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1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี

2. ช่ือโครงการ   : การสาํรวจขอมูลสินคา หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP)เพือ่พัฒนาสูสากล ภายใตการ

ดําเนินของคลนิิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

3. ผูรับผิดชอบและผูรวมรับผิดชอบ   : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

1) ช่ือ อาจารยอํานาจ เจรีรัตน หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2517, 086-0381084

อีเมล amnat.jar@mahidol.ac.th

2) ช่ือ รองศาสตราจารยถาวร วินิจสานันท หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2116, 087-

0460444

อีเมล taworn.vin@mahidol.ac.th

3) ชื่อ อาจารยวราภรณ ตรีพรหม หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70, 083-7784445

อีเมล wthreeprom@yahoo.com

4) ชื่อ อาจารยเปรมศิริ โรจนสจัจะกุล หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2517, 081-6599625

อีเมล premsiri.rot@mahidol.ac.th

5) ชื่อ อาจารยรุงทิวา วงศกรทรัพย หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2507, 082-4707341

อีเมล rungtiwa.won@mahidol.ac.th

6) ช่ือ อาจารยรณชัย ยอดดําเนิน หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2517, 081-8899867

อีเมล ronnachiai.yod@mahidol.ac.th

7) ช่ือ อาจารยสิริยุภา เนตรมัย หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70, 081-2974697

อีเมล siriyupa.net@mahidol.ac.th

8) ช่ือ อาจารยภาวินี ดีแท หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2506, 089-1108711

อีเมล pawinee_deetae@hotmail.com

9) ชื่อ อาจารยเปลงสุรีย เที่ยงนอย หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2517, 081-7275321

อีเมล plengsuree_h@hotmail.com

10) ชื่อ อาจารยเรณู เย็นเกษ หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2506, 084-3575342

อีเมล ryenket@gmail.com
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11) ชื่อ อาจารยมณีรัตน รุมสําโรง หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2204, 089-3053824,

083-6695888 อีเมล maneerat.rum@mahidol.ac.th

12) ช่ือ อาจารยรสสุคนธ กล่ินอําไพ หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2204, 081-8593550

อีเมล aom_543794@hotmail.com

13) ช่ือ อาจารยนงนุช สังขอยุทธ หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2509, 085-8300833,

081-3549668 อีเมล nongnuch.sun@mahidol.ac.th, nuch_tan@yahoo.com

14) ชื่อ อาจารยจารุภัทร ลือชา หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70, 086-3938460

อีเมล jarupat.lue@mahidol.ac.th

15) ช่ือ นางสาวกรรณิการ ภาสดา หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 1213, 084-1227130,

อีเมล apple_kp01@hotmail.com

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ   การบริการใหคําปรึกษาและขอมลูเทคโนโลยี

5. หลักการและเหตุผล   : สืบเน่ืองจากการที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วท.) มีความรวมมือกับ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยลงนามในทําบันทึกความรวมมือไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 โดยมีวัตถุประสงคของ

ความรวมมือ ทางดานวิชาการและเทคโนโลยี ดานการพัฒนาสินคาฯ ใหไดมาตรฐานสินคาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ดานสงเสริมการตลาดและชองทางการจาํหนาย ดานเงนิทุนและเช่ือมโยงแหลงเงินทุน และดานการ

สงเสริมใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน  ในสวนความรับผดิชอบของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดแก การสํารวจ

ขอมูลสินคาหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ(OTOP) ในพื้นที่ตางๆ พรอมวิเคราะหปญหาและความตองการเพื่อการ

ยกระดับการผลิตและพัฒนาสินคาดวยเทคโนโลยี   ซึ่ง วท. มีหนวยงานและสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิก

เทคโนโลยีเครอืขายทัว่ประเทศ จะสาํรวจขอมลู และสนับสนุนองคความรู วิชาการและบุคลากร  และกระทรวง

อุตสาหกรรม จะสนับสนุนดานงบประมาณ น้ัน ในเบื้องตน วท.โดยสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (สส.สป.วท . )  จึงไดสนับสนุนงบประมาณใหคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุดําเนินการสาํรวจขอมูล OTOP เพื่อใหบรรลุความรวมมือดังกลาว

6.  วัตถุประสงค   :

     6.1 เพื่อสํารวจขอมลูผลิตภัณฑ OTOP (ระดับ 4 – 5 ตามบัญชีการคัดสรรป 2553)

     6.2 เพ่ือรวบรวม วิเคราะห ขอมูลผลิตภัณฑ และนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

รายผลิตภัณฑ

7. กลุมเปาหมาย   : OTOP (ระดับ 4 – 5 ตามบัญชีคัดสรรป 2553) จํานวน 11 ผลิตภัณฑ
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8. พื้นที่ดําเนินการ   : จังหวัดกาญจนบรุี

9. ระยะเวลาดาํเนินการ   : 15 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2555

10. กิจกรรมและแผนการดําเนินงาน

11. เปาหมายการสํารวจ (ตามขอมูลรายช่ือผูประกอบการและผลิตภัณฑแนบทาย)

รายการ
จํานวน/หนวยนับ

ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

11.1 จํานวนขอมลูผูประกอบการ/ผลิตภัณฑ

ตามเปาหมาย
11 ผลิตภัณฑ

แบบสํารวจของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

11.2 รอยละของขอมูลผูประกอบการ/

ผลติภัณฑ ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาโดยใช

วทน.

80 ผลการตรวจของคณะทํางานฯ

12. งบประมาณ   จํานวน 110,000 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาทถวน)

13. เงื่อนไขการจัดผลงาน

จัดสงรายงานการสรุปผลสํารวจ บทวิเคราะหในการพัฒนาฯ  (พรอมสําเนาแบบสาํรวจท่ีมีขอมูลท่ีกรอกแลว

มาดวย) และรางขอเสนอโครงการตามแบบ สสว.100  พรอมไฟลเอกสาร รูปภาพ ภาพนิ่ง วีดีโอ ภายในวันที่ 30

สิงหาคม 2555 ท้ังน้ี หากไมสามารถจดัสงตามกําหนดเวลา ตองแจงให สส.สป.วท. ทราบกอนถึงกําหนดเวลา ไม

กิจกรรม

2554 2555
รวมเงิน

(บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.คัดเลือก OTOP 4 – 5 ดาว

ในบัญชีคัดสรรป 2553

* * * * * *

2.สํารวจขอมูลในในพ้ืนท่ี * *

3. รวบรวบ วิเคราะห *

4. จัดสงรายงานการสํารวจ

พรอม  รางขอเสนอโครงการ

ตามแบบ สสว.100 พรอมไฟล

เอกสาร รูปภาพ ภาพนิ่ง วีดีโอ

*
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นอยกวา 10 วัน และหากปรากฏวาขอมูลท่ีจดัสงยังไมครบถวน ไมผานการประเมินผลสํารวจฯ ตามท่ีคณะทํางาน

ฯ ใหความเหน็ผูรับผดิชอบฯ จะตองดําเนินการจัดสงขอมูลใหครบถวนภายในเวลาที่ สส.สป.วท.กําหนด โดยไม

ตองสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม

14. รายงานการสรุปผลการสํารวจ

จากการสํารวจความตองการการสนับสนุนในโครงการ OTOP Upgrade ป 2555 ในพ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบรีุ รวมจาํนวนท้ังหมด 11 ผลติภัณฑ ซ่ึงเปนผลติภัณฑในระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ตามบัญชีการคัดสรรป

2553 ใน 3 ประเภท ไดแก กลุมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และผา เครื่องแตงกาย พบวาโดยสวนใหญกลุมไดรับ

การรบัรองมาตรฐานผลติภัณฑสินคาของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชม (มผช.) และมาตรฐานองคการอาหารและยา

(อย.) รวมไปถึงมาตรฐาน GMP HALAL อีกดวย ในสวนของการดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณเครื่องมือตางๆ

สําหรับการผลติยังพบวาไมเปนไปตามมาตรฐานหลักการเทาท่ีควร รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดีในลกัษณะของการ

สรางกลุมและบุคลากร การหมุนเวียนงบประมาณเพื่อใชในกลุม และการหาโอกาสในการสรางชองทางทาง

การตลาด แตนอกเหนือจากกลุมดังกลาวแลว พบวามีผูประกอบการบางรายท่ีสามารถดําเนินธุรกจิไปไดดวยดี เชน

กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุงสมอ กาแฟสดจากไรคุณหญิง และบางรายผลิตภัณฑที่เปนผลิตภัณฑ

พ้ืนบาน ขาดบุคลากรในการผลติ ขาดเคร่ืองมืออุปกรณและคําแนะนําใหเกิดความแปลกใหม เชน กลุมมัดยอมทอ

ผาบานหนองขาว (ตารางดานลาง)

ผลการประเมินสถานะของผลิตภัณฑ จํานวน 11 ผลิตภัณฑ

ลําดับ ช่ือกลุม ช่ือผลิตภัณฑ จุดเดน จุดดอย หมายเหตุ

1 กาแฟสดจากไรคุณหญงิ

(710100125301)

กาแฟสดรสมอ็คกา มีหนารานของตนเอง มีการกระจาย

สินคาออกตางประเทศ มีการแปรรูป

สินคาออกเปนหลากหลายประเภท ไดรับ

GMP, อย, อย.จากอติาลี มีการ

ประชาสัมพันธในหลายๆชองทาง

ขาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกวัตถุดิบ

(กาแฟ)

5 ดาว

2 กลุมแมบานเกษตรกรบาน

หนองเต็งกาวหนา

(710300314701)

ชาเขียวใบหมอน

นพรัตน

มีการปลูกวัตถุดิบเอง ไดรับ อย, มผช มี

การบริหารจัดการดานบุคลากรและ

การเงิน มีตลาดรองรับสินคา

ขาดเครื่องมือเทคโนโลยีทีท่ันสมัย มี

ปญหาเก่ียวกับการติดตอกับตางประเทศ

5 ดาว

3 กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนา

เกษตรกรทุงสมอ

(710900304901)

จมูกขาวรุงอรุณบด

รสใบเตย

มีหนารานและโรงงานผลิตเปนของตนเอง

สถานทีผ่ลิตท่ีไดรับมาตรฐาน GMP มีการ

บริหารจัดการดานบคุลากร  มีตลาด

รองรับสินคา ไดรับมาตรฐาน อย และ

มคอ

ขาดองคความรูในเคร่ืองมือท่ีทันสมัย

บางช้ิน ไมมีการตรวจสอบคุณภาพกอน

การบรรจุ ขาดการบริหารจัดการดาน

การเงิน

5 ดาว

4 กลุมผาทอมือบานหนองขาว

(710600394701)

ผาขาวมารอยสี (ลาย

ตาจัก)

มีหนารานเปนของตนเอง มีสินคา

หลากหลายรูปแบบ

ไมสามารถวางแผนและควบคุมการผลิต

ได บุคลากรในการผลิตมีนอย

5 ดาว

5 นางนพรัตน ทองแยม

(710200345202)

ไสอ่ัวสมุนไพร มีหนารานเปนของตัวเอง ไดรับ GMP, อย

เปนสินคาขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี

ขาดมาตรฐานในกระบวนการและ

สถานที่ผลิต ผลติภัณฑมีปญหาดานการ

5 ดาว
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ขนสงทําใหเสียเร็ว ขาดการทําบัญชี

รายรับ-รายจาย

6 หมูยอสมุนไพรหอใบตอง

(710100454701)

หมูยอสมุนไพรหอ

ใบตอง

มีหนารานเปนของตนเอง มีการจัดทํา

บัญชีรายรับ-รายจาย ไดรับ GMP, อย,

มผช

ขาดเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย ขาดทักษะทาง

การตลาด

5 ดาว

7 กลุมทองมวนนวลศรี

(710100494701)

ทองมวนกรอบ มีหนารานเปนของตนเอง และมีตลาด

สงออกอยางตอเน่ือง เปนสินคาข้ึนช่ือ

เปนของฝากประจําจังหวัดกาญจนบุรี

ไมมีการจัดการสถานทีก่ารผลิตและการ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ ขาดการดแูลเร่ืองรายรับ-

รายจาย และการประชาสัมพันธสินคา

4 ดาว

8 กลุมแมบานเกษตรกร

ทุงสมอสามัคคี

(710900295301)

จมูกขาวกลองหอม

มะลิแดง

(ตราปาจุก)

มีหนารานเปนของตนเอง มีวัตถดิุบสํารอง

เพียงพอตลอดเวลาไดรับ GMP, อย, มผช

, มก, ธ.ก.ส และการรับรองแหลงพืช

(GAP)

ขาดอุปกรณและการทดสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ไมมีการพัฒนารูปแบบ

ของสินคา ขาดองคความรูในการบริหาร

จัดการดานตางๆ

4 ดาว

9 กลุมมัดยอมทอผา

บานหนองขาว

(710600335201)

ผาขาวมารอยสี เปนสินคาพ้ืนเมืองข้ึนช่ือของจังหวัด

กาญจนบุรี ใชภูมปิญญาชาวบานในการ

ทอ มีหนารานในการขายสินคา และมีการ

สงออกอยางตอเน่ือง มีหนวยราชการเคย

เขามาชวยออกแบบบรรจุภัณฑให

ไมมีการบริหารจัดการดานวัตถุดิบ

บุคลากรและรายรับ-รายจาย บุคลากร

ในการผลิตมีนอย และมีอายุสูงทําใหได

จํานวนผาทอจํานวนนอยและไมมีการ

ออกแบบใหทันสมัยหรือเพ่ิมความ

หลากหลายของสินคาที่ผลิตจากผาทอ

4 ดาว

10 ฟาริดฟารม

(710600565201)

นมแพะผูพัน มีการบริหารจัดการโรงเรือนและสถานที่

ผลิตเปนอยางดี วางแผนและควบคุม

แรงงานไดอยางดี

วัตถุดิบไมเพียงพอ ไมมีการจัดทําบัญชี

รายรับ-รายจาย ไมสามารถเก็บ

ผลิตภัณฑไวไดนาน

4 ดาว

11 กลุมแมบานปาชุมชนบาน

หวยสะพานสามัคคี

(710900345301)

ขาวเกรียบรวมรส มีหนารานเปนของตนเอง และมีตลาด

สงออกอยางตอเน่ือง มีการจัดต้ังเปนกลุม

แมบานหมุนเวียนในการผลิต

สถานที่ผลิตยงัไมไดมาตรฐาน เครื่องมือ

ในการผลิตเกาขาดการตรวจสอบ ผลิต

ไมทันตามจํานวนสั่ง เงินทุนหมุนเวียน

นอย

4 ดาว

ดังน้ันเพ่ือเปนการยกระดับสนิคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑสูสากล (OTOP to Global) จึงควรสงเสริมให

มีการเขาไปชวยเหลือผูประกอบการท้ังในสวนของการใหคําปรกึษาและการจดัอบรม เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพ

ในการผลติ และสรางระบบความปลอดภัยใหแกสถานประกอบการตอไป
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15. สรุปประเด็นปญหาหรือประเด็นท่ีตองการพัฒนาตามความตองการของกลุม OTOP

15.1 ดานการผลิต

ดานการผลิต รอยละ

- ขาดเคร่ืองจักร อุปกรณ ท่ีทันสมัย 21.05

- บรรจภุัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ 10.53

- กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ 10.53

- บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ 7.89

- สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน 7.89

- ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที่ / ไดตามมาตรฐาน 7.89

- ขาดการพัฒนาสินคาใหม ๆ 7.89

- รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ 7.89

- ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต 5.26

- ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลิต 5.26

- ขาดระบบการจัดการของเสีย 5.26

- บุคลากรขาดทกัษะในการทาํงาน 2.63
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15.2 ดานการตลาด

ดานการตลาด รอยละ

- ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซ้ือ 27.78

- บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด 22.22

- ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ 16.67

- มีการแขงขันกันสูง 16.67

- สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก 11.11

- สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 5.56
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15.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา

ดานการขนสงและการเก็บรักษา รอยละ

- ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม/เสื่อมคุณภาพเร็ว 33.33

- คาใชจายในการขนสง 33.33

- บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานขนสง 16.67

- ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา 16.67
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15.4 ดานการเงิน/สภาพคลอง

ดานการเงิน/สภาพคลอง รอยละ

- มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ 36.36

- บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี 27.27

- กูยมืจากธนาคารออมสิน ธกส 18.18

- การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทนุมีความยุงยาก 9.09

- ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ 9.09
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15.5 ดานการบริหารจัดการ

ดานการบริหารจัดการ รอยละ

- ตองการการวางแผนกลยทุธของการดาํเนินการผลิต 40

- ขาดการวางแผนการผลิตประจําป 40

- ตองการการวางแผนกลยทุธดานการตลาด 20
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ภาคผนวก ก

แบบสํารวจขอมูลโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล
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ภาคผนวก ข

หนังสือตอบรับเพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล



โครงการยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล(OTOP to Global)

1

แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710100125301

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม กาแฟสดจากไรคุณหญิง

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นายสุรเชษฐ ยุทธสุนทร

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม -

ที่ตั้ง เลขที่ 105  หมูที ่1  ตําบล แกงเส่ียน  อําเภอ เมืองกาญจนบุรี  จังหวัด กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 081- 7734135  โทรสาร e-mail  info@coffee raikhunying.com

1.2  ประเภทผูประกอบการ ¨ กลุมผูผลิตชุมชน þ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ 2549  จํานวนสมาชิก  -  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 500,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน þ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น (รับซื้อจากอําเภอสังขละบุรี 5-6 ตัน/ป, ผลิตเอง 5-6 ตัน/ป)

¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ ¨ ชุมชนรวมรับผลประโยชน

þ อ่ืนๆ (ระบุ).........ใชวัตถุดิบหลัก (เมล็ดกาแฟตากแหง) จากเชียงราย, เพชรบูรณ. ประมาณ 30-40 ตัน/ป......................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2

2.1 ช่ือผลิตภณัฑ .......กาแฟสด รสม็อคกา......(รูปภาพผลิตภณัฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ ¨ อาหาร þ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว ¨  4 ดาว þ  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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3

1) กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดอืน) 40-50 ตัน/เดอืน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

¨ ผลิตทุกวัน ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

þ อื่นๆ ระบุ ซื้อผลผลิตหนึ่งครั้งตอป และทยอยแปรรูปจนเสร็จสิ้นทั้งหมด

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ 100

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

þ หาไดจากนอกพื้นที่จังหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด) เชียงราย, เพชรบูรณ

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ..........................(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต ประมาณ 20- 30 คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

þ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ þ สงออกตางประเทศ

¨ อื่นๆ ระบุ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) ทั่วไปภายในประเทศ และตางประเทศ

ประมาณ 4-5 %

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ  มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ อ่ืนๆ ระบุ ขายหนารานใหกับลูกคาขาจร
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2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

¨  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเองþ อืน่ๆ ระบุ ทางรถไฟ, ไปรษณีย

2.9  เงินทนุหมุนเวียน 1,400,000-1,500,000 บาทตอเดือน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ) website:www.coffeeraikhunying.com, หนังสือทองเที่ยว, เว็บไซต OTOP

3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ บุคลากรในการผลิตไมเพยีงพอ ระบุ

¨ บุคลากรขาดทกัษะในการทาํงาน ระบุ

¨ ขาดเคร่ืองจักร อุปกรณ ท่ีทันสมัย ระบุ

¨ สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ

þ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ พ้ืนท่ีปลูกเมล็ดกาแฟไมเหมาะสม, ไมมีการสงเสริมการปลูกอยางจริงจัง, ขาดงานวิจัย

ที่สนับสนุนเรื่องสายพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่

¨ ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที ่/ ไดตามมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

¨ ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ

¨ บรรจุภัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ

¨ รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ ..............

