธุรกิจเพื�อสังคมมารว่มกันให้คําแนะนํา เพื�อดึง



ศกัยภาพชุมชนและอาจใชเ้ทคโนโลยเีพื�อมาควบคมุคณุภาพการผลิต หรอื
ทาํให้ผลิตภัณฑผ์า้มดัยอ้มยกระดับขึ�นไปเป�นแบรนด์ตีตลาดได้ หรอืนํา
องค์ความรูด้้านอาหารมาแปรรูปลุกจากเป�นสนิค้าอยา่งอื�นก็สามารถ
ทาํได้เชน่กัน เพราะด้วยทรพัยากรของชุมชนที�มก็ีสามารถต่อยอดเป�นการ
ทอ่งเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ได้ด้วย

๑๔. จัดทาํสื�อเพื�อนําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ Infographic
หรอื วดิีทศัน์ความยาวไมเ่กิน ๕ นาท ี(ถ้าม)ี

ลิงค์วดีิโอสรุปการทาํงาน
https://drive.google.com/file/d/1aDew8ANWUWmR3xS-mh8d9S-4EW
cpUflk/view?usp=sharing
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