
 

 

 

 

 

๑. ชื่อทีม    Three Charlotte   

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    แคบหมู New Age  

ประเภทโครงการ/กิจกรรม ü   ด;านการสร;างรายได; q ด;านวัฒนธรรม 

q   ด;านการเกษตร q ด;านการศึกษา 

  q ด;านสาธารณสุข q ด;านสิ่งแวดล;อม 

  q ด;านสังคม q อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ   ชุมชนบ;านแมSกะ ตำบลแมSแตง อำเภอแมSแตง จังหวัดเชียงใหมS              

๔. สภาพป@ญหาพรCอมสาเหตหุลักในพื้นทีด่ำเนินโครงการ 

 เนื่องจากปWจจุบันนีค้วามเจริญทางด;านวัตถุได;เพิ่มขึ้นอยSางรวดเร็ว จากการลงสำรวจพื้นที่จริงใน

ชุมชนบ;านแมSกะ ตำบลแมSแตง อำเภอแมSแตง จังหวัดเชียงใหมS พบวSาความแตกตSางของสินค;าไมSชัดเจน 

กลุSมลูกค;าเป]าหมายมีไมSมาก บรรจุภัณฑ_ไมSดึงดูดใจ และมีแรงตอบโต;จากผู;แขSงขันมาก สSงผลกระทบทำให;

ยอดขายเติบโตช;า และจากผลกระทบจากการแพรSระบาดของโรค Covid-๑๙ ทำให;ชุมชนประสบปWญหา

รายได;ลดลงอยSางมากและชSองทางการจัดจำหนSายยังมีเพียงชSองทางเดียว คือจำหนSายทางหน;าร;าน ยิ่งทำ

ให;ชุมชนขาดรายได;อยSางมาก     

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 

     แคบหมู คือ หนังหมูหรือหนังหมูติดมันทอดให;พองและกรอบ ประเทศไทยพบในภาคเหนือ เรียกกัน

ตามภาษาเหนือวSา แคบหมู เปiนที่รู;จักกันทั่วไป โดยแคบหมูไร;มันทำจากหนังหมูล;วน เปiนแผSน สSวนมาก

นิยมนำมาประกอบอาหาร เชSน น้ำพริก กjวยเตี๋ยว น้ำเงี้ยว ต;มยำ เปiนต;น สSวนแคบหมูติดมัน ลักษณะจะ

เปiนก;อนกลม ๆ นิยมกินเปiนเครื่องเคียงหรือสSวนประกอบอาหารอื่น ๆ เชSน น้ำพริกหรือแกง คุณคSาทาง

โภชนาการของแคบหมูไร;มันคือมีคาร_โบไฮเดรตและไขมันที่คSอนข;างต่ำ มีโปรตีนสูง ซึ่งไขมันในแคบหมู

เปiนไขมันที่ปลอดภัย ที่สำคัญเปiนสินค;าหรือผลิตภัณฑ_หลักที่สร;างรายได;ให;กับชุมชนบ;านแมSกะ ตำบล   

แมSแตง อำเภอแมSแตง จังหวัดเชียงใหมSอีกด;วย 

    ผลกระทบจากเศรษฐกิจและการแพรSระบาดของโรค Covid-๑๙ สSงผลให;ยอดขายลดลงอยSางมาก คน

ในชุมชนขาดรายได;อยSางเห็นได;ชัด ต;นทุนและราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้น และผู;บริโภคไมSสามารถเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ_ได;เพราะขาดชSองทางการจำหนSาย เนื่องจากมีการจำหนSายหน;าร;านเพียงชSองทางเดียว 

แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ทาํ) ดี 

เลขที& 
.................................. 
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 จากผลกระทบข;างต;นสมาชิกในทีมได;เลง็เห็นและประชุมกันเพื่อหาทางแก;ไขปWญหาดังกลSาวและเกิด

แนวคิดที่จะนำแคบหมูของชุมชนมาพัฒนาและตSอยอดเชิงพาณิชย_ โดยใช;ความรู;ความสามารถทางด;าน

บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร_ธุรกิจ และการตลาดมาประยุกต_ใช;ในโครงการนี้ การนำแคบหมูมา

เพิ่มรสชาตหิลาย ๆ รส เชSน รสต;มยำ รสลาบ รสไขSเค็ม รสบาบีคิว รสชีส รสหมาลSา เปiนต;น และยังมีการ

พัฒนาแพ็คเกจหรอืบรรจุภัณฑ_ที่นSาสนใจและทันสมัย เพื่อสร;างความแปลกใหมSและความนSาสนใจของ

ผลิตภัณฑ_มากยิ่งขึ้น จัดจำหนSายโดยใช;กลยุทธ_การตลาดแบบ O๒O Marketing หรือการตลาดแบบ

ออฟไลน_และออนไลน_  ติดตSอสร;างเครือขSายธุรกิจกับร;านฝากขายตามห;างสรรพสินค;าและระบบออนไลน_