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย

¨ กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ ...........................................................

¨ อื่น ๆ ระบุ

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา



โครงการยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล(OTOP to Global)

5
3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

þ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

¨ ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซื้อ

¨ บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨ สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)

¨ มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดยีวกันออกมาขายมาก

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

þ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ ......60,000.................บาท

¨     อืน่ ๆ (ระบ)ุ

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ

ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

þ (อันดับ2) มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ

þ (อันดับ1) ธนาคารไมอนุมัติสินเชื่อ ระบุเหตุผล พ้ืนท่ีท่ีใชในการประกอบธุรกิจไมสามารถนําไปขออนุมัติสินเช่ือกับธนาคาร

ไดเน่ืองจากเปนพ้ืนท่ี ภบท.๕

þ (อันดับ3) การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

¨ อื่น ๆ ระบุ
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3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต

¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

¨ อื่น ๆ ระบุ

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- มาจากภาคเหนือเปนหลัก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในจังหวัดกาญจนบุรีไมเหมาะสมในการเพาะปลูก

และยังไมมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาพันธุกาแฟเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิประเทศของกาญจนบุรี ดงัน้ัน

รัฐบาลควรสนับสนุนงานวิจัยทางดานดังกลาว

กระบวนการผลิต

- ในกระบวนการแปรรูป ผูผลิตจะมีการแยกการผลิตตามแหลงที่มา ทําใหรสของกาแฟ ไมเหมือนกัน หากตองการผลิต

เพื่อการสงออก ผูผลติตองคิดอัตราสวนผสมของเมล็ดกาแฟจากแตละจังหวัดในอัตราสวนตางๆ โดยที่ยังคงรสชาติของ

กาแฟคั่วในแตละลอต หรือแตละชุดอัตราสวนผสมใหคงที ่(มีเฟรเวอรโพรไฟลลเหมือนกัน) จึงจะสามารถเพิ่มปริมาณ

เมล็ดกาแฟดิบใหเพียงพอกับการสงออก

เทคโนโลยี

-     หากทําเพื่อการสงออก ผูผลิตควรพิจารณาบรรจุภัณฑแบบใหม เพื่อรักษาคุณภาพของกาแฟคั่ว เนื่องจากบรรจุภัณฑเดิม

ไมไดรองรบัตอการเก็บรักษากาแฟค่ัวท่ีมีอายุยาวนานกวา 15 วัน เน่ืองจากปจจุบันกาแฟค่ัวสามารถใชหมดภายในเวลา 15 วัน

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

- มีคุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว, GMP, อย., อย.จากอิตาล ี(Responso)

4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- มีการสํารองสินคาไวจํานวน 30 เปอรเซ็นตของสินคาท้ังหมด

บุคลากร

- สามารถวางแผนและควบคุมแรงงานไดเน่ืองจากใชแรงงานในทองถ่ิน

การเงิน

- มีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย ทั้งเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- สถานท่ีจัดจําหนาย มีวางจําหนายท้ังหนารานและสงออกภายในและตางประเทศ

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)



โครงการยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล(OTOP to Global)

7
- การประชาสัมพันธ  มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต OTOP , ทีว,ี เอกสารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย,มีการจัดทํา

เว็บไซตของตัวเองแตเว็บไซตยังขาดการออกแบบดานการทําประชาสัมพันธเรื่องการตลาดและการคาพาณิชอิเล็กทรา

นิกส

การขนสง

-     โดยสวนใหญมีการสงสินคาเองไปยังรานเฟรนชายสทั่วประเทศไทย

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

-    หากจําหนายใหผูบริโภค ควรมีการตรวจสอบ Flavor Profile และอัตราสวนท่ีใชในการชงแตละครั้ง เนื่องจากผูบริโภค

ชาวยุโรป (เยอรมัน) บอกวาเขาตองดื่มกาแฟสลับกับนํ้าเปลา เพราะกาแฟเอสเปรสโซเขมเกินไป แตความเขมระดับน้ีเปนท่ียอมรับ

สําหรับคนไทย จึงขอแนะนาํใหทําการประเมินทางประสาทสัมผัส เพื่อหาอัตราสวนที่ใหรสชาติเหมาะสมในการสงออกไปขายในแตตละ

ประเทศ โดยเฉพาะประเทศเกาหลีและญีปุ่น เนื่องจาก 2 ประเทศนี้นิยมดื่มกาแฟที่มีรสชาติเขมนอยกวาประเทศไทย

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

เก็บเมล็ดกาแฟสดจากตนทีละเมล็ด

â
สีสด เพื่อเอาเปลือกและเนื้อออก

â
แชนํ้าท้ิงไว 1 คืน

â
ตากแดด 7-14 วัน

â
เก็บในกระสอบโปรง

â
นําไปสี เพื่อนําเยื่อหุมออก

â
ตากแดดอีกครั้ง

â
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คัดแยกทราบและเมล็ดที่เสียออก

â
คั่ว

â
ผึ่งใหเย็น

â
ตรวจสอบคุณภาพ

â
บรรจุ

การจัดจําหนาย

1. มีวางจําหนายทั้งหนารานและสงออกภายในและตางประเทศ

2. ขนสงสินคาเองไปยังรานเฟรนชายสทั่วประเทศไทย

บรรจุภัณฑ
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- ปจจุบันไรกาแฟคุณหญิงจําหนายกาแฟชะมด เปนสินคาพรีเมียม โดยทําบรรจุภณัฑเปนกลองไมเพื่อใหเกิดความสวยงาม

แตอยางไรกต็ามบรรจุภัณฑที่เปนไมจะเปนอุปสรรคตอการนําเขาของผูซื้อสินคาในตางประเทศ เนื่องจากบางประเทศมี

ความเขมงวดในการนําบรรจุภัณฑที่เปนไมเขาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศออสเตรเลีย ดังน้ันจึงแนะนําใหผู

ประกอบเปลี่ยนบรรจุภัณฑดังกลาว เปนบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความสวยงามและมีคุณคาในตัวของบรรจุ

ภัณฑเอง เชน ใชกระดาษสา โดยทําเปนแบบ hand-made

สถานทโีรงเรือน

ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............



โครงการยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล(OTOP to Global)

1

แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 271090210003

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม กลุมแมบานปาชุมชนหวยสะพานสามัคคี

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นางสมหมาย แกวประดษิฐ

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม นางวิยะดา พรไชย, น.ส.แขนง ปกษี, นางสุพร ไคลมี

ที่ตั้ง เลขที่ 49  หมูที่ 2  ตําบล หนองโรง  อําเภอ พนมทวน  จังหวัด กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 083-4249015  โทรสาร 034-579293 e-mail   -

1.2  ประเภทผูประกอบการ þ กลุมผูผลิตชุมชน ¨ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดต้ังเม่ือ ป 2546  จํานวนสมาชิก 26  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 8,300  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน þ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น þ ชุมชนรวมบริหารจัดการ

þ ชุมชนรวมรับผลประโยชน (มีการแลกเปล่ียนเรียนรู , เงินชวยเหลือตามโอกาส, มีเงินปนผล, รวมหุนรวมทุน)

¨ อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ชื่อผลิตภัณฑ......................ขาวเกรียบรวมรส.......................... (รูปภาพผลิตภณัฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ þ อาหาร ¨ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว þ  4 ดาว ¨  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1)  กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดือน) 2400 กก./เดือน (นํ้าหนักแหง)

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

þ ผลิตทุกวัน (หลังเสรจ็ส้ินฤดูกาลเพาะปลูก) ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

¨ อื่นๆ ระบุ

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ ....100...............

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

¨ หาไดจากนอกพ้ืนทีจั่งหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด)..............................

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ................-..........(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต..............4-6................................คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด þ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

þ ในภมิูภาคอ่ืน ๆ .....ชลบรุี, ปทมุธานี....... ¨ สงออกตางประเทศ ¨ อื่นๆ ระบุ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) รานคาสง

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ¨ อืน่ๆ ระบุ

2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง þ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

þ  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเองþ อืน่ๆ ระบุ ไปรษณีย, รถตูประจําทาง
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2.9  เงินทนุหมุนเวียน………………40,000-50,000…………………บาทตอเดอืน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ)...........เวปไซตของโอทอป, ออกราน, ออก TV, คณะดูงาน, หนังสือหน่ึงในกาญจน

และหนังสือสาธารณสุขเพือ่สขุภาพ (ไมคอยไดรบัความนิยม).......................................................

3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

þ (อันดับ9) บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ ....กรณีในการสงออกตางประเทศ หรอื ขยายกําลังการผลิต....

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทาํงาน ระบุ

þ (อันดับ2) ขาดเครื่องจักร อุปกรณ ที่ทันสมัย ระบุ ขาดเครื่องนวดแปง, เตานึ่ง, เครื่องอบแหง

þ (อันดับ7) สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ ไมไดมาตรฐาน, ไมมีอางลางมือหนาหองนํ้า, ท่ีครอบหลอดไฟ, หองเก็บ

ผลิตภัณฑมีขนาดเล็ก และหลังคาฝา มีชองท่ีสัตวสามารถเขามาได, โรงผลิตเล็ก

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

þ (อันดับ3) ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที ่/ ไดตามมาตรฐาน ระบุ ขาดการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่มี

มาตรฐาน, ใชการคาดคะเนในการตวงสวนผสม, ขาดการทดสอบคุณภาพของน้ํามันที่ใชในการทอด

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

þ (อันดับ6) ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ .....ไมมีการคดิคนผลิตภัณฑใหม,รปูลักษณของผลติภัณฑแปลกใหม...............................

þ (อันดับ4) บรรจุภัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ .....เกิดการแตกหัก

ของผลิตภัณฑ..........................................................................................................................................................................

þ (อันดับ5) รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ...ไมมีความโดดเดน,รายละเอียดของฉลากไมครบถวน ขาดวันผลิต, วันหมดอาย.ุ.

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

þ (อันดับ8) ขาดระบบการจัดการของเสีย .....ท้ิงของเสียจําพวกนํ้าแปง ท้ิงลงทอ ลงสูแมนํ้าลําคลอง…………………………………….

þ (อันดับ1) กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ .....ปริมาณการผลิตไดนอย, อุปกรณข้ึนสนิม, ใชเวลาในการตากแหง

นาน ขึ้นกับสภาพอากาศ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

þ อื่น ๆ ระบุ ผลิตภัณฑที่ผานการทอดยังอมน้ํามัน, รสชาติออน

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

¨ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

þ    ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซ้ือ ...............ตราสัญลักษณมี 2 แบรน, ตัวตราผลิตภณัฑไมเดน, สีบรรจุภัณฑไมสวย,

บรรจุภัณฑไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑ, สติ๊กเกอรที่ใชมีขอมูลมากเกินไป, ตรารับรองคุณภาพไมโดดเดน, ไมมีตรา อย. .........

¨ บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨ สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)

¨ มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดียวกันออกมาขายมาก

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ .......................บาท

þ อื่น ๆ ระบุ ผูผลิตไมมีปญหาดานการขนสงและเก็บรักษาท่ีตองการการแกปญหาอยบางเรงดวน อยางไรก็ตามในกรณี

ที่ผูผลิตมีการผลิตจํานวนมาก สถานท่ีในการเก็บรักษาผลิตภัณฑไมเพียงพอ จึงตองจัดเก็บไวนอกโรงเรือน (มีหลังคาคลุม)

ช่ัวคราว แลวจัดการสงตอใหผู ซ้ือในทันที ที่ไดผลผลิตตามจํานวนท่ีส่ังซ้ือ (ทางผูผลิตมีแผนท่ีจะขยายสถานท่ีเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ ภายหลังจากการตอเติม ในสวนการผลิตเสร็จส้ินลง)

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ ปญหาที่มี

ความสําคัญมากท่ีสุด)

þ มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ ...........คิดจะขยายกิจการ แตไมมีการเดนิบัญชีหมุนเวียนในธนาคาร ทําให

ในอนาคตอาจมีปญหาในการกูยมืเงิน....................................................................................................................................
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6¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล......................................................................................................................................

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต

¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

þ อื่น ๆ ระบุ (ไมมี)

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

ดานวัตถุดิบ

- คุณภาพของวัตถุดิบไมสามารถควบคุมได เพราะขึ้นอยูกบัฤดูกาล แตไมมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ

กระบวนการผลิต

- ทางกลุมแมบานอาศัยกําลังคนในการผลติ เครื่องมือที่ใชเปนแบบในครัวเรือน การผลิตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ

ของตลาด โดยเฉพาะขั้นตอนการนวดแปง มีกําลังการผลิตต่ํา ซึ่งหากจะทําการขยายการผลิต ตองปรับใชเครื่องจกัร หรือ

เทคโนโลยีทีสู่งข้ึน เชน เคร่ืองนวดแปงอัตโนมัติท่ีใหความรอนในตัว และเครือ่งอบ นอกจากน้ีสถานท่ีทําการผลิตยังไมถูก

หลักสุขาภิบาล กลุมแมบานตองการบรรจุภัณฑทีด่ีขึ้น

เทคโนโลยี

- ทางกลุมแมบานยังตองการความรูและเทคโนโลยีดานการทอด โดยใหเหลือนํ้ามันนอย หรือใชเทคโนโลยีการอบแทน

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

มาตรฐาน

- ขาดมาตรฐาน5ส GMP และ HALAL เนื่องจากผูประกอบการขาดงบประมาณในการขอรับรองมาตรฐาน

- สินคาไดรับมาตรฐาน อย. และ มผช. เรียบรอยแลว

คุณภาพ

- ไมมีหลักเกณฑ วิธีการในการตรวจสอบคุณภาพในทุกข้ันตอน เชน การควบคุมความช้ืนสุดทายหลังการอบแหง  หรือ

ความหนาของชิ้นขาวเกรียบดิบ หรือปริมาณน้ํามันตกคางที่ชิ้นขาวเกรียบทอดดูดซับไว เปนตน อาศัยความชํานาญเปน

หลัก

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- เชิงปรมิาณ ไมมีปญหาในการส่ังซ้ือ เน่ืองจากกลุมแมบานใชวัตถุดิบหลักท่ีมีอยูในทองถ่ินและมีตามฤดูกาล อยางไรก็ตาม

พบวามีปญหาในเร่ืองของราคาวัตถุดบิท่ีมีความผันผวนตามราคาทองตลาด (แปงมันสําปะหลังและนํ้าตาล)

- ขอเสนอแนะในการแกปญหาดังกลาว หากมีการเพิ่มกําลังการผลิต และตองการใชวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ควรจะมีการตกลง

ราคาลวงหนากับผูขายวัตถุดิบ เพื่อควบคุมราคาตนทุน

บุคลากร

- มีการจัดตั้งเปนกลุม โดยการหมุนเวียนบุคลากรในกลุมตามความสะดวก และฤดูกาลผลิต (ชวงเดือน ต.ค – พ.ค )

การเงิน

- มีการทําบัญชเีงินสด และมีแคการบันทึก ไมไดนํามาใชในการบริหารจัดการ

- เงินทุนมาจากการรวมหุนในกลุมและมีปนผล กําไรจากการขายผลิตภัณฑ

- มีสวัสดิการใหกับสมาชิก เชน การใหทุนการศึกษากับบุตรหลาน ของสมาชิกในกลุม

- ยังขาดการบริหารจัดการดานการเงิน, ไมไดนําขอมูลดานบัญชีและการเงินมาวิเคราะหและนําไปใชในการดําเนินงาน

4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- ผลิตภัณฑ ยังผลติไดไมเพียงพอตอความตองการของตลาด

- ราคาขาย สามารถปรบัเพิม่ราคาของสินคา เน่ืองจากมีคูแขงนอย และตลาดมีความตองการสูง ท้ังการคาสง และคาปลีก

- สถานท่ีจัดจําหนาย ยงัไมมีการวางขายตามทองตลาด เน่ืองจากสวนใหญเปนการคาสง และยังผลิตไดไมเพยีงพอ

- การประชาสัมพันธ  มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต OTOP , ทีวี และ คณะดูงานตาง ๆ

การขนสง

-    ยังไมมีการวางแผนดานการขนสงวาชองทางการขนสงใด ทําใหเกิดตนทุนต่ําที่สุด ปจจุบันมีการขนสงสินคาโดยรถประจํา

ทาง, ไปรษณีย และ ลูกคามารับผลิตภัณฑเอง

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

ผูประกอบการไมเคยนําสินคาไปทดลองทําการตลาด แตผลิตตามรายการตามทีลู่กคาสั่งเทานั้น ควรมีการนําสินคาไปทดลอง

ตลาดกบัลกุคาประเทศตางๆ หากตองการ Export ออกไปตางประเทศ พรอมกับพัฒนาฉลากทางโภชนาการ
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5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

1. แปงมันสําปะหลัง

2. กระเทียม

3. พริกไทย

4. นํ้าตาลทราย

5. เกลือปน

6. พืชผักท่ีใชสวนเน้ือผสม ไดแก มันเทศ ฟกทอง เผือก แครอท ขม้ินชัน ขิง

7. พืชผักที่ใชสวนน้ําผสม ไดแก ใบเตย ใบมะกรูด ใบกระเพา

แนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

1.  ใชสมุนไพร ผักสวนครัว และดอกไม

2. เปลี่ยนการใชน้ําตาลทรายขาว มาเปนน้ําตาลทรายแดง หรือ น้ําตาลตะโนด น้ําตาลมะพราว เพื่อรองรับตลาดเพื่อสุขภาพ

3. หากผูประกอบการสามารถซื้อวัตถดุิบจากแหลงที่ไดรับการรับรองเปนแหลงผลิตเกษตรอินทรีย จะสามารถตีตลาดอาหาร

ระดับสูงได
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กระบวนการผลิต

- ผังขั้นตอน

นวดแปงโดยเครื่องนวดแปง

â
ปนเปนแทง

â
   น่ึงสุก (ใชเตาเศรษฐกิจในอนาคต)

â
แชแข็ง

â
ห่ัน (ใชเคร่ืองห่ัน)

â
ตากแดด

บรรจุ      ทอด

â â
ซลี (สงรานคาหรือตาม                                                บรรจุ

รายการสั่ง) â

                                                                                                                              ซลี (สงรานคาหรือตาม

            รายการสั่ง)
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คําแนะนําพัฒนาการผลิต

1. ควรใชเครื่องนวดแปงที่ใหความรอนในตัวได

2. ควรมีเครื่องชวยขึ้นรูป เพื่อสรางเปนรูปทรงเรขาคณิต รูปสัตว ซึง่จะไดผลิตภัณฑที่ออกมาสุกพรอมกัน

ทั้งหมดและชวยขจัดปญหาเรื่องน้ํามัน

3. ควรมีเครื่องอบในระบบปด และเครื่องทอดแบบสุญญากาศ

การจัดจําหนาย (ขายสง)

1. ตลาดไท

2. จังหวัดชลบุรี

บรรจุภัณฑ

ผูผลิตมีบรรจุภัณฑ 3 ชนิด สําหรับบรรจุขาวเกรียบทอดและขาวเกรียบดิบ

1. ขาวเกรียบดิบ

1.1 บรรจุภัณฑสําหรับบรรจุขาวเกรียบดิบ น้ําหนัก 5 กก. เปนบรรจุภัณฑพลาสติกใส บรรจุอยูในกลองลังลูกฟูก

1.2 บรรจุภัณฑถุงพลาสติกสําหรับบรรจุขาวเกรียบดิบ น้ําหนัก 400 กรัม

2. บรรจุภัณฑพลาสติกใสสําหรับบรรจุขาวเกรียบทอด น้ําหนัก 75 กรัม มีสติ๊กเกอรฉลากบอกชนิดของผลิตภัณฑ
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ปญหา

1. ขอมูลของผลิตภัณฑที่ระบุไวที่สติ๊กเกอรบรรจุภัณฑไมตรงกับผลิตภัณฑขางใน เชน บรรจุภัณฑในขอ 1.2 เขียนระบุไววา

นํ้าหนักเพียง 15 กรัม (ทางผูผลิตขอความรวมมือจากทางสถาบันในการออกแบบบรรจุภัณฑใหม

สถานทโีรงเรือน

ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............



โครงการยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล(OTOP to Global)

1

แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710900295301

ช่ือกลุม จมูกขาวกลองหอมมะลแิดง (ตราปาจุก)

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นางสําราญ  ภิญโญ

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม นางวิภา สิทธิศร

ที่ตั้ง เลขที่ 94  หมูที่ 4 ตําบล ทุงสมอ  อําเภอ พนมทวน  จังหวัด กาญจนบุรี

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 082-279-6553 โทรสาร  034-659-707 e-mail  mamrice_moon12@hotmail.com

1.2  ประเภทผูประกอบการ ¨ กลุมผูผลิตชุมชน þ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ 2533  จํานวนสมาชิก  93 คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 40,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน þ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น ¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ

¨ ชุมชนรวมรับผลประโยชน ¨ อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ชื่อผลิตภัณฑ................จมูกขาวกลองหอมมะลิแดง (ตราปาจุก) ................................ (รูปภาพผลิตภณัฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ ¨ อาหาร þ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว þ  4 ดาว ¨  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1)  กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดือน) 400 กก./เดือน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

¨ ผลิตทุกวัน (หลังเสรจ็ส้ินฤดูกาลเพาะปลูก) ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

þ อื่นๆ ระบุ  2 ครั้ง/สัปดาห หรือผลิตตามความตองการของลูกคา

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ ....100.........(ขาวจากตําบลทุงสมอ)......

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

¨ หาไดจากนอกพ้ืนทีจั่งหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด)..............................

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ................-..........(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต..............4-6................................คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด þ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

¨ ในภมิูภาคอ่ืน ๆ ............ ¨ สงออกตางประเทศ þ อ่ืนๆ ระบุ งานท่ีทางเกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน

จัดข้ึน งานจําหนายสินคาธงฟา งานจําหนายสินคา OTOP ตลาดนดั สงรานขายสินคา OTOP และสงทางไปรษณีย

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) รานคาสง

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอþ อืน่ๆ ระบุ ลูกคาใหมท่ีไดจากการไปออกงานจําหนาย

สินคา

2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

þ  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเองþ อืน่ๆ ระบุ ไปรษณีย, รถตูประจําทาง

2.9  เงินทนุหมุนเวียน………………150,000…………บาทตอเดือน (รวมท้ังผลิตภัณฑขาวสาร)

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ)........... ออกราน, ออก TV
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3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ ....

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทาํงาน ระบุ

þ (อันดับ 3) ขาดเคร่ืองจักร อุปกรณ ท่ีทันสมัย ระบุ ขาดเครื่องบด เครื่องอบแหง

þ สถานทีใ่นการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

þ (อันดับ 7) ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที ่/ ไดตามมาตรฐาน ระบุ ขาดการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่มี

มาตรฐาน

þ (อันดับ 5) ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

þ (อันดับ 1) ขาดการพัฒนาสินคาใหม ๆ .....ไมมีการคดิคนผลิตภณัฑใหม,รปูลักษณของผลติภัณฑแปลกใหม..............................

þ (อันดับ 6) บรรจุภัณฑไมมคีวามแข็งแรง ทําใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ .....บรรจุภัณฑเก็บ

รักษาผลิตภัณฑไดไมนาน ทําใหเกิดกล่ินเหม็นหืน

þ (อันดับ 2) รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ...ไมมีความโดดเดน..

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย .....…………………………………….

þ (อันดับ 4) กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ .....ปริมาณการผลิตไดนอย, ไมทําการบรรจุสินคาทันทีภายหลังการ

บด การตากใหสัมผัสอากาศมากจะทําใหอายุการเก็บรักษาส้ันลง

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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5þ (อันดับ 1) ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

þ (อันดับ 3)  ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซ้ือ ......................................................................................................

þ (อันดับ 2) บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨ สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)

þ (อันดับ 4) มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดียวกันออกมาขายมาก

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

þ (อันดับ 2) ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

þ (อันดับ 3) บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

þ (อันดับ 1) ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสง เปนคาน้ํามันที่ขนสงสินคาไปสงที่ไปรษณียและคาจางขนสงสินคาที่สงไปกับรถตู

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ ปญหาที่มี

ความสําคัญมากท่ีสุด)

þ มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ ...........มีการกูธนาคาร โครงการ SME ดอกเบี้ย 7.25% ตอป

¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล......................................................................................................................................

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต
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6¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

þ อื่น ๆ ระบุ (ไมมี)

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

ดานวัตถุดิบ

- มีการเก็บสํารองวัตถุดิบไวตลอด เนื่องจากมีการปลูกขาวเอง และจําหนายเมล็ดพันธุใหกับชาวนา และมีโรงสีในการสีขาว

เอง

กระบวนการผลิต

- ทางกลุมแมบานอาศัยกําลังคนในการผลติ เครื่องมือที่ใชเปนแบบในครัวเรือน มีกําลังการผลิตต่ํา ซึ่งหากจะทําการขยาย

การผลิต ตองปรับใชเครื่องจักร หรือ เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เชน เครื่องบดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเครื่องรอนผง

ผลิตภัณฑเพื่อลดระยะเวลาการรอนใหเร็วขึ้น

เทคโนโลยี

- ทางกลุมฯ ยังตองการความรูและเทคโนโลยีดานกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑที่ทันสมัยและสามารถยืดอายุของผลติภัณฑ

ได

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

มาตรฐาน

- จมูกขาวรุงอรุณบดไดผานการตรวจมาตรฐานของ GMP, อย, มก., ธ.ก.ส., มผช, และการรบัรองแหลงพืช (GAP)

- ชนะเลิศผลิตภัณฑอาหารแปรรูปอันดับหนึ่ง

- ไดรับรางวัลกลุมอาชพีดีเยี่ยมในเขตภาคตะวันตกของ ธ.ก.ส.

คุณภาพ

- ไมมีหลักเกณฑ วิธีการในการตรวจสอบคุณภาพในทุกข้ันตอน เชน การควบคุมความช้ืนสุดทายหลังการอบแหง  หรือ

อุณหภูมิ สภาวะที่ใชในการคั่ว เปนตน

4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- เชิงปริมาณ ไมมีปญหาในการส่ังซ้ือ เน่ืองจากกลุมแมบานใชวัตถุดิบหลักท่ีมีอยูในทองถ่ินและมีการเก็บ stock ไวสําหรับชวง

ที่ไมมีการทํานา

บุคลากร

- แรงงานเปนแรงงานในทองถิ่นเครือญาติ

การเงิน

- มีการทําบัญชเีงินสด และมีแคการบันทึก ไมไดนํามาใชในการบริหารจัดการ

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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- ยังขาดการบริหารจัดการดานการเงิน, ไมไดนําขอมูลดานบัญชีและการเงินมาวิเคราะหและนําไปใชในการดําเนินงาน

4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- ตองการการประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซต

- ลูกคาใหมท่ีไดสวนมากมาจากการไปออกราน

- ลูกคาเกาท่ีมีอยูเปนผูท่ีชอบในตราผลิตภัณฑขาวสารท่ีทางผูประกอบการผลิต

การขนสง

-    ยังไมมีการวางแผนดานการขนสงวาชองทางการขนสงใด ทําใหเกิดตนทุนต่ําที่สุด ปจจุบันมีการขนสงสินคาโดยรถประจํา

ทาง, ไปรษณีย และ ลูกคามารับผลิตภัณฑเอง

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

- ผูประกอบการไมเคยนําสินคาไปทดลองทําการตลาด แตผลิตตามรายการตามท่ีลูกคาส่ังเทาน้ัน ผูบริโภคสวนใหญเปนผูท่ีใส

ใจในสุขภาพ ผูสูงอายุ พนักงานธนาคาร หรือผูประกอบการเบเกอรี่ที่นําไปเปนสวนประกอบในการผลิต

- เนื่องจากจมูกขาวมีผลชวยใหหลับสบายและมีอารมณดี และจมูกขาวรุงอรุณบดจะขายไดในเฉพาะกลุมผูบริโภคที่มีปญหา

เรื่องโรคภัยไขเจ็บ ไมตองการเพิ่มปริมาณน้ําตาล ตัวผลิตภัณฑจึงมีรสเค็มนอยมากและไมมีรสหวานจากน้ําตาลเลย ซึ่งนี่ก็เปน

อีกทางเลือกหน่ึงของผูบริโภคกลุมน้ี

- หากจะขยายตลาด ตองแตกสายการผลิตปรับปรุง การละลายของจมูกขาว การแยกชั้น และรสสําหรับกลุมผูบริโภคอ่ืนๆ

ผูประกอบการสนใจที่จะนําสินคาโดยเฉพาะตัวใหมไปขายตางประเทศโดยเริ่มจาก สิงคโปรเปนประเทศแรกๆ

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

ขาวกลองหอมมะลิแดง

- ผังขั้นตอน

ขาวกลองหอมมะลิแดง

â
ลางนํ้า

â
    ผ่ึงใหหมาดๆ
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â

ค่ัวในกะทะจนพอง

â
                บด 2 ครั้ง

â
รอน

â
บรรจุ

คําแนะนําพัฒนาการผลิต

1. ควรใชเครื่องนวดบดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไมควรใชเครื่องบดที่เปนหิน เนื่องจากอาจมีผงเศษหิน

ปนไปกับผงผลิตภัณฑ

2. การคั่วไมมีการควบคุมอุณหภูมิและสภาวะในการคั่ว ใชเพียงความชํานาญสวนบุคคล

3. ตองการตะแกรงรอนที่มีความละเอียดมากกวาปจจุบัน

4. ระหวางรอการรอนควรเก็บผลิตภัณฑที่ผานการบดในภาชนะที่ปดสนิท โดยการบรรจุถงุพลาสติกและปด

ปากถุง เพ่ือปองกันไมใหผลิตภณัฑสัมผัสกับอากาศนานเกินไป และตัวผลิตภัณฑจะดูดความช้ืนจาก

อากาศเขาไป จะทําใหความช้ืนในผลิตภัณฑสูงข้ึนและเกิดกล่ินหืนไดงาย

5. การบรรจใุนถุงพลาสติกควร seal ปากถุงใหแนนเพื่อปองกันอากาศเขาไปทําปฏิกิริยากบัผลิตภัณฑ

6. การบรรจุลงกระปุกพลาสติกอาจทําการปดปากขวดดวยฟอยลกอนการปดดวยฝาพลาสติกจะชวยปองกัน

แสงและอากาศไมใหเขาไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ

7. การบรรจุในกระปุกพลาสติกอาจใสตัวที่ชวยดูดซับออกซิเจนที่บรรจุในซองเล็กๆ ลงไปดานบนของกระปุก

เพ่ือเปนตัวจับออกซิเจนท่ีมีอยูในกระปุก ทําใหปองกันการหืนได

การจัดจําหนาย

1. จําหนายหนาราน

2. ออกงานท่ีหนวยราชการจัด ธงฟา OTOP

3. ตลาดนัด

4. สงทางไปรษณย

บรรจุภัณฑ
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ผูผลิตมีบรรจุภัณฑ 3 ชนิด สําหรับบรรจุจมูกขาวกลองหอมมะลิแดง

1. บรรจุภัณฑที่เปนกระปุกพลาสติก

ปญหาที่พบ

กระปุกพลาสติกมีขนาดเล็ก บรรจุผลิตภัณฑไดไมมาก และตนทุนกระปุกสูง อาจตองปรับปรุงขนาดของกระปุกใหใหญขึ้น และ

มีการใชตัวดูดซับออกซิเจน ในการปองกันออกซิเจนในกระปุก

2. บรรจุภัณฑที่ใสในถุงพลาสติก

ปญหาที่พบ

ถุงพลาสติกไมสามารถกันอากาศเขาไปได ทําใหอายุการเกบ็รักษาสั้น แตการบรรจุในลักษณะดังกลาวมตีนทุนต่ําทําใหขายได

งาย

3. บรรจุภัณฑในถุงอลูมิเนียมฟอยล

ปญหาที่พบ

ฉลากเปนแบบสติกเกอรที่ติดลงไปบนถุงอลูมิเนียมฟอยล ทําใหยับไดงาย ควรพิมพลายฉลากลงไปบนถุงอลูมิเนียมฟอยล และ

ควรปรับรูปแบบของฉลากใหนาดึงดูดเพิ่มมากขึ้น

สถานทโีรงเรือน

ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ
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เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............
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แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710900304901

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุงสมอ

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นางสนอง สอนใจ

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม นายจักรพันธ สอนใจ

ที่ตั้ง เลขที่  117  หมูที่ 1  ตําบล ทุงสมอ  อําเภอ พนมทวน  จังหวัด กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 081-745-8318, 034-659-231  โทรสาร  034-659-231 e-mail  sonjai2000@hotmail.com

1.2  ประเภทผูประกอบการ þ กลุมผูผลิตชุมชน ¨ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดต้ังเม่ือ ป 2548  จํานวนสมาชิก  114  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน มากกวา 100,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน þ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น þ ชุมชนรวมบริหารจัดการ

þ ชุมชนรวมรับผลประโยชน (มีการแลกเปล่ียนเรียนรู , เงินชวยเหลือตามโอกาส, มีเงินปนผล, รวมหุนรวมทุน)

¨ อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ช่ือผลิตภัณฑ........................จมูกขาวรุงอรุณบด รสใบเตย..............................(รูปภาพผลติภัณฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ ¨ อาหาร þ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว ¨  4 ดาว þ  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1)  กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดือน)    6000 ซอง/เดอืน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

þ ผลิตทุกวัน (หลังเสรจ็ส้ินฤดูกาลเพาะปลูก) ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

¨ อื่นๆ ระบุ

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ ....100...............