ได;อยSางงSายดาย  

๖. วัตถุประสงคPของโครงการ 

  ๑) เพื่อสร;างมูลคSา เพิ่มความแปลกใหมSในผลิตภัณฑ_ เพิ่มชSองทางการตลาด การจำหนSาย 

และสร;างเครือขSายธุรกิจ  

  ๒) เพื่อเปiนแนวทางแก;ไขปWญหาและสร;างรายได;ให;กับคนในชุมชน  

  ๓) เพื่อเสริมสร;างและพัฒนาการใช;ทักษะทางด;านบริหารธรุกิจ  

๗. เปSาหมาย/ผลผลิต 

  ๑) แคบหมู New Age สามารถเปiนของกินเลSนหรือของฝากได; 

  ๒) แคบหมู New Age สามารถสร;างเครือขSายธุรกิจกับร;านค;า ร;านสะดวกซื้อ และ

ซูเปอร_มาร_เก็ตได; 

  ๓) แคบหมู New Age สามารถเพิ่มรายได;ให;กับคนในชุมชน 

  ๔) แคบหมู New Age สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปในทางที่ดีขึ้นได; 

     

๘. วิธีการดำเนินการ 

 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยยWอ 

 ๑) ประสานงานกับผู;ใหญSบ;าน ผู;นำชุมชน และกลุSมแมSบ;าน บ;านแมSกะ 

 ๒) ลงมือทำแคบหมู New age 

 ๓) แพ็คสินค;าใสSบรรจุภัณฑ_พร;อมวางขาย 

 ๔) สร;างเพจ Facebook และ Account Instagram เพื่อเพิ่มชSองทางการขายแบบ Online  

 ๕) จัดจำหนSายแบบ Offline โดยการวางขายหน;าร;าน 

 ๖) จัดหาร;านค;า ร;านสะดวกซื้อ และร;านฝากขายตามห;างสรรพสินค;า เพื่อนำสินค;าไปวางจำหนSาย

หรือฝากขาย   

 ๗) สSงขายแคบหมู New Age โดยใช;การขายแบบ O2O และร;านค;าที่จัดหาไว;    
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 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ป" ๒๕๖๔ ป" ๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑. ประชุมสมาชิกในทีมพร;อมครทูี่ปรึกษา      

๒. ประสานงานกับผู;ใหญSบ;าน และกลุSมแมSบ;าน      

๓. ทดลองทำผลิตภณัฑ_ เพื่อให;ได;สูตรที่ลงตัว      

๔. จัดทำสูตรเพื่อขยายตSอให;คนในชุมชน      

๕. ปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ_      

๖. ลงมือทำแคบหมแูละแพค็ใสSบรรจุภัณฑ_      

๗. สร;างเพจ Facebook และ Account 

Instagram  

    

๘. จัดหาร;านค;าและร;านสะดวกซื้อ      

๙. จัดจำหนSายผลิตภัณฑ_       

     ๑๐. สรุปและประเมินผลโครงการ       

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ   

รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท) 

๑.หนังหมูสด ๒๐ กโิลกรัม ๑,๐๐๐.๐๐ 

๒.เกลือแกง ๑ กโิลกรัม ๒๕.๐๐ 

๓.ผงชูรส ๑ กรัม ๑๕.๐๐ 

๔.ซีอิ้วขาว ๔๕๐ กรัม ๒๐.๐๐ 

๕.น้ำมันปาลEม ๘ กโิลกรัม ๓๓๕.๐๐ 

๖.ผงตIมยำ ๒๕๐ กรัม ๙๐.๐๐ 

๗.ผงลาบ ๒๕๐ กรัม ๙๐.๐๐ 

๘.ผงไขOเค็ม ๒๕๐ กรัม ๙๐.๐๐ 

๙.ผงบาบีคิว ๒๕๐ กรัม ๙๐.๐๐ 

๑๐.ผงชีส ๒๕๐ กรัม ๙๐.๐๐ 

๑๑.ผงหมาลOา ๒๕๐ กรัม ๙๐.๐๐ 

๑๒.คOาแกRสหุงตIม ๖ กโิลกรัม ๑๑๒.๕๐ 

๑๓.คOาน้ำ ๔.๕ หนOวย ๒๒.๕๐ 

๑๔.คOาไฟฟUา ๖ หนOวย ๓๐.๐๐ 
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๑๕.คOาบรรจุภัณฑE  ๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๖.คOาโฆษณาทั้งออฟไลนEและ

ออนไลนE 

  

๓,๐๐๐.๐๐ 

๑๗.คOาเดินทางไปในหมูOบIาน  ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๘.คOาอบรมและทดลองสูตรในแตO

ละครั้ง 

  

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑๙.คOาใชIจOายเบ็ดเตล็ด  ๑,๙๐๐.๐๐ 

๒๐.คOาพัฒนาผลิตภัณฑE  ๒,๐๐๐.๐๐ 

จำนวน .......................๑๕,๐๐๐.๐๐........................... บาท 

  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน ....................๑๕,๐๐๐.๐๐......................... บาท 

  งบประมาณที่มีหนWวยงานอื่นรWวมสนับสนุน (ถCามี) 