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

þ หาไดจากนอกพ้ืนทีจั่งหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด).............งาจากบรษัิทไรทิพย.................

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ..........................(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต..................10............................คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

þ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ (ระยอง)þ สงออกตางประเทศ (ใตหวัน)

¨ อื่นๆ ระบุ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) ฝากขายตางจังหวัด ,นักทองเท่ียว

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ  มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ ¨ อื่นๆ ระบุ

2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

þ  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเองþ อื่นๆ ระบุ ไปรษณีย

2.9  เงินทนุหมุนเวียน 1,000,000 บาทตอเดือน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ website OTOP,ออกราน,หนังสือการทองเท่ียว )
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3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทาํงาน ระบุ

þ (อันดับ1) ขาดเครื่องจักร อุปกรณ ที่ทันสมัย ระบุ ตองการเครื่อง extruder สําหรับทําจมกูขาวอบกรอบตรา กุกกิก๊ ซ่ึง ณ

ปจจุบันทางกลุมให มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรผลิตให เสียคาใชจายประมาณ 70-100 บาทตอ กิโลกรัม

¨ สถานทีใ่นการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

¨ ไมสามารถควบคมุคุณภาพของสินคาใหคงท่ี / ไดตามมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

¨ ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ

¨ บรรจุภัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ

¨ รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย

¨ กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พงึพอใจ

þ (อันดับ2) อื่น ๆ ระบุ มีปญหาเร่ืองฉลากผลิตภณัฑยับเวลาขนสง

3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

¨ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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5¨ ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซื้อ

¨ บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨ สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)

¨ มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดียวกันออกมาขายมาก

þ อื่น ๆ ระบุ สินคามีตลาดรองรับ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ .......................บาท

þ อื่น ๆ ระบุ ไมมปีญหาดานการขนสงและการเกบ็รักษาไดมาตรฐาน

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ ปญหาที่มี

ความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ

¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล.......................................................................................................................

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

þ อื่น ๆ ระบุ กูธนาคารออมสิน 1,000,000 บาท กูธนาคารเพื่อการเกษตร 1,000,000 บาท

3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต

¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน
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6þ อื่น ๆ ระบุ ไมมีปญหาดานการบริหารจัดการ

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

ดานวัตถุดิบ

     ทางกลุมมีความพรอมทั้งดานวัตถุดิบซึ่งมีโรงสีที่สามารถแยกจมูกขาวไดเอง และปลูกใบเตยเองซึ่งเปนการปลูกแบบเกษตร

อินทรีย แตงาตองซื้อจากบริษัทไรทิพยเพราะเปนงาที่มีคุณภาพดี

กระบวนการผลิต

     ทางกลุมใชกําลังคนในการผลิต มีกําลังคนท่ีมีความพรอมสูง โรงผลิตท่ีผานมาตรฐาน GMP เครื่องมือที่ใชเปนแบบกึ่ง

อุตสาหกรรม ซึ่งหากจะทําการขยายการผลิต ตองปรับใชเครื่องจักร หรือ เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เชน เครื่องextruder สําหรับผลิตจมูกขาว

อบกรอบ ที่ตองการเครื่องบดที่ทําใหผงมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางกลุมมีทุนทรัพยบางสวนซึ่งไมเพียงพอตอการซื้อเครื่องมือนี้

หากไดรับการสนับสนุนซื้อเครื่อง คาดวาจะสามรถเพิ่มกําลังการผลิตสําหรับสงออกได

เทคโนโลยี

- ทางกลุมยังตองการความรูเครื่องมือในการผลิตไดแก เครื่อง extruder เพ่ือใชในการผลิตจมูกขาวกลองหอมมะลิ อบ

กรอบ ซึ่งปจจุบันใหทางสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผลิตใหอยู แตเครื่องจักรมีราคาแพงทางกลุมไม

สามารถซื้อได

- ทางกลุมตองการพัฒนาบรรจุภัณฑที่มีการพิมพลายลงบนถุงอลูมิเนียมฟอยลเลย ซึ่งปจจุบันยังใชการติดสติกเกอรที่ถุง

อลูมิเนียมฟอยล ทําใหมีปญหาเวลาขนสงบางคร้ังสติกเกอรจะยับทําใหดูเหมือนเปนสินคาเกา

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

มาตรฐาน

สินคาไดรับมาตรฐาน GMP, อย., มคอ. ขาดกําลังทรัพยสําหรับทํา HALAL หากไดรบัการสนับสนุน จะสามารถขยายตลาด

กลุมผูบริโภค

คุณภาพ

ไมมีการตรวจสอบคุณภาพของผลติภัณฑกอนการบรรจุ การผลิตใชความชํานาญเฉพาะบุคคล ควรมีการควบคุมคุณภาพการ

ผลิตใหมีมาตรฐานคงที ่โดยการตรวจสอบและจดบันทึกคุณภาพของผลิตภัณฑทกุครั้งในการผลิต แตมีทางหนวยราชการมาสุมตรวจ

คุณภาพอยูเปนประจํา และมีการสงผลิตภัณฑเพื่อเขาไปตรวจสอบคุณภาพกับทางหองปฏิบัติการ

4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- วัตถุดิบมีเพียงพอในการผลิตไมมีปญหาเรื่องวัตถุดิบขาดแคลน เนื่องจากปลูกขาวเอง มีโรงสีในการแยกจมูกขาวเอง อีกทั้งยัง

ปลูกใบเตยเอง ทําใหมั่นใจไดวาไมมีการปนเปอนของยาฆาแมลง

บุคลากร

- มีการจัดตั้งเปนกลุม โดยการหมุนเวียนบุคลากรในกลุมมาทําการผลิตตลอด

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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การเงิน

- มีการทําบัญชเีงินสด และมีแคการบันทึก ไมไดนํามาใชในการบริหารจัดการ

- เงินทุนมาจากการรวมหุนในกลุมและมีปนผล กําไรจากการขายผลิตภัณฑ

- มีสวัสดิการใหกับสมาชิก เชน การใหทุนการศึกษากับบุตรหลาน ของสมาชิกในกลุม

- ยังขาดการบริหารจัดการดานการเงิน, ไมไดนําขอมูลดานบัญชีและการเงินมาวิเคราะหและนาํไปใชในการดําเนินงาน

4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

- ลูกคาซื้อที่หนาราน

- ออกบูธตามงานแสดงสินคาตางๆ

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

ผูบริโภคท่ีนิยมรับประทานเปนกลุมท่ีดูแลรักษาสุขภาพ ในการจําหนายมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนในการขายท่ีรานจําหนาย

สินคาเพื่อสุขภาพ และรานของฝาก มีการจําหนายไปยังไตหวัน และมีความตองการที่จะสงออกไปขายยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

1. จมูกขาว

2. ใบเตย

แนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

1.  ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถละลายไดดียิ่งขึ้น

2. ควรเพิ่มคําแนะนําในการรับประทานใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ควรใชน้ําอุนในการละลาย ไมควรใชน้ํารอนจัด เพราะจะทําให

ละลายไดยาก เปนตน

กระบวนการผลิต

- ผังขั้นตอน

หมักจมูกขาวดวยนํ้าใบเตย

â
อบจมูกขาวใหแหง

â
บดจมูกขาว

â
รอนแยกขนาด

â
                  อบฆาเชื้อ

â
ช่ัง บรรจุซอง
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â

ปดปากถุง

â
บรรจุลงกลอง

คําแนะนําพัฒนาการผลิต

1. ควรมกีารตรวจสอบความชื้นและคา water activity กอนชั่งบรรจุซอง

2. ควรใชเครื่องบดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการบดหยาบครั้งที่หนึ่งและเขาเครื่องบดใหละเอียดมาก

ขึ้นอีกครั้ง

3. ถาหากตองการใหเปนผงที่ละเอียดและละลายน้ําไดดียิ่งขึ้นอาจทําแหงโดยวิธีการ spray drying

การจัดจําหนาย

- ขนสงทางไปรษณีย

- ลูกคารับสินคาท่ีหนาราน

- จําหนายตามงานแสดงสินคา

บรรจุภัณฑ
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มีบรรจุภัณฑ 2 ประเภท

1. เปนกลอง ดานในบรรจุดวยถุงอลูมิเนียมฟอยลขนาด 10 กรัม จํานวน 15 ช้ิน

2. เปนถุงซิบอลูมิเนียมฟอยลขนาดใหญ บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยลขนาด 10 กรัม จํานวน 50 ช้ิน

สถานทีโรงเรือน

ลงชื่อ..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขียนที.่......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............
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แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710300314701

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม กลุมแมบานเกษตรกรบานหนองเต็งกาวหนา

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นางขวัญจติ นพรัตนวราภรณ

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม -

ที่ตั้ง เลขที่ 55  หมูที่ 10  ตําบล หลุมรัง  อําเภอ บอพลอย  จังหวัด กาญจนบุรี 71160

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 081- 2792171  โทรสาร e-mail

1.2  ประเภทผูประกอบการ ¨  /กลุมผูผลิตชุมชน þ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ 2543  จํานวนสมาชิก  24  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 10,000-20,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน þ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น

¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ ¨ ชุมชนรวมรับผลประโยชน

¨ อ่ืนๆ (ระบุ)...............................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ช่ือผลิตภณัฑ .......ชาเขียวใบหมอนนพรัตน......(รูปภาพผลิตภัณฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ ¨ อาหาร þ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว ¨  4 ดาว þ  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมลูผลิตภัณฑ
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1) กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดอืน) ใบสด 4500 กิโลกรัม ผานกระบวนการคงเหลือใบแหงประมาณ 600 กิโลกรัม

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

þ ผลิตทุกวัน ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

¨ อ่ืนๆ ระบุ .........................................

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ 100

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

¨ หาไดจากนอกพื้นที่จังหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด)

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ..........................(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต ประมาณ 12 คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีหนารานเปนของตนเอง ¨ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

þ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ¨ สงออกตางประเทศ

þ อ่ืนๆ ระบุ งาน OTOP , งานประจําปของจังหวัด,รานขายของฝาก,รานขายสนคาเพ่ือสุขภาพ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) รานจําหนายสินคาเพ่ือสุขภาพ

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ  มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ อ่ืนๆ ระบุ รานจําหนายสินคาเพ่ือสุขภาพ ดอยคํา
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2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

¨  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเองþ อืน่ๆ ระบุ พัสดุไปรษณีย

2.9  เงินทนุหมุนเวียน 20,000-30,000 บาทตอเดือน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ) เวบ็ไซต OTOP,หนังสือทองเท่ียวจังหวัด

3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ บุคลากรในการผลิตไมเพยีงพอ ระบุ

¨ บุคลากรขาดทกัษะในการทาํงาน ระบุ

¨ ขาดเคร่ืองจักร อุปกรณ ท่ีทันสมัย ระบุ

¨ สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

¨ ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที ่/ ไดตามมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

¨ ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ

¨ บรรจุภัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ

¨ รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ ..............

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย

¨ กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ ...........................................................

þ อื่น ๆ ระบุ บรรจุภัณฑมีขอจํากัด เนื่องจากไมไดระบุใหผูบริโภคทราบวา เปนชาชนิดใด

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

¨ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

¨ ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซื้อ

þ (อันดับ3) บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

þ (อันดับ2) สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)  GMP

¨ มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดยีวกันออกมาขายมาก

þ (อันดับ1)อื่น ๆ ระบุ ปญหาดานการติดตอสื่อสารกับลกูคาชาวตางชาติ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ .......................บาท

þ อื่น ๆ (ระบุ) …………หากเก็บสินคาไวนานเกิน 5 เดือน ความหอมของชาจะลดลง……………..

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ

ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ

¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทนุมีความยุงยาก

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

þ อื่น ๆ ระบุ กูธนาคารเพื่อสหกรณและการเกษตร,มีการจัดทําบัญชีรายรับ -รายจาย
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3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต

¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

¨ อื่น ๆ ระบุ   -

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- ปลูกตนมอนเอง การลงทุนสวนใหญอยูท่ี หีบหอ การตรวจคุณภาพมักทําโดยการดมกล่ินกอนจะบรรจุผลิตภัณฑลงหีบหอ

หรือถาเปนชาที่เก็บไวนาน (6 เดือน) ก็จะตรวจสอบโดยการดมกล่ิน ไมไดสัมพันกับเกษตรอําเภอ ดูแลตนมอนเอง ในการ

ปลูกตนมอนโดยการเรียนรูเองผูผลิตคิดวาเปนวิธีท่ีดีกวา หากปลูกตามระบบจะใชไมไดกับพ้ืนท่ีน้ี ปญหาท่ีมีคือ นํ้าทวม

กระบวนการผลิต

- แมขณะนี้จะไมไดใชเครื่องมือเครื่องจกัรใหญๆ ปริมาณการผลิตก็เพียงพออยูและสามารถรองรับปริมาณซ้ือได

จํานวนมาก สงออกสัก 2-3 ประเทศก็ยังไหว

- ขณะน้ีก็กําลังศึกษาการนําเคร่ืองนวดมือ 2 มาชวยในการผลิต มือหน่ึงมีราคาแพงเกินไป

เทคโนโลยี

-     ขาดเคร่ืองนวดใบชาสด (Rolling)

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

- มีคุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว, สผช, อย.

4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- ใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่นทั้งหมด

บุคลากร

- แรงงานเปนสมาชิกแรงงานในทองถ่ินท่ีมารวมกันทํา

การเงิน

- มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย จัดทํางบกําไรขาดทุน แตไมมีการจัดทําประมาณการงบประมาณ ขาดการใชเทคโนโลยีเขา

มาชวยในการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน

4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- ปจจุบันสินคาผลิตไดเพียงพอกับความตองการตลาด มีการออกรานตามงานตางๆ เพ่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ ไมมีสินคา

เหลือจนหมดอายุ มุงเนนตลาดของคนรักสุขภาพ

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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การขนสง

-     มีลูกคามาซ้ือสินคาท่ีหนาราน ใหจัดสงโดยรถโดยสาร ขนสงสินคาผานไปรษณีย

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

-    ขายท่ีรานขายของเพื่อสุขภาพ และจัดสงใหทางไปรษณี เคยสงขายใหญ่ีปุนกับมาเลเซีย แตมีปญหาทางดานภาษาตอง

พึ่งพาคนนอก เกรงใจเลยไมไดดาํเนินการตอ การขอใบรับรองลําบากตองเขากรุงเทพไมสะดวกและตองเสียคาบริการ หากทางรัฐชวย

พัฒนาผลิตภัณฑชาใบมอนและใหมีงานวิจัยดานสุขภาพก็จะทําใหคนหันมารับประทานชาน้ีมากข้ึน

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

เก็บใบหมอนออน

อายุประมาณ 10 เดอืน ลาง ลวกดวยน้าํรอน

ลางดวยนํ้าเย็น

อบแหง สะเด็ดน้ํา

การจัดจําหนาย

1. มีวางจําหนายในรานคาเพ่ือสุขภาพ

2. ขนสงสินคาเอง
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บรรจุภัณฑ

สถานทโีรงเรือน
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ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................



โครงการยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล(OTOP to Global)

10
หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............
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แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710100494701

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม ทองมวนนวลศรี

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นางศิริวรรณ อั้นจุกฉุน

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม 1. นางจารุวรรณ อ้ันจุกฉุน  2. นายสมบัติ  ทองมูล

ที่ตั้ง เลขที่ 27/30  หมูที่ 99  ตําบล บานเหนือ  อําเภอ เมอืง  จังหวัด กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 081 014 1550  โทรสาร e-mail  siriwananchukchun@gmail.com

1.2  ประเภทผูประกอบการ ¨ กลุมผูผลิตชุมชน þ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ 2547  จํานวนสมาชิก 15  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 50,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน þ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น ¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ

¨ ชุมชนรวมรับผลประโยชน ¨ อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ชื่อผลิตภัณฑ..........ทองมวนกรอบนวลศรี.....................................(รูปภาพผลิตภณัฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ þ อาหาร ¨ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว þ 4 ดาว ¨  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1) กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดอืน) เฉลี่ย 2100-2400 กิโลกรัม ตอ เดือน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

þ ผลิตทุกวัน ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

¨ อื่นๆ ระบุ

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ ......100.............

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

þ หาไดจากนอกพ้ืนทีจั่งหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด)...สมุทรสาคร (นํ้าตาลปบ)...........................

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ..........................(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต............5..................................คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

þ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ (รานอาหารตางชาติ ใน กทม.) ¨ สงออกตางประเทศ ¨ อื่นๆ ระบุ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) นักทองเที่ยว ลูกคาขาจร

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ¨ อืน่ๆ ระบุ

2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

þ  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเองþ อืน่ๆ ระบุ 3-4 ครั้งตอเดือน
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2.9  เงินทนุหมุนเวียน…………100,000………………………บาทตอเดอืน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ)...........เว็บไซต OTOP , facebook, ทีวี, หนังสือทองเท่ียว (อสท.) แหลงเรยีนรู

ของชมุชน .....................................................................................

3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทาํงาน ระบุ

þ (อันดับ6) ขาดเครื่องจักร อุปกรณ ที่ทันสมัย ระบุ อุปกรณ เชน เตาไฟฟา ปรับอุณภูมิไมได, ใชทักษะความชํานาญ

ของบุคลากรเทาน้ัน

þ (อันดับ1) สถานที่ในการผลติไมไดมาตรฐาน ระบุ หลอดไฟไมมีที่ครอบ, การระบายอากาศไมเพียงพอ, ไมสะอาด, อางลางมือ

หนาหองนํ้าใชไมได,

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

þ (อันดับ3) ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที ่/ ไดตามมาตรฐาน ระบุ ไมมีการตรวจสอบคุณภาพของ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

¨ ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ

þ (อันดับ4) บรรจุภัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรบัความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ ........สินคาแตกหัก....

þ (อันดับ5) รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ .......ไมทนัสมัย.......

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย

þ (อันดับ2) กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ .......ไมมีการควบคุมระยะเวลาหรืออุณหภูมิในการใหความรอน, ไมมี

มาตรฐานในการตวง เปนตน...............

¨ อื่น ๆ ระบุ

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

¨ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

þ (อันดับ2) สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

þ (อันดับ1) ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซ้ือ

¨ บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

þ (อันดับ3) สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน) มาตรฐาน GMP

þ (อันดับ4) มีการแขงขันกันสูงเนื่องจากมีสินคาประเภทเดยีวกันออกมาขายมาก

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ .......................บาท

þ    อ่ืน ๆ ระบุ ผูผลิตไมมีปญหาดานการขนสงและสถานท่ีในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ เน่ืองจากการหมุนเวียนของสินคา

เปนไปอยางรวดเร็ว และไมมีของเหลือคาง การขนสงใชรถกระบะมีหลังคา โดย

1 การขนสงระยะไกล (กทม.) ทําเฉพาะผลติภัณฑที่บรรจุในปบ จึงไมมีผลิตภัณฑแตกหักเสียหาย (คาใชจายในการขนสง

1,000 บาท/ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง)

2. การขนสงระยะใกล (กาญจนบุรี) จะเปนสินคาทุกรูปแบบ ทั้งแบบถุงและแบบปบ ไมมีปญหาดานการขนสง (ทําการ

ขนสง 3-4 ครั้งตอเดือน คาใชจาย 200 บาทตอครั้ง)
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3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ ปญหาที่มี

ความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ

¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล.......................................................................................................................

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

þ อื่น ๆ ระบุ อยูในระหวางการดําเนินการขออนุมัติสินเช่ือจากธนาคาร

3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

þ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต (มีการส่ังซ้ือมากในชวงหนาเทศกาล)

¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

¨ อื่น ๆ ระบุ

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

ดานวัตถุดิบ

- วัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพสูง ทําใหตนทุนการผลิตสูง

กระบวนการผลิต

- แบบครัวเรือน

เทคโนโลยี

- ใชเครื่องมือที่อาศัยกําลังคนเปนหลัก บางสวนก็มีการดัดแปลงใชไฟฟาแทนเตาถาน ถาตองเพิ่มการผลิต จะตองมีการผลิต

เครื่องทําทองมวนใหม เครื่องจักรที่ใชทําโอโจ ไมสามารถทดแทนได

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

มาตรฐาน

- ผูประกอบการยังไมเลง็เห็นความสําคัญของการขอมาตรฐาน GMP และ HALAL

- สินคาไดรบัมาตรฐาน อย. มอก. บจก.และ มผช. เรยีบรอยแลว

คุณภาพ

- ไมมีหลักเกณฑ วิธีการในการตรวจสอบคุณภาพในทุกข้ันตอน เชน การควบคุมอุณหภูมิในการผลิต  หรือ ความนํ้าหนัก

ของแผนทองมวน เปนตน อาศัยความชํานาญเปนหลัก

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- ตนทุนวัตถุดิบ คอยขางต่ํา เพราะสามารถหาไดในพื้นที่

บุคลากร

- มีการใชแรงงานคนในการผลิตเปนสวนใหญ

การเงิน

- มีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย แตไมไดนํามาใชในการวางแผนการประกอบกิจการ ไมมีการจัดทําบัญชีใหถกูตอง ทําใหไม

ทราบถึงกําไร หรือขาดทุน ที่แทจริง

4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- ราคาขาย ต่ํากวาราคาคูแขง สามารถเพิ่มมูลคาของสินคาได แตจะตองมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ

- สถานท่ีจัดจําหนาย มีวางจําหนายตามทองตลาดทั่วไป

- การประชาสัมพันธ  มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต OTOP , facebook, ทีวี, หนังสือทองเท่ียว (อสท.) แหลงเรียนรู

ของชุมชน

การขนสง

-    เกิดความเสียหายในการขนสง เนื่องจากบรรจุภัณฑไมไดมาตรฐาน

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

- ควรที่จะเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ ปรับปรุงรานใหสามารถดึงดูดลูกคาได

- ผูประกอบการมคีวามตองการทางดานบรรจุภัณฑ เพื่อใหแสดงถึงเอกลักษณความเปนทองมวน และมีความทันสมัย เพื่อ

นําไปวางจําหนายในพารากอน

 - มีลูกคาชาวเกาหลี ชื่นชอบผลิตภัณฑ หากตองการสงออกใหพิจารณาจากประเทศเกาหลี ญี่ปุน สวนทางดานประเทศลาว

พมา กัมพูชา ติวาสินคาราคาสูง และนิยมซ้ือผลิตภัณฑแบบท่ีแตกหักแลว

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ
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1. แปงมันตรามังกร

2. มะพราวขูด

3. น้ําตาลปบ

4. นํ้าตาลทราย

5. ไขไก

6. เกลือ

7. มะพราวนํ้าหอม

กระบวนการผลิต

วิธีทํา

1. นํามะพราวขูดไปคัดแยกหัวหาง นําหางไปตั้งไฟพอเดือดอยาใหแตกมัน แลวยกลงตั้งลงรอกะทิลอยขึ้นมา ขอสําคัญอยาชอน

กะทิหางมาเปนอันขาด

2. ชอนหางมาใสในหัว แลวคนดวยตะบวยนําเกลือลงใสแลวใชตะบวยคนเขาดวยกัน ขอสําคัญกะทิตองอุน๐ อยาใหรอนเด็ดขาด

ใหสังเกตุวาสวนหัวมากกวาสวนหาง ชอนแค 2-3 ตะบวยกอน แลวนําแปงลงใสคนเขาหากันดวยมือและจะตองคนเรว็ๆ

เพื่อใหแปงขึ้นมือ

3. นําไขไกที่ตีทิ้งไวแลว ใสลงไปในแปงที่ตีกับกะทิแลวคนเขาหากันจนไมเห็นไขลอย ขอสําคัญแปงสดตองขน

4. นํานํ้าตาลทรายใสลงตามคนจนกวานํ้าตาลทรายจะละลายด ี แลวจึงนํานํ้าตาลปบลงคนเขาหากันตอไปจนนํ้าตาลปบละลายดี

สังเกตไววาแปงตองข้ึน แลวนํามะพราวนํ้าหอม นําเฉพาะนํ้าของมะพราวใสลงไปในแปงท่ีผสมกันแลว

5. จากนั้นก็สามารถนําแปงมาผลิตเปนทองมวน และบรรจุภัณฑได
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การจัดจําหนาย

1. สวนใหญจําหนายหนาราน

2. สงตางจังหวัด (กทม.)

3. ขายสงในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี

บรรจุภัณฑ

1. ผลิตภัณฑทองมวน มีบรรจุภัณฑอยู 3 รูปแบบ

1.1 บรรจุปบ จัดจําหนายในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและตางจังหวัด ( กทม.)

1.2 บรรจุถุงพลาสติก จัดจาํหนายในจังหวัดกาญจนบุรี เหตุที่ไมสามารถสงขายตางจังหวัด เพราะ มีอายุการเก็บรักษาสั้นกวา

แบบ 1.1 และผลิตภัณฑอาจแตกหักเสียหายได ระหวางการขนสง

1.3 บรรจุถุงพลาสติก แลวบรรจุลงในกลองกระดาษพิมพลายสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี (วางจําหนายหนาราน)

      2.   ปญหาที่พบ ผูประกอบการตองการที่จะปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑในขอ 1.1 ในแงของความสวยงาม เพื่อตองการจดัจําหนาย

ในตลาดสินคาคุณภาพสูง (เชน หางสรรพสินคาพารากอน) โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดใหคําแนะนําในการ

ปรับเปลี่ยนฉลากและบรรจุภัณฑ
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สถานทโีรงเรือน

ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............
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แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710600565201

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม วิสาหกิจชุมชนแพะเศรษฐกิจพอเพียง

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม พันโทสมภพ สุนทรวิจิตร

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม 1.คุณอรุณ ภุมรินทร

ที่ตั้ง เลขที่ 72/19  หมูที่ 2  ตําบล ทาลอ  อําเภอ ทามวง  จังหวัด กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 089-5505298, 034-620887  โทรสาร e-mail

1.2  ประเภทผูประกอบการ ¨ กลุมผูผลิตชุมชน þ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ 2546  จํานวนสมาชิก 7  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 15,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน þ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น ¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ

¨ ชุมชนรวมรับผลประโยชน ¨ อ่ืนๆ (ระบุ......................................................................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ชื่อผลิตภัณฑ  นมแพะผูพัน (รูปภาพผลิตภัณฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ ¨ อาหาร þ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว þ  4 ดาว ¨ 5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1) กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดอืน) 300 กิโลกรัม/เดอืน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

¨ ผลิตทุกวัน þ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

¨ อื่นๆ ระบุ ซื้อผลผลิตหนึ่งครั้งตอป และทยอยแปรรูปจนเสร็จสิ้นทั้งหมด

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ 100

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

¨ หาไดจากนอกพื้นที่จังหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด)

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ..........................(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต ประมาณ 2 คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

¨ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ¨ สงออกตางประเทศ

¨ อื่นๆ ระบุ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) รานคาท่ัวไป
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2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

¨  มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ อื่นๆ ระบุ สงขายในรานประจําในตลาด

2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

¨  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเอง¨ อืน่ๆ ระบุ

2.9  เงินทนุหมุนเวียน 9,000 บาทตอเดือน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ) เวบ็ไซต OTOP,

3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ ระบุ ...

¨ บุคลากรขาดทกัษะในการทํางาน ระบุ

¨ ขาดเครื่องจักร อุปกรณ ที่ทันสมัย ระบุ

¨ สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ

þ (อันดับ2) ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ เพราะวาจํานวนแพะที่เลี้ยงมีนอยและไมสามารถรับซื้อจากเจาอื่นได

เนื่องจากเจาอื่นผลิตไมไดมาตรฐาน

¨ ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที ่/ ไดตามมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

¨ ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ

þ (อันดับ1) บรรจุภัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรบัความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ ......สินคาแตกหัก.....

¨ รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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5¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย

¨ กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ ...........................................................

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

¨ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

¨    ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซ้ือ

¨    บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨ สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)

¨ มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดียวกันออกมาขายมาก

þ อื่น ๆ ระบุ  ไมมีปญหาดานการตลาด มีเพียงดานการผลิต

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

þ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ ..............18,000.................บาท

¨    อืน่ ๆ (ระบ)ุ

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ ปญหาที่มี

ความสําคัญมากท่ีสุด)

¨     มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ

¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล.......................................................................................................................
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6¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

¨    บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

þ อื่น ๆ ระบุ ใชการกูเงินบํานาญขาราชการในการลงทุน ยังมีภาระหน้ีสิน

3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

þ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต

¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

¨ อื่น ๆ ระบุ

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- ผูประกอบการมีน้ํานมแพะดิบไมเพียงพอตอกระบวนการผลิต เนื่องจากตลาดมีความตองการสูงและผูประกอบการไมมี

ตนทุนในการลงทุนซื้อแพะนม เนื่องจากราคาของแพะนมมีราคาตอตัวสูง ซ่ึงถาจะสนับสนุนผลิตภณัฑเพ่ือการสงออก

รัฐบาลควรสงเสริมใหชาวบานในรัศมีขนสงน้ํานมดิบภายในไมเกิน 60 กม. เล้ียงแพะนมใหมากข้ึน จึงจะเพียงพอตอการ

ผลิตนมใหเพียงพอขายตอการจําหนายภายในและตางประเทศ

กระบวนการผลิต

- ในกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑที่ไดจะใชการพลาสเจอไรซแบบครัวเรือนซึ่งถาจะสงออกตองมีการพัฒนาการผลิต

แบบสเตอไรซและขยายพื้นที่ในการผลิต เพิ่มเครื่องจักร ทํามาตรฐานใหเปนระบบสากลมากขึ้น เชน มาตรฐาน ISO,

HALAL เปนตน

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

- มีคุณภาพระดับ OTOP 4 ดาว, GMP, อย. แตยังไมมีการขอฮาลาลอยางเปนทางการ ดังน้ันหากสงออกควรจะมีการขอ

มาตรฐานดังกลาวและมาตรฐานอื่นๆ ตามขอกําหนดของแตละประเทศ

4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- ไมมีปญหาดานการบริหารจัดการ เนื่องจากผูประกอบการใชแหลงวัตถุดิบจากตนเอง

บุคลากร

- ไมมีปญหา เนื่องจากเปนบุคคลในครอบครัว

- สามารถวางแผนและควบคุมแรงงานไดเน่ืองจากใชแรงงานในทองถ่ิน และใชแรงงานนอย

การเงิน

- ยังไมมีการทําบัญชี ควรมีการจัดทําบัญชีใหเปนรูปแบบเพื่อจะไดรับรูรายไดและตนทุนการผลิตอยางแทจริง

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- สถานท่ีจัดจําหนาย มีสงจําหนายรานคาประจําภายในจังหวัด

- การประชาสัมพันธ  มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต OTOP , ทีวี, หนังสือเฒาแกใหม,เกษตรแนวใหม

- มีผูตองการนําสินคาไปจัดจําหนายแตทางผูผลิตยังไมมีกําลังการผลิตท่ีสามารถสงได

การขนสง

-     โดยสวนใหญมกีารสงสินคาเองไปยังรานคาประจําภายในจังหวัด

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

-   ผูบริโภคมีความตองการสูง เชน ผูบริโภคในจ.กาญจนบุรี จ.ระยอง จ.นนทบุรี เปนตน แตวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิต

-   ตองการขยายตลาดสงออกไปยังตางประเทศ ถารัฐบาลใหการสนับสนุน

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

- เปนนํ้านมดิบ จากฟารมของตัวเอง

- วัตถุดิบสั่งซ้ือมาจากผูคาสงจังหวัดสระบุรี และ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากผูผลิตไมเนนการผลิตดายประดิษฐ ที่ผลิตจากสี

ยอมตามธรรมชาติ เนื่องจากขาดแหลงของตนไมที่นํามาผลิตสียอม รวมถงึเปนขั้นตอนที่ใชเวลานานและบุคลากรที่มี

ความรูและเชี่ยวชาญในขั้นตอนนี้ จึงทําใหไมสามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบได และขาดอํานาจตอรองราคา
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กระบวนการผลิต

- ผังขั้นตอน

น้ํานมดิบ โดยบบีนํ้านมดิบใสภาชนะท่ีแชเย็นไว

â
นํานํ้านมดิบใสถงุพลาสติกแลวนําไปแชแข็ง เพ่ือรอการผลิต

â
ตมดวยไฟออนเปนเวลา 3 ช่ัวโมง (ตอนํ้านมดิบ 20 กิโลกรัม)