       จำนวน ...........................-.................. บาท



 

 

 

๑๐. ประโยชนPที่คาดวWาจะไดCรับจากการดำเนินโครงการ  

  ๑)  ตSอตนเอง 

   (๑) ได;ประสบการณ_ในการสSงประกวดโครงการเกี่ยวกับการชSวยเหลือชุมชน 

   (๒) ได;ประสบการณ_ในแก;ไขปWญหาและการชSวยเหลือชุมชน 

   (๓) ได;เรียนรู;วิธีการทำแคบหมูและการแปรรูปในรูปแบบใหมS 

   (๔) ได;ประสบการณ_เกี่ยวกับการประสานงานกับหนSวยตSาง ๆ 

   (๕) ได;ใช;ทักษะและความสามารถทางด;านบริหารธุรกิจมาใช;ได;จริง  

  ๒)  ตSอชุมชน/ท;องถิ่น หรือประเทศชาต ิ

   (๑) ชุมชมมีผลิตภัณฑ_ใหมSและเปiนที่รู;จักมากขึ้น 

   (๒) ชุมชนมีชSองทางการจำหนSายแบบ O๒O Marketing 

   (๓) ชุมชนมีเครือขSายธุรกิจ 

   (๔) ชุมชนมีรายได;จากการขายเพิ่มขึ้น 

   (๕) เปiนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ_ให;กับผู;ที่สนใจ 

   (๖) สามารถสร;างภาพลักษณ_ใหมSของแคบหมูทั่วไป  

๑๑. ป@จจัยที่จะชWวยทำใหCโครงการประสบความสำเร็จ 

 ปWจจัยที่มีผลทำให;แคบหมปูระสบความสำเร็จ คือ ความรู; ความสามารถ ทักษะของสมาชิกในทีมที่มี

ความเชี่ยวชาญในด;านบริหารธุรกิจ ความรSวมมือของคนในชุมชน ผู;นำหมูSบ;าน และหนSวยงานเครือขSาย

ตSาง ๆ เรื่องรสชาติ คุณภาพสินค;า และความแปลกใหมS รวมทั้งกลยุทธ_ o๒o Marketing ที่จะชSวยใน

ยอดขายและรายได;ของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น  

๑๒. บุคคลหรือหนWวยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นทีท่ี่อยากใหCมาสนับสนุนโครงการเพื่อใหCเกิดผลเปaน

รูปธรรมยิ่งขึ้น พรCอมอธิบายเหตุผล 

 ๑) ผุ;ใหญSบ;าน ผู;ชSวยผู;ใหญSบ;าน ผู;นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแมSแตง เพราะอยากได;รับความ

รSวมมือในการติดตSอสื่อสารเกี่ยวกับเครือขSายธุรกิจได;งSายขึ้นและเงินสนับสนุนในการลงมือปฏิบัตซิึ่งจะ

สามารถพัฒนาเปiน  “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ_” ได;           

 ๒) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะเปiนหนSวยงานที่มีอำนาจหน;าที่เกี่ยวกับการ

วางแผน สSงเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงอยากให;หนSวยงานนี้

มาชSวยสSงเสริมและพัฒนาของโครงงานนี ้  
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๑๓. ใครคือบุคคลในฝ@นที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

 คุณเถ;าแกSน;อย หรือคุณอิทธิพัทธ_ พีระเดชาพันธ_ เพราะเปiนไอดอลในการสร;างผลิตภัณฑ_ใหมSให;เปiนที่

รู;จักและมชีSองทางการตลาดมากจนทำให;มียอดขายพุSงในเวลาสั้นจึงอยากสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดหรือ

แนวทางในการทำธุรกิจให;ประสบความสำเร็จมียอดขายสูงและมีคนรู;จักในแบรนด_ของเรา การลงทุนจาก

น;อยควรทำอยSางไร 

     

ü ข;าพเจ;าขอรับรองวSาข;อความที่ได;สำแดงไว;ข;างต;นเปiนความจริงทุกประการ จึงได;ลงลายมือชื่อที่มุม

ขวาด;านลSางของแบบเสนอโครงการ พร;อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต;องในเอกสารและหลักฐาน        

ที่แนบทุกฉบับไว;เปiนที่เรียบร;อยแล;ว 
 

             ผู;เสนอโครงการ 

   ลงชื่อ   จุฑามาศ  นรสิงห_  ผู;สมัคร (หัวหน;าทีม) 

        (นางสาวจุฑามาศ  นรสิงห_) 

วัน/เดือน/ป� ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔    

 

   ลงชื่อ      ป�ยนุช  สร;อยโค;ง           ผู;สมัคร (สมาชิกทีม) 

       (นางสาวป�ยนุช  สร;อยโค;ง) 

วัน/เดือน/ป� ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔    

 

   ลงชื่อ      เจนจิรา  ปู�ซSายSา            ผู;สมัคร (สมาชิกทีม) 

       (นางสาวเจนจิรา  ปู�ซSายSา) 

วัน/เดือน/ป� ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔    

 