เมื่อครบ 3 ชั่วโมงวัดอุณหภูมิได 80 องศาเซลเซียส

â
บรรจุใสขวดปริมาตร 190 มิลลิลิตร แลวปดฝา

â
แชเย็นขวดผลิตภัณฑทันที

การจัดจําหนาย

1. จําหนายตามรานคาประจํา ภายในจังหวัดกาญจนบรีุ

บรรจุภัณฑ

สถานทโีรงเรือน
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ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............
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แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710600335201

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม มัดยอมผาทอบานหนองขาว

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นางหมากบ บุญเฉลิม

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม 1. นางเจริญ พุดเอก

ที่ตั้ง เลขที่ 1  หมูที่ 1  ตําบล หนองขาว  อําเภอ ทามวง  จังหวัด กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 081- 5504497  โทรสาร e-mail

1.2  ประเภทผูประกอบการ þ กลุมผูผลิตชุมชน ¨ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ 2547  จํานวนสมาชิก 54  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 3800  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน ¨ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น ¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ

þ ชุมชนรวมรับผลประโยชน (ในรูปของรวมหุน, ปนผล, คาแรงรายวัน) þ อ่ืนๆ (ระบุ).........ใชวัตถุดิบหลัก (ดาย

ประดษิฐ)จากลพบรุี, สระบรุี.., มีการเผยแพรความรูใหกับนักเรียน......................................................................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ช่ือผลิตภณัฑ ......ผาขาวมารอยสี......(รูปภาพผลิตภณัฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ ¨ อาหาร ¨ เครื่องดื่ม þ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว þ  4 ดาว ¨  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1) กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดอืน) 20 ผืน/เดอืน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

¨ ผลิตทุกวัน ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

þ อ่ืนๆ ระบุ ผลิตเปนอาชีพเสริมจากอาชีพหลักในการทํานา และทอผาตอนชวงเวลาวางจากงาน

ประจํา

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ 100

¨ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

þ หาไดจากนอกพื้นที่จังหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด) สระบุรี ลพบุรี

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ..........................(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต ประมาณ 10 คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

þ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ (ราชบุร,ี ชะอํา)¨ สงออกตางประเทศ þ อื่นๆ ระบุ กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใช

ผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) กลุมนักทองเที่ยวขาจร

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ มีท้ังลูกคาใหม

และลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ¨ อืน่ๆ ระบุ

2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

þ  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเองþ อืน่ๆ ระบุ ไปรษณีย

2.9  เงินทนุหมุนเวียน…………40,000………………………บาทตอเดือน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ)...........เว็บไซต OTOP , ทีว,ี เอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

.....................................................................................
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3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

þ (อันดับ1) บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ ระบุ ... เนื่องจากอาชพีหลักคือ เกษตรกร และมีการแยงแรงงานระหวางกลุมตางๆ

ภายในตําบล

þ (อันดับ3) บคุลากรขาดทักษะในการทํางาน ระบุ เด็กรุนใหมยังไมไดรับการถายทอดฝมือเทาที่ควร, มีบุคลากรที่มีความ

ชํานาญประมาณ 10 ทาน.ในกลุม

þ (อันดับ2) ขาดเครื่องจักร อุปกรณ ที่ทันสมัย ระบุ เน่ืองจากเปนการถอมือ ทําใหใชระยะเลาในการผลิตนาน (2ผืน/

วัน/คน) หากไดเคร่ืองจัก เคร่ืองมือท่ีทันสมัยอาจจะทําใหสามารถผลิตไดมากข้ึนและควบคุมคุณภาพไดมากกวา (เน้ือผาแนนข้ึน)

¨ สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

¨ ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที ่/ ไดตามมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

¨ ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ

¨ บรรจุภณัฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรบัความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ ........สินคาแตกหัก.....

¨ รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ ..............

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย

¨ กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ ...........................................................

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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5¨ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

þ (อันดับ1) ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซ้ือ

þ (อันดับ2) บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨ สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน) มาตรฐาน GMP

¨ มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดยีวกันออกมาขายมาก

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ .......................บาท

þ    อืน่ ๆ (ระบ)ุ จากการสํารวจพบวา กลุมผาขาวมารอยสี (กลุมมัดยอมทอผาบานหนองขาว) ไมมีปญหาดานการขนสงและ

เก็บรักษา เนื่องจากเปนสินคาที่ไมมีการเนาเสีย อีกทั้งการผลิตสวนมากผลิตตามจํานวนที่ลูกคาสั่งซื้อ มีการจําหนายออกไปรวดเร็ว ไมมี

สินคาคงเหลือ นอกจากน้ีทางกลุมยังมีศูนยจําหนายสินคาอยูใกลแหลงผลิต

ทางกลุมมีการสงสินคาไปวางขายตามเทศกาลและสถานท่ีแสดงสินคา OTOP ตาง ๆ โดยใชยานพาหนะของทางกลุม

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ ปญหาที่มี

ความสําคัญมากท่ีสุด)

þ (อันดับ2) มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ

¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล.......................................................................................................................

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

þ (อันดับ1) บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

þ อื่น ๆ ระบุ ตองการขอสนับสนุนเงินทุนเพ่ือใชหมุนเวียนในการดาํเนิน
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3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต

þ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

¨ อื่น ๆ ระบุ

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- ดายในการทอผาขาวมาเปนดายประดิษฐที่รับมาจากโรงงาน ซึ่งมีปญหาดายขาดในการทอเปนการยากในการตอดาย ทํา

ใหผูทอขาดกําลังใจในการทอ จึงควรเพ่ิมความแข็งแรงของเสนดาย

กระบวนการผลิต

- การทอเปนการทอดวยกี่มือ กี่กระตุก ซึ่งมีกี่ที่ทอไดรวดเร็วกวาปจจุบัน แตทางผูผลิตไมทราบวาจะนําเทคโนโลยีมาไดจาก

ที่ใด

เทคโนโลยี

-     กระบวนการทอผาใชภูมิปญญาชาวบานในการทอ ไมมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการทอ ซ่ึงในการปนหลอดควรใช

มอเตอรในการปนดายเขามวนใหรวดเร็วขึ้น แตกค็วรปรับการหมุนของมอเตอรใหเหมาะสมกับความเหนียวของดาย

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

- มีคุณภาพระดับ OTOP 4 ดาว และไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และมีการตรวจสอบคุณภาพโดยประธานกลุม

4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- ไมมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ ไมสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได, วัตถุดิบดอยคุณภาพ

- นาจะมีการจัดหาวัตถุดิบจากทองถิ่น

บุคลากร

- ไมสามารถวางแผนและควบคุมการทํางานไดเน่ืองจากใชแรงงานในทองถ่ิน และทําเปนอาชีพเสริม

- ขาดบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางในกระบวนการผลิต

การเงิน

- มีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย แตไมไดนํามาใชในการวางแผนการประกอบกิจการ ไมมีการจัดทําบัญชีใหถกูตอง ทําใหไม

ทราบถึงกําไร หรือขาดทุน ที่แทจริง

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- สามารถเพิ่มมูลคาของสินคาได แตจะตองมีการปรับปรุงการออกแบบและไมมีบรรจุภัณฑ

- สถานท่ีจัดจําหนาย มีวางจําหนายเฉพาะหนาราน และการจัดการรานยังไมเหมาะสม (ความสะอาด, การจัดวางสินคา)

- การประชาสัมพันธ  มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต OTOP , ทีว,ี เอกสารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

- มีการออกบูธตามงานหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

การขนสง

-    สงสินคา โดยคิดคาจัดสงจากลูกคา

-    โดยสวนใหญจะขายหนาราน

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

-    การตกแตงภายในศูนยจําหนวยสินคาไมดึงดูดลูกคา ขาดบุคลากรในการดูแลรกัษาสถานท่ี

-    แบบเสื้อที่ตัดไมทันสมัย ควรเพิ่มความหลากหลายของสินคาที่ผลิตจากผาขาวมาใหมากขึ้น เชน เข็มขัด ที่คาดผม โบวผูก

ผม ตุกตาผา ปอกหมอน กระเปาสตางค เปนตน

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

- วัตถุดิบสั่งซ้ือมาจากผูคาสงจังหวัดสระบุรี และ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากผูผลิตไมเนนการผลิตดายประดิษฐ ที่ผลิตจากสี

ยอมตามธรรมชาติ เนื่องจากขาดแหลงของตนไมที่นํามาผลิตสียอม รวมถงึเปนขั้นตอนที่ใชเวลานานและบุคลากรที่มี

ความรูและเชี่ยวชาญในขั้นตอนนี้ จึงทําใหไมสามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบได และขาดอํานาจตอรองราคา

กระบวนการผลิต
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- ผังการผลิต

ผลิตหลอด (เอาดายเขาหลอด) ใชเวลา 2 วัน

â
ต้ังลาย ใชเวลา 1 วัน

â
เดินสายความยาว ใชเวลาครึ่งวัน

â
สอดสันหวี ใชเวลา 1 ชม.

â
มวนเก็บความยาว

â
เก็บตะกอเขา (บังคับเสนดายไมใหแยกกัน)

â
เก็บยก (เปนลายนูนของหนองขาว)

â
ขึ้นกี่ทอ

- เนนที่กระบวนการทอผาดวยมือเปนหลัก และเนนคุณภาพรวมถึงเอกลักษณเฉพาะตัว คือลายตาจักร ของตําบลหนองขาว

โดยไมเนนเทคโนโลยีทีทั่นสมัยในกระบวนการทอ แตหากมีเทคโนโลยีท่ีชวยในข้ันตอนการกรอดาย ก็จะทําใหลดระยะเวลาใน

การเตรียมการทอผาไดมาก

การจัดจําหนาย

1. สวนใหญจําหนายหนาราน เนนลูกคานักทองเท่ียวท่ีเปนขาจร

2. ขายสงให (ชะอํา, ราชบุรี) ตามรายการสั่งซื้อ โดยผูซื้อมารับสินคาเอง

3. ขายสงในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี

4. สงทางไปรษณียในบางกรณี

5. การออกรานจัดบูธตามงานเทศกาลสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

บรรจุภัณฑ

- ทางกลุมเคยมีบรรจุภัณฑที่ทางหนวยราชการจัดทําให (ใชหมดไปแลว) และไดมีการออกแบบบรรจุภัณฑ (Prototype)

สําหรับใสผาชุดสําหรับตัดเย็บผาถุง แตไมไดมีการผลิตออกมาใช เน่ืองจากราคาแพงและขัน้ตอนยุงยาก ทาง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีไดใหคําเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภณัฑสําหรบัผาขาวมา (ขนาด 2 เมตร)

ซ่ึงทางผูผลิตรบัคําแนะนําไปพิจารณา
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สถานทโีรงเรือน

- ลักษณะการทอผายังเปนการผลิตในครัวเรือน

ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............
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แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710600394701

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม ผาทอมือบานหนองขาว (ลายตาจัก)

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นางอารีรัตน  พฤฑฒิกุล

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม 1. นางอารีรัตน  พฤฑฒิกุล

ที่ตั้ง เลขที่ 10  หมูที่ 1  ตําบล หนองขาว  อําเภอ ทามวง  จังหวัด กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 034-586061  โทรสาร e-mail

1.2  ประเภทผูประกอบการ þ กลุมผูผลิตชุมชน ¨ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ 2546  จํานวนสมาชิก  100  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 10,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน ¨ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น ¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ

¨ ชุมชนรวมรับผลประโยชน (ในรูปของรวมหุน, ปนผล, คาแรงรายวัน) þ อ่ืนๆ (ระบุ).........ใชวัตถุดิบหลัก (ดาย

ประดษิฐ)กรงุเทพฯ ของสทุธิพันธ(ฝายผสม)......................................................................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ชื่อผลิตภัณฑ …..ผาขาวมารอยสี(ลายตาจัก)…..(รูปภาพผลิตภัณฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ ¨ อาหาร ¨ เครื่องดื่ม þ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว ¨  4 ดาว þ  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1) กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดอืน) 600 - 700 ผืน/เดอืน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

þ ผลิตทุกวัน ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

þ อื่นๆ (ระบุ) แรงงานที่ใชในการผลิตเปนอาชีพเสริมจากอาชีพหลักในการทํานา และทอผาตอน

ชวงเวลาวางจากงานประจํา

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ 100

¨ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

þ หาไดจากนอกพื้นที่จังหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด) กรุงเทพฯ

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ..........................(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต ประมาณ 10 คน ในโรงงาน และกลุมที่ทอตามบานประมาณ 100 คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

þ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ (นครสวรรค,ประจวบฯ,เพชรบรุี,นครศรีธรรมราช,พิษณุโลก)¨ สงออกตางประเทศ

¨ อื่นๆ ระบุ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) กลุมนักทองเที่ยวขาจร

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ  มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

¨ อื่นๆ ระบุ
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2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

þ  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเองþ  -อืน่ๆ ระบุ

2.9  เงินทนุหมุนเวียน…………40,000………………………บาทตอเดือน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ)...........เว็บไซต OTOP , ทีวี, เอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

.....................................................................................

3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

þ (อันดับ1) บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ ระบุ ... เฉพาะชวงหนาฤดูกาล เน่ืองจากเปนอาชีพหลัก ไมสามารถบังคบัการ

ทํางานของชาวบานได

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทาํงาน ระบุ

þ (อันดับ2) ขาดเครื่องจักร อุปกรณ ที่ทันสมัย ระบุ ลงทุนเยอะ และตองการคนที่มีความรูทางดานเครื่องจักร, ขาด

เครื่องจักรที่ทันสมยั เชน เครื่องทําลายยก

¨    สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

¨     ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงท่ี / ไดตามมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

¨ ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ

¨    บรรจุภัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ

¨    รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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¨ อื่น ๆ ระบุ

3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

¨ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨    สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

þ    ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซ้ือ

¨ บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨    สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)

¨    มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดียวกันออกมาขายมาก

þ อื่น ๆ ระบุ ไมมีตราสินคา

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ .......................บาท

þ    อ่ืน ๆ (ระบุ) จากการสํารวจพบวา กลุมผาทอมือ บานหนองขาว ไมมีปญหาดานการขนสงและเก็บรักษา เน่ืองจากสวนการ

ผลิตและหนารานเปนสถานที่เดียวกัน

ในสวนของการเก็บรักษา มีการจําหนายออกไปรวดเร็ว ไมมีสินคาคงเหลือ นอกจากน้ีสินคาของทางกลุมเปนท่ีรูจัก

แพรหลาย ทําใหมีลูกคามาเลือกซื้อสินคาเปนประจํา โดยตรง

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ

ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

þ (อันดับ1) มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ
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6¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล.......................................................................................................................

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

þ (อันดับ2) บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต (มีการส่ังซ้ือมากในชวงหนาเทศกาล)

þ    การขาดการวางแผนการผลติประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

¨ อื่น ๆ ระบุ

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- ดายในการทอผาขาวมาเปนไหมประดิษฐที่รับมาจากโรงงาน

กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี

- การทอเปนการทอดวยกี่มือ กี่กระตุก ถาจะใชเครื่องจักร ผูประกอบการตองลงทุนเพิ่มแตตองมาจากแหลงทุนที่ดอกเบี้ย

ต่ํา และกังวลในการหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญการใชเครื่องจักรใหมนี้

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

-     มคีุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว และไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และมีการตรวจสอบคุณภาพโดยประธานกลุม มีการ

ตรวจสอบจากผูทอ และผานการตรวจสอบการผูประกอบการอีกคร้ังหน่ึง ผาท่ีไมผานการตรวจสอบจะถูกนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

ชนิดอ่ืน

4.3 ดานการบรหิารจดัการ (วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- นาจะมีการจัดหาวัตถุดิบจากทองถิ่น

บุคลากร

- ไมสามารถวางแผนและควบคุมการทํางานไดเน่ืองจากใชแรงงานในทองถ่ิน และทําเปนอาชีพเสริม

- ขาดบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางในกระบวนการผลิต

การเงิน

- มีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย แตไมไดนํามาใชในการวางแผนการประกอบกิจการ ไมมีการจัดทําบัญชีใหถกูตอง ทําใหไม

ทราบถึงกําไร หรือขาดทุน ที่แทจริง

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- สถานท่ีจัดจําหนาย มีวางจําหนายเฉพาะหนาราน

- การประชาสัมพันธ  มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต OTOP , ทีว,ี เอกสารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

- มีการออกบูธตามงานหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

การขนสง

-     โดยสวนใหญจะขายหนาราน

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

- ผูบริโภคสวนใหญตองการผาท่ีมีความหนาระดับปานกลาง, ผูประกอบการไมมีความตองการที่จะสงออก เนื่องจากมี

ประสบการณวา หากสงของใหไมครบจํานวนตามที่ตกลงกับตางประเทศจะเสียคาปรับจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องการ

ติดตอและสือ่สารกับลูกคาตางประเทศ

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

- วัตถุดิบสั่งซื้อมาจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูผลิตไมเนนการผลิตดายประดิษฐเอง ที่ผลิตจากสียอมตามธรรมชาติ

เนื่องจากขาดแหลงของตนไมที่นํามาผลิตสียอม รวมถงึเปนขั้นตอนที่ใชเวลานานและบุคลากรจะตองมีความรูและ

เชี่ยวชาญในการผลิตตั้งแตตนกระบวนการ จนเสร็จสิ้น จึงทําใหไมสามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบได และขาดอํานาจ

ตอรองราคา

กระบวนการผลิต
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- ผังการผลิต

ผลิตหลอด (เอาดายเขาหลอด) ใชเวลา 2 วัน

â
ต้ังลาย ใชเวลา 1 วัน

â
เดินสายความยาว ใชเวลาครึ่งวัน

â
สอดสันหวี ใชเวลา 1 ชม.

â
มวนเก็บความยาว

â
เก็บตะกอเขา (บังคับเสนดายไมใหแยกกัน)

â
เก็บยก (เปนลายนูนของหนองขาว)

â
ขึ้นกี่ทอ

- เนนที่กระบวนการทอผาดวยมือเปนหลัก และเนนคุณภาพรวมถึงเอกลักษณเฉพาะตัว คือลายตาจักร ของตําบลหนองขาว

โดยไมเนนเทคโนโลยีทีทั่นสมัยในกระบวนการทอ แตหากมีเทคโนโลยีท่ีชวยในข้ันตอนการกรอดาย ก็จะทําใหลดระยะเวลาใน

การเตรียมการทอผาไดมาก

การจัดจําหนาย

1. จําหนายหนาราน เนนลูกคานักทองเท่ียวท่ีเปนขาจร

2. การออกรานจัดบูธตามงานเทศกาลสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

บรรจุภัณฑ
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 - ทางกลุมมีบรรจุภัณฑอยู 2 ประเภท

1. บรรจุภัณฑพลาสติกใส พรอมแนบใบโฆษณาสินคาของทางราน ซึ่งใชใสผลิตภัณฑผาโดยไมคิดราคาเพิ่ม

2. บรรจุภัณฑกลองกระดาษมัน มีชองแสดงสินคาภายใน โดยทางรานจะคิดราคาคาบรรจุภัณฑ 10 บาท

สถานทโีรงเรือน

ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............
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แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710200345202

ช่ือกลุม นางนพรัตน ทองแยม

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นายมานพ ทองแยม

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม นางนพรัตน ทองแยม

ที่ตั้ง เลขที่ 64/4  หมูที่ 3  ตําบล ทาเสา  อําเภอ ไทรโยค  จังหวัด กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 086 015 9043  โทรสาร  - e-mail  -

1.2  ประเภทผูประกอบการ ¨ กลุมผูผลิตชุมชน þ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ ป 2537  จํานวนสมาชิก  5  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน ประมาณ 20,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน þ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น ¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ

¨ ชุมชนรวมรับผลประโยชน ¨ อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ชื่อผลิตภัณฑ................ไสอ่ัวสมุนไพร ................................ (รูปภาพผลิตภัณฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ þ อาหาร ¨ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว ¨ 4 ดาว þ  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1)  กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดือน) 1,500 กิโลกรัมตอเดือน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

þ ผลิตทุกวัน ¨ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

¨ อืน่ๆ ระบุ

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ ....100...............

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

¨ หาไดจากนอกพ้ืนทีจั่งหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด)..............................

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ................-..........(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต..............2................................คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง ¨ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

þ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ (ภาคอีสาน) ¨ สงออกตางประเทศ ¨ อื่นๆ ระบุ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) นักทองเที่ยว

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

¨  มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ þ อื่นๆ ระบุ ลูกคาที่สั่งซื้อทางไปรษณีย

2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨  ผูผลิตดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

¨  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเอง þ อื่นๆ ระบุ ไปรษณีย

2.9  เงินทนุหมุนเวียน 200,000 บาทตอเดือน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ website OTOP,ออกราน,หนังสือการทองเท่ียว )
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3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ บุคลากรในการผลิตไมเพียงพอ ....

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทาํงาน ระบุ

þ (อันดับ 4)  ขาดเคร่ืองจักร อุปกรณ ท่ีทันสมัย ระบุ ตองการเครื่องรมควัน สําหรับทําไสอั่วรมควัน

þ (อันดับ 1)  สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ ไมสะอาด, มีสัตวและแมลงในหองการผลิต

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

¨ ไมสามารถควบคมุคุณภาพของสินคาใหคงท่ี / ไดตามมาตรฐาน ระบุ ...........................................................................

þ (อันดับ 5) ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลิต ......... ตองการทราบเทคโนโลยีการรมควัน..........

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

þ (อันดับ 3) ขาดการพัฒนาสินคาใหม ๆ .....ตองการทาํไสอั่วรมควัน แตยงัทาํไมได)..........................

¨ บรรจุภัณฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ .....บรรจุภัณฑเก็บรักษา

ผลิตภัณฑไดไมนาน ทําใหเกิดกล่ินเหม็นหืน

¨ รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ...ไมมีความโดดเดน..

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

þ (อันดับ 6) ขาดระบบการจัดการของเสีย .....……ท้ิงนํ้าเสียในทอระบายนํ้าปกติ ไมไดมีบอกักไขมัน……………………………….

þ (อันดับ 2)  กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ .....ไมสะอาด.........................

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

þ (อันดับ 2) ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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5¨    ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซ้ือ ........................................................................................................................

¨ บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨ สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)

þ (อันดับ 1) มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดียวกันออกมาขายมาก

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

þ ไมสามารถจดัเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบริหารจดัการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสง เปนคาน้ํามันที่ขนสงสินคาไปสงที่ไปรษณียและคาจางขนสงสินคาที่สงไปกับรถตู

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ ปญหาที่มี

ความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ ....................................................................................................................

¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล......................................................................................................................................

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

þ บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต

¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน
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6þ อื่น ๆ ระบุ (ไมมี)

4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

ดานวัตถุดิบ

- เน้ือหมู 45%, วุนเสน 3%, เครื่องปรุงสมุนไพร 18%, น้ําตาล 4%,  เกลือ 3%

กระบวนการผลิต

- กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐาน สถานท่ีผลิตไมเหมาะสม ประกอบกับผูประกอบการไมมีความตองการท่ีจะเพ่ิม

กําลังการผลิตเพื่อสงออก

เทคโนโลยี

- ตองการเรยีนรูเทคนิคการรมควนั, การยืดอายุการเกบ็รักษา และการบรรจุ

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

- ผานการตรวจมาตรฐานของ GMP, อย และ OTOP 5 ดาว

- ผลิตภัณฑคุณภาพป 49 จากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

- มาตรฐานจานเด็ด “ชอนทอง ชวนทาน”

4.3 ดานการบรหิารจดัการ(วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- วัตถุดิบทั้งหมดสามารถหาซื้อไดในทองถิ่น ไมมีขาดแคลน แตอาจมีปญหาบางในชวงที่ราคาวัตถุดิบขึ้นสูง เชน เนื้อหมู

บุคลากร

- แรงงานเปนแรงงานในทองถิ่นเครือญาติ

การเงิน

- ยังขาดการบริหารจัดการดานการเงิน, ไมไดนําขอมูลดานบัญชีและการเงินมาวิเคราะหและนําไปใชในการดําเนินงาน

4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- ตองการการประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซต

- ลูกคารูจักตัวผลิตภัณฑแตไมทราบถึงชื่อผูผลิต ทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดและเลือกซื้อจากผูประกอบการรายอื่น

การขนสง

-    ขนสงทางไปรษณีย

-    ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาสั้น ผูผลิตตองการความรูในการยืดอายุการเก็บรักษา

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ (โปรดแสดงขอคิดเห็นในการยกระดับ OTOP)
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- ขอเสนอแนะ

เนื่องจากผูผลิตไมมีการใชวัตถุกันเสีย จึงมีขอเสนอแนะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาโดยการยางไสอั่วและบรรจุแบบ

สุญญากาศ และนําเก็บเขาตูแชแข็งที่อุณหภูมิประมาณ -10 องศาเซลเซียส และถาจะนํามารับประทาน ใหนาํมาอุนโดย

เตาไมโครเวฟ จะทําใหสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น และสามารถผลิตไวสําหรับจําหนายในวันตอๆ ไปได

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

ผูผลิตไมตองการสงไปขายตางประเทศ เพราะตองการดํารงไวเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไมตองการใหสูตรรั่วไหลเหมือน

ตอนท่ีนายกมาดูงานเม่ือหลายปกอน

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

1. ไสหมู

2. หมูบด

3. มันหมูแข็ง

4. น้ําปลา

5. ไขไก

6. พรกิแกง

7. ใบมะกรูด

8. ตนหอม ผักชี

กระบวนการผลิต

ผสมหมูบดกับพริกแกง

â
เติมมันหมูแข็ง

â
เติมใบมะกรูดหั่นฝอย

â
คลุกเคลาใหเขากัน

â
             นาํไปอัดใสในไสหมู

â
ไลอากาศ

â
ใชเชือกมัดหัวทาย

â
นําไปยาง
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การจัดจําหนาย

1. สวนใหญจําหนายหนาราน

2. สงตางจังหวัดโดยทางไปรษณีย (กทม.)

3. ออกราน

บรรจุภัณฑ

1. ผลิตภัณฑไสอั่วบรรจุในถุงพลาสติกพิมพลายโดยการบรรจุแบบสุญญากาศ

ขอเสนอแนะบรรจุภัณฑ

ในกระบวนการผลิต ผูผลติไมมีการใชผงชูรส และวัตถุกันเสยี จึงแนะนําใหผูผลติระบุลงในฉลากภาชนะบรรจุดวยวา “ไมมีการ

ใสผงชูรสและวัตถุกันเสียในการผลิต”

สถานทโีรงเรือน

ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ
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เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............
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แบบสํารวจขอมูล

โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ สูสากล

รหัสประจําตวัผูประกอบการ(12หลัก) 710100454701

1.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือกลุม หมยูอสมุนไพรหอใบตอง

ช่ือ – สกุล ประธานกลุม นายสุข พัฒนประสิทธิ์ชัย

ช่ือ – สกุล ผูประสานงาน / ตัวแทนกลุม นายสมเกียรติ พัฒนประสิทธิ์ชยั

ที่ตั้ง เลขที่ 13 - 15  หมูที่ -  ตําบล บานเหนือ  อําเภอ เมืองกาญจนบุรี  จังหวัด กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท(บาน/มือถือ) 034- 512686  โทรสาร e-mail  Taiaien@hotmail.com

1.2  ประเภทผูประกอบการ þ กลุมผูผลิตชุมชน ¨ ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว

¨ ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จัดตั้งเมื่อ 2549  จํานวนสมาชิก  12  คน รายไดเฉลี่ยเมื่อหักตนทุน 15,000  บาท/เดือน

1.3  ระดับความเช่ือมโยงกับชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ ใชแรงงานในทองถ่ิน ¨ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น

¨ ชุมชนรวมบริหารจัดการ þ ชุมชนรวมรับผลประโยชน ……..มีการรวมหุน, แรงงาน, ปนผล..........

¨ อ่ืนๆ (ระบุ)...............................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต/ผูประกอบการ
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2.1 ช่ือผลิตภณัฑ .......หมูยอสมุนไพรหอใบตอง......(รูปภาพผลิตภัณฑ)

2.2  ประเภทผลิตภัณฑ þ อาหาร ¨ เครื่องดื่ม ¨ ผา เคร่ืองแตงกาย

¨ ของใช/ของตกแตง/ของทีร่ะลึก ¨ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

ระดบัดาว ¨  4 ดาว þ  5 ดาว

2.3  การผลิต (แนบรูปสถานที่การผลิต)

สวนท่ี 2 ขอมูลผลิตภัณฑ
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1) กําลังการผลิตของกลุม (ตอเดอืน) 144 กิโลกรัม/เดอืน

2) ความตอเนือ่งในการผลิต (ตอบเพียงขอเดยีว)

¨ ผลิตทุกวัน þ ผลิต 1 อาทิตย/ครั้ง

¨ ผลิต 1 เดือน/ครั้ง ¨ ผลิตมากกวา 1 เดือน/ครั้ง

¨ อื่นๆ ระบุ

2.4 ท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต

วัตถดิุบในประเทศ ประมาณ รอยละ 100

þ หาไดจากในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเอง

¨ หาไดจากนอกพื้นที่จังหวัดตนเอง (ระบุจังหวัด)

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประมาณรอยละ..........................(ระบุประเทศ)............................

2.5  จํานวนบุคลากรในกระบวนการการผลิต ประมาณ.............4............. คน

2.6  การตลาด แหลงจําหนายสินคาของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ มีหนารานเปนของตนเอง þ ในจังหวัด ¨ ในภูมิภาคท่ีจังหวัดตนเองต้ังอยู

¨ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ¨ สงออกตางประเทศ

¨ อื่นๆ ระบุ

กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือ / ใชผลิตภัณฑของทาน(ระบุประเภทของกลุมเปาหมาย) รานคาขายของฝากในจังหวัดกาญจนบุรี

2.7  ความตอเนือ่งของตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

¨ มีเฉพาะลูกคาหนาใหมท่ีเปนขาจรมาซ้ือ ¨ ลูกคาเกาแตไมมีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

¨  มีท้ังลูกคาใหมและลูกคาเกา มีการส่ังซ้ืออยางสมํ่าเสมอ

þ อ่ืนๆ ระบุ รานคาขายของฝากในจังหวัดกาญจนบุรี

2.8  การขนสงสินคา รูปแบบการขนสง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

þ  ผูผลติดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง ¨ จางบริษัทรับจางขนสงสินคา

¨  พอคาคนกลางเดินทางมารับสินคาดวยตนเอง¨ อืน่ๆ ระบุ

2.9  เงินทนุหมุนเวียน 100,000 บาทตอเดือน

2.10  ชองทางประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ (ระบุ) เวบ็ไซต OTOP,หนังสือทองเท่ียวจังหวัด
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3.1  ดานการผลิต (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ บุคลากรในการผลิตไมเพยีงพอ ระบุ

¨ บุคลากรขาดทกัษะในการทาํงาน ระบุ

þ (อันดับ1) ขาดเคร่ืองจักร อุปกรณ ท่ีทันสมัย ระบุ เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใชมีอายุการใชงานนานแลว จึงมีการซอม

บํารุงตลอดเวลาทําใหไมคุม, ตองการเครื่องมือใหม

¨ สถานที่ในการผลิตไมไดมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ระบุ

¨ ไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาใหคงที ่/ ไดตามมาตรฐาน ระบุ

¨ ขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลติ

¨ สินคาไมไดรบัการตอบสนองจากตลาด / ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค

¨ ขาดการพฒันาสินคาใหม ๆ

¨ บรรจุภณัฑไมมีความแข็งแรง ทําใหสินคาไดรบัความเสียหายในระหวางขนสงและการจัดเก็บ ........สินคาแตกหัก.....

¨ รูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจ ..............

¨ ตนทุนการผลิตสูง สงผลใหตองจําหนายสินคาในราคาสูงกวาท่ีลูกคายอมรับได

¨ สินคาลนตลาด

¨ ขาดระบบการจัดการของเสีย

¨ กระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐานที่พึงพอใจ ...........................................................

þ (อันดับ2) อื่น ๆ ระบุ มีความตองการที่จะเปลี่ยนแบบบรรจุภัณฑ เนื่องจากปจจุบันมีบรรจุภัณฑ 4 แบบ (ตาม 4

รสชาต)ิ และขณะนี้บรรจุภัณฑทั้ง 4 แบบกําลังจะใชหมดไป จึงตองการที่จะทําใหมใหเปนรูปแบบเดียวกันเพื่อลดตนทุน

3.2 ดานการตลาด (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที ่1 คือ ปญหาที่มีความสําคัญ

มากที่สุด)

¨ สินคาไมมีตลาดรองรับ

¨ ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ

¨ สินคาขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

สวนที่ 3 ประเด็นปญหาหรอืประเด็นที่ตองการพฒันา
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5¨ ตราสินคา / สัญลักษณไมจูงใจในการซื้อ

þ บุคลากรขาดทักษะดานการตลาด

¨ สินคาไมไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ระบุ (มาตรฐานที่ไมผาน)

¨ มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากมีสินคาประเภทเดยีวกันออกมาขายมาก

¨ อื่น ๆ ระบุ

3.3 ดานการขนสงและการเก็บรักษา (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1

คือ ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ ไมสามารถขนสงสินคาไดทันตามคําส่ังซ้ือบอยคร้ัง ระบุ ............... คร้ัง/ป

¨ ขาดจุดในการกระจายสินคาเปนไปยังผูบริโภคอยางทั่วถึง

¨ ไมสามารถจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม ทําใหสินคาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

¨ บุคลากรขาดทักษะในการบรหิารจัดการดานการขนสง

¨ ขาดสถานที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

¨ ขาดองคความรู เทคโนโลยีในการเก็บรักษา

¨ คาใชจายในการขนสงตอปประมาณ .......................บาท

þ   อืน่ ๆ (ระบ)ุ ……………ไมมปีญหาดานการขนสงและการเก็บรกัษา...................

3.4  ดานการเงิน/สภาพคลอง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยเริ่มที่ 1 คือ

ปญหาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด)

¨ มีเงินลงทุนนอย ไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ

¨ ธนาคารไมอนุมัติสินเช่ือ ระบุเหตุผล

¨ การติดตอสถาบันการเงินหรือแหลงทุนมีความยุงยาก

¨ บุคลากรขาดทักษะในการทําบัญชี

þ อื่น ๆ ระบุ มีการจดัทําบัญชีรายรับเปนรายเดือน

3.5  ดานการบริหารจัดการ(ถามี)

¨ ตองการการวางแผนกลยทุธของการดําเนินการการผลิต

¨ การขาดการวางแผนการผลิตประจําป

¨ การใชไอทีในการบริหารจัดการดานการเงิน

þ อื่น ๆ ระบุ ตองการการวางแผนกลยทุธดานการตลาด



โครงการยกระดับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูสากล(OTOP to Global)

6
4.1 ดานวัตถดิุบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

- มีการตรวจคณุภาพบางแตไมมากเน่ืองจากเปนลูกคากันมานาน วัตถุดิบมีความสดสูงเน่ืองจากผูผลิตอยูในตลาดสดใกล

รานขายหมู พอหมูมาถึงรานขายหมู ๆ ก็สงมาที่ผูผลิตทันที และการผลิตก็ทําทันที สงผลใหหมูที่ใชมีความสดสูงกวาที่อื่น

สวนมากจะดูตอนปนตี ถาหมูที่ตีเปนน้ําจะใหหมูยอที่ไมดี ตองทิ้งทั้งหมด

กระบวนการผลิต และเทคโนโลยี

- ผูผลิตตองการขยายโรงงาน เปลี่ยนใชเครื่องจักร และใชการบรรจุกระปอง เพราะอยากขยายอายุการเก็บรักษาใหได 4-5

เดือน อยากใหรัฐชวยในสวนของงานวิจัย และเงินทุน

4.2 ดานมาตรฐานและคณุภาพ (อธิบายพอสังเขป)

- มีคุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว, GMP, อย., มผช

4.3 ดานการบรหิารจดัการ (วัตถุดิบ บุคลากร การเงิน) (อธิบายพอสังเขป)

วัตถุดิบ

-  ไมมีปญหา

บุคลากร

-  ไมมีปญหา

การเงิน

-  ไมมีปญหา

4.4 ดานการตลาดและการขนสง (อธิบายพอสังเขป)

การตลาด

- สถานท่ีจัดจําหนาย มีสงจําหนายรานคาประจําภายในจังหวัด

- การประชาสัมพันธ  มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต OTOP , หนังสือทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี

- มีผูตองการนําสินคาไปจัดจําหนายในกรุงเทพฯ

การขนสง

-     โดยสวนใหญมกีารสงสินคาเองไปยังรานคาประจําภายในจังหวัด

4.5 ดานความตองการผูบริโภค (อธิบายพอสังเขป)

-    เอกลักษณของที่น่ีคือ ความสดของหมู, แปงนอย และหอมใบเตย ในสวนของรสชาติไดมีการเติมพริกไทยดํา, เห็ดหอม,

สาหราย เพื่อแตกสายการผลิต ปจจบุันผลติภัณฑมีอายุการเก็บ 2 เดือนในตูเย็น

5. สวนเพ่ิมเติม(ถามี) เชน ภาพถาย แผนผัง (ที่ระบุของเดิมและแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ)

วัตถุดิบ

- เนื้อหมู, มันหมู

- สวนผสม เคร่ืองเทศ

- แปง
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กระบวนการผลิต

บดเนื้อหมูผสมกับเกลือ

â
แชเย็นไว

â
เอามาสับผสมกับสวนผสมที่เหลือ (มันหมู แปง เครื่องเทศ)

â
หอดวยใบตอง

â
น่ึงประมาณหน่ึงช่ัวโมง

â
แลวผึ่งใหเย็น

â
แกะใบตองออกแลวบรรจุถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ

การจัดจําหนาย

1. มีวางจําหนายรานคาประจําภายในจังหวัด

2. ขนสงสินคาเองไปยังรานคาประจําภายในจังหวัด

บรรจุภัณฑ
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สถานทโีรงเรือน

ลงชือ่..................................................ผูสํารวจ

           .............../............../..............

วันที่สํารวจ

เอกสารแนบแบบสํารวจ

เขยีนที่.......................................................

..................................................................
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หนังสือตอบรับ

เพื่อเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล

(OTOP to Global)

ขาพเจา....................................................... ประธานกลุม/ตัวแทนกลุม..............................................................

ไดรับมอบอํานาจจากกลุมเพ่ือแสดงวากลุมของขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการสํารวจเพ่ือยกระดับ

สนิคาและในกรณีทีก่ลุมของขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการยกระดับสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

สูสากล (OTOP to Global) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ขาพเจาและ

สมาชิกในกลุมจะรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยยินดีใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและ

ผลติภัณฑในทุกดาน อยางเต็มความสามารถ ใหไดประประสิทธิภาพและผลลพัธสูงสดุ

ลงชื่อ........................................................... ประธานกลุม/ตัวแทน

                 (..........................................................)

           วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............



-------------------------------------------------
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(aTOP to GLobaL) 

, \ \~ . ~ 

" "LD.· r. . --r'G ')J"r1 , 0(?C/:if~B'o k-~ '/ v '~rY llrtl~ ,~~ 1'f>b~ 7)).;)
'(Jl'Y'll~l 'U "r-. ..,.<d'.:7 ..-;--l.n \. ~·dvDl1.1nj;FJ mll'VlUmpJ I.I·························'j"········u··· . 

lJ1~\Jd.Jtl'lj'eJl'Ul~ ~l n milll~8 ua~·:r:iln~lI'UeJ'!'1h'V'n ~18'U iii1V1mlll~11l:iJ8 1ums1V1ii811i:llurn '5 ~l 'ld ~ l~8 tJrid~ 1'l'U 
'I 'I 'o 

~'Urlllli:l:;1umru~n~1I'(J8'liil'Y'll~111'l~'Uni'lA~ b~8n1V1liil~d1l1m'lmJtJ m:;I'l'U~'UAl VI~'li11'Ui:l VI~'l~~(P].nru.;j 

,h'llni:l (OTOP to GLobaL) '(J8'lm:;'Vl'ld'l1'YltJ1A1Cl(P]~lli:l~l'VlA1Uli:l8~dlln'l.JlA18'l!1(JA~i}m'VlA1'U1i:l8 iil'l"ll-:ii'llli:l~ 
" 

<u d d 

l'U'Yl l~ 8'U 'Y'l. A . 
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(aTOP to GLobaL) 

-~----------------- ----- ------------------ ----------------------- - - - -- -------------------~-------- --- -------------------- ---

d I ' vW~/~ h~A,J&ldQ~v. T~
~"i'(J€l _ ~ _ mvDTlJn~lJ/l'Illl'VI'U 

c;f::ty~'1 P-r)1JVY..J9a'-h-!Q~J}._/
(. ,. _ } 

<v c:i d 

l'U'VI l\7l€l'U Y'l.f'1 . 
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(OTOP to Global) 

-/ {!~ -J l 
oV1Y1b{)1 :~.01~.1.~ 0?0<·I~ lh~D1Un~lJ/li1Jbbvrwn~lJ.?;tD.~,.V).~l.\IiliJ ..~1.. .I.f![0.'~f\J'f'(\ am 

lr>1-r'UlJtl'Uehln;I\llnn~lJb~mb?l~.rjln~lJ'1J1J~·rrlY1b~ll8'L!m urmH·umj(;l1unl':l~lJJ\lbyjmJ nJ~ri1'U~AJllJ1JlJiJtl1
~ <; 'U 

~(n~\),~ m~~d Iv I' U

~~'1Jtl mvDl'Un~lJ/mbl'VlU, 

v\ilLJ ~f\J ~~ ~ MJ\Jr~ \(. .......•.•..••••.•.•.•.. '" .........•.•..•...•......•• ...J
 

ov d ~ 

JU'Vl b~tlU Y1.A . 

http:�.�..�...�......��
http:�.�..����.�.�.�


8 

\ . 

(OTOP to GLobaL) 

~'Uf11 uae1'LIm ru~ n~1J'1JB~ifl'V1l{)111i1f'U nl':iAvd'iBn1V1l ifl~l1J lf1':i~ n1'HJm~I'l'U~'LIf11 Vl~~ih'U~ VI~~(;.JR\ilnru';; 

ci(lln~ (OTOP to Global) '1JeJ~m::;'YI':i1~1'YICJ1Al(liwhl~n'YIfll'L11~8~11Jn'Ulfl~B~ltJARi'Jm'YIA1'L11~ti'hYH{)lll~~ 
" 
(l1J1~ n1'LIn~mldl1J n'UWO),J'LIl (;.JR\ilnru'o/11Vl1~AfWll'V1 uae 1J1 ('mil'LI 1l'lCJ8'L1~1 Viflll1J~l1J1JB1'LIn l1WO),J'L!1 ~'LIf11 uae, ,~ 

.~-. __...._---

Vd ~ C/ n"l 5S
1'LI'YI , '. ll'lB'LI : l"LA. ' , .. 
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(aTOP to Global) 

iil'Y'll{]1..U.!.t.y.r.!~lM.Q.J.t.l.'iJ.Jt:51un~~/tillbb'VlUn~JJ ., , 

~ufhm1:;1u mru~n~JJ'1J€l'liil'Y'll{]11(i)~'U ri'";jAl'1b~eJn1~b iil~lJJlAJ'lm'";jtJm:;~'U~uAl Vl~'l(k1'UZl Vl~'l~~l'1ilruo/i 

~(llnZl (aTOP to Global) "1Jtl'lm:;'Vl'";jl'l1'VltJ1Al?iii1~bbZl::;b'VlA1U1fjEJ~JJJn'UbA1tl-UltJA~iJm'VlA1u 1Zl8 oVl'Y'lb{]lbbZl:;
" 

Zl'l~B.r.O.d ..H;.H.0.J.. ... V\~..l.~~/;[ lJJ:;51Un~JJ/~Jbl'VlU 

(. .. ~.Iy.J~.1J~ 
("

.. h.~~.~.~.~ ) 

luVi b~eJU. ~.f\ .. 

http:H;.H.0.J
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(aTOP to GLobaL) 

) r, 
iiTV~ l~l ~~~\0.':-.~. t: ::s.~~\,.r~ ..:?~\.~ Y\ lJ ';i ~ bTU n~JJ/~h II 'Vl'U n~JJ \ .P.l;) ., , 

~'UrlllL~~1'Umru~n~JJ'VB'liil'WL~1hl-ruf1i';iA~ l~tJn1~ Liil11JJlA';i'l nt';itJ m~vlu~'Urll Vl~'l\ilIU~ VI~'le.J~I'1f)ru'l'1 

-ci"CIln~ (OTOP to Global) 'VB'lm~'Vl11'l1'VlfJlY'!I(\(,dLL~~L'VlAl'Ul~fJ11wluLA~mhfJAi;;um'VlAl'Ul~fJiiI1"ll~ILL~~ 
" 

~'l~tJ ~.~ 'lJ';i~15I'l1n~JJlli'hLL'Vl'U 
~/ 

(~;:::.r ~~Y.~.d.t:J/.~ ') 

l'U~ \.? l~B'U 0...p '\'j.I"1 ..~~.~: 
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(aTOP to Global) 

'::=\ Q '2...--

if1Wl"'1~() ':".C>:<,~?)"~ ~U,"" 11Jn~"(ibll W1Jf1~""" ,.. ..::""1';":,:,::>:'-'''<1; ....".. ,...." 

1M'lJJJtlmhul~~l nmiJJb~ tlbb?lI'l,:rJl nflJJ"1Jtl-:J'VTY'l b~l8'Um ii'mlJJ~,)JJiJtll ums1oX':Jmm1urn 'Jc1l'J,)~b~tlEJ m:;~'lJ 
"l '! <u 

~'Ul;~ll bbi;l:;1'Umru~n~JJ'ljtl-:J.vlY'l b~l Hi'~'lJ fll'JAl'lb~8n1ii'b.vl~lJJlA'J-:Jnl'JEJ m:;~'d~'UAl l~~-:iii1l'lJ?I ~~-:J~~l?lilru';; 

~?llni;l (OTOP to Global) 'V8-:J m:;'Vl'Jl-:Jl'l'ltJl Al?l1?l1bbi;l:; bYlA1'Uli;lU~lJJn'lJ bA~8~l !'Jn~umYlA1'Uli;lu 'ihY'lb~l uae 
'U 

"'~B,,~Sj'!C ~~.~u'"011Jn~"(ibllw1J 
( 1lr\? ~?nn.b "e"':~~ fl'ai.\, ).,..,.,"',.,', .,., ,', ..".'1' , ., . 

v.,; '!/.. 11• I") .5'5
l'U'Vl.,.,.,.,.,., bl'l B'U.,.,., ...... .,.,:.,.,.,., .Y'l. A...:...... .,.
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(aTOP to GLobaL) 

~'Ufl1llr!~1'Umru~fI~:lJ'1JtJ'iiil'1"1l~11til-r'U f1i';jA~H~tJfI1~l oUl~l:lJ lA';j'if11';jtJm~v1'U~'Ufll Vl~'il'1l'Ur! VI~'it:-J~\91j)ru';; 

~?l1 fir! (OTOP to GlobaL) '1JtJ'im~'Vl';jl'il'VltJ1P11?l11l1llr!~ l 'VIA1'Ulr!EJ~l:lJn'U lA~tJ'lh tJfl~un VVlfll'Ulrl8 .;sTY'll~lllr!~ 
'U 

------------------------------------------ ------

r!'i~tJ g.n.1. ~~~.~.~ 'lJ';j~51Ufl~:lJ/~lll'VI'U 

(..~~4~.f1~ ~.~.~.~ .) 

QJ d dl 

l'U'VI. l~tJ'U '1"1.1'1 . 
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(OTOP to GLobaL) 

, c././ 
'ii1'Y'll~I.Hl'?I1.V1..n.?!... Q-!4!!!fl.~_W __ th~5Itln~lJ/l'llll'VltlmilJ .....ni).y..'N.&.)..V.1J..W..... 

I ,/ "I 

lvl-rum)'urll'Ul'iJ'iJlnn~lJl~ml61f'l,rlln;;ilJ'uv~'1hY'H~1~'U~~A1llJ~'m:lJB1urns1~'~vlJfihm'mll';jl'iJb~mJ m~#l1J 
" 'o 

i1'lH~h uae1tlmru~n~mJB'l'~I'Y'll~llvl-r1Jf!i';jA(9lb~t!n1~l '~I~llJlm'l nl';j(j m~#lU~tlfh Vl~'ilfiIUfi Vl~'lr-.J~\9lf{ru<i~ 

1:161lnfi (OTOP to Global) '1JB'lm~'Vl';jl'll'Vl(jlf1I(1\9l~llfi~l'VlA1u lfi~~lW'11JlA~B'cil !:JA~Um'VlA1'Ul'ilEJ otl'Y'll~lllfi~ 
" 

-------------_._-------------------- ----------- - -- -------------------_._--------------------------_._--------- -----------_._---- --

fi'l~ B)I!.~.U.M o..y_.t.!.f»./!.!.I.!tV.......... 'lJ ';j::: mu n~lJ/l'llllnu

/./ ' 

(. ..~!:?~~~.~~ ;;.~!~~.~_ ) 
u d ~ d n ott?~ 5"5"l'U'Vl If'lB'U 'Y'I.f1 . 
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f" 

(OTOP to GLobaL) 

,il~ l ",. 'Y'I):~clJ,?ev ...r>('();:;'~":'. ,J" O1U"~"1 ihel~un~" ..~:,)Lt~Dr cn:i1/Y1i'.'N1~"O,l,· 
ltilrUJJe)'UBTUl -;;),nn miJJ l~mlMl,dl ni:'iw~'iJ'Jihy'l b;(Jl1J'U~ VimlJJ~--mlitl1 ums1Vi'iimJi:llurn dr:1lYJ-;;) bl~tl fJn d::;(i1U

'I 'I 'u 

~tH~;llli:l::;1 'Umru~ n~JJ'1Jtl'l'iil'\~ l-;()lMrUf11dr1(Yl b~tln1Vib'iil ~lJJlAd'lm';jfJm:;(i1u~'UAlVl~'J(,hu(l Vl~'l[;.J~\i1i1ru'lX 

~i'1lni:l (aTOP to Global) '1Jtl'lm::;VlJl'l1'VIfJ1A1Cl\i1~bli:l::;l'VIAL 'Uli:l8~lJJnUlfl~tl'1JltJfI~iJnl'Ylfll'Ul(;lu .vl'l''H-;()llbi:l::;
" 

""mY'rf!:.U....... 1J"01u"~Wihel ~U
 
( .. ~":! .. r": .......1
 

lU~ !.f.. l~ au ..I)!.: ~ .1'\. ~r?~.~,--
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(OTOP to Global) 

" I~, I ! / ii / / '.c . c/·c:j 
iilV'll-;()l h~V. .f.~!1f::;;'~~::-:!./(I].?!~.>..-~0 .Lt/Ud:;lll'LJn~lJ/i11llnu n~lJ /1.:;';. ~J1j .~..7. .t:. ~Y.~..0 ..':.~'!. 'I.:6 .. ?.; W---i :: JjJ{jl (;y 

, 

v .,; t '" n.o. 55
TU'YI : L\il8't.1 : V'l.A . 
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