
	

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	

กระบวนการพฒันาแนวคดิสู่การเป็นนวตักรชุมชน	

ภาควชิาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร	





รายนามคณะผู้ดาํเนินงานและผู้สนับสนุน	

	

v คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว ิทยาเขตเฉลิมพระเก ียรติ จังหว ัดสกลนคร 

v สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) 

v เม ืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) 

v สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) 

v กระทรวงว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

	

 



ส รุ ป ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร จั ด ง า น 	

 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 
ก ันยายน  2559 ถ ึงว ันท ี ่ 28 ต ุลาคม  2559 เพ ื ่อพ ัฒนาผ ู ้ประกอบการให ้ม ีความร ู ้ความเข ้าใจใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ่งมีผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมจำนวน 8 ราย และมีนิสิตเข้า
ร่วมจำนวน 40 คน โดยโครงการฯ ได้บูรณาการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ และให้ผู้ประกอบการ
เรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติร่วมกับนิสิต โดยเริ ่มตั ้งแต่การสำรวจ และคัดเลือกไอเดีย สร้างเป็นแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจากแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาทิเช่น หม่อนหยีเส้น ข้าวฮางธัญพืชอัด
แท่งช็อคโกแลต วุ้นกรอบน้ำหม่อน ป๊อบไรซ์ผสมน้ำใบเตย น้ำข้าวเม่าผสมวุ้นถั่วดำและว่านหางจระเข้ โมจิ
แป้งกล้วยไส้หม่อน และเครื่องดื่มไฮบริด 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่กลิ่นตะไคร์ และน้ำข้าว
ฮางกลิ่นขิง ซึ่งแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำต้นแบบมาแล้ว จะนำไปผลิตและทดสอบตลาดในโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารต่อไป 

 

 

รุ่งกานต์ บุญนาถกร 

     บุศราวรรณ ไชยะ 

          ผู้จัดทำรายงาน 

 



หลักการและเหตุผล 

นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหนักไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี เปลี่ยนจากสินค้าหรือ
บริการที่สร้างมูลค่าต่ำไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนจากผู้ประกอบการ SME ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
ไปสู ่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เพื ่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย พัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งกลไกการปรับเปลี่ยนต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
เอกชน มหาวิทยาลัย และภาครัฐ  

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร และให้บริการทางวิชาการกับ
นิสิตและผู ้ประกอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ในพื้นที ่ยังเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจ ที่ยังขาดความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ไม่สามารถคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและเป็นที่ต้องการของตลาดได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอาหารที่ต้องการต่อยอด
การพัฒนาสินค้าอาหารไปสู่อาหารนวัตกรรม คณะฯ จึงจัดทำโครงการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น
นวัตกร โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
สู่ตลาด โดยโครงการจะบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้นิสิตและผู้ประกอบการ
ร่วมกันพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์โดยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือวัตถุดิบที่ผู ้ประกอบการมีอยู่แล้ว ซึ่ง
ผู้ประกอบการ และนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลที่ได้คือผู้ประกอบการมีความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพิ่มขึ้น นิสิตได้ฝึกคิดและปฏิบัติบนพื้นฐานของการผลิตจริง และอยู่ภายใต้การให้
คำปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยผลที่ได้จากโครงการนอกจากความรู้ที่ทั้งผู้ประกอบการและ
นิสิตจะได้รับแล้ว ผู้ประกอบการยังได้แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายซึ่งจะทำให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบให้มีแนวคิดในการผลิตสินค้านวัตกรรมอาหาร 
2. เพื่อพัฒนานิสิต ฝึกให้คิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้จากการเรียนไปพัฒนาชุมชน 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย 

กลุ่มเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

 ผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

เดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 



กาํหนดการและรายละเอียดการจัด  WORKSHOP	

วันที่ หัวข้อ วิทยากร 

26 ก.ย. 59 
9.00-12.00 น. 

-เปิดโครงการ workshop กระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การ
เป็นนวัตกรชุมชน 
- บรรยาย “นวัตกรรมสร้างได้” 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
 
อ.รุ่งกานต์ บุญนาถกร 

26 ก.ย. 59 
13.00-16.00 น. 

- บรรยาย “ทิศทางนวัตกรรมอาหารในศตวรรษ 21” 
- ผู้ประกอบการพบนิสิต 

อ.รุ่งกานต์ บุญนาถกร 

28 ต.ค. 59 
9.00-12.00 น. 

- ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการยุค
ใหม่  
 

 
อ.ดร.บุศราวรรณ ไชยะ 

28 ต.ค. 59 
13.00-16.00 น. 

- วิธีสร้างแนวคิดและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- นำเสนอแนวคิดและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- ปิดโครงการ 

อ.ดร.บุศราวรรณ ไชยะ 

 



สรุปผลการดาํเนินงาน   วันทีG  26 กันยายน  2559 

 

  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน มีผู้ประกอบการใน
จังหวัดสกลนครเข้าร่วมจำนวน 8 ราย และมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 40 คน ซึ่งในวันที่ 26 กันยายน 2559 เป็น
วันเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ประภาษ กาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบการและ
นิสิตได้พบปะและทำความรู้จักกัน โดยในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์รุ่งกานต์ บุญนาถกร อาจารย์ประจำ
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ในการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างได้” และ “ทิศทาง

นวัตกรรมอาหารในศตวรรษ 21”  กล่าวโดยสรุปคือทุกคนสามารถสร้างหรือ
ทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้ โดยนวัตกรรมอาจมีที่มาจาก 1) ปัญหา หรือความ
ต้องการในสังคม 2) ความชอบ และความใฝ่ฝัน 3) ทิศทาง หรือแนวโน้ม
ความต้องการในอนาคต 4) เทคโนโลยี ซึ่งเทรนด์อาหารที่มาแรงคือ อาหาร
เพื่อสุขภาพ อาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรตีนทางเลือกที่ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์ 
อาหารที่เลือกใช้ไขมันดีและไม่ใช้ไขมันทรานส์ ผู้บริโภคยุคนี้นอกจากจะใส่ใจ
เรื่องวัตถุดิบและแหล่งที่มาแล้ว ด้านความสวยงามทางสายตาก็เป็นเทรนด์
ที่มาแรงไม่แพ้กัน ดังนั้นการพัฒนาอาหารสำหรับผู้บริโภคยุคดิจิตัล นอกจาก
คุณภาพ และความอร่อยแล้วอาหารต้องคำนึงถึงรูปลักษณ์หน้าตาด้วย และ
หล ังจากฟ ังการบรรยายเสร ็จน ิส ิตได ้แยกย ้ายเพ ื ่อพบปะพูดค ุยก ับ
ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม เพื่อสำรวจวัตถุดิบและความต้องการเพื่อเป็น
ไอเดียในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ต่อไป 

“นวตักรรมคือ การ

มอบสิFงทีFใชไ้ดจ้ริงเป็น

สิFงใหม่ ซึFงสิFงนีOได้

สร้างคุณค่าใหท้ัOงผูใ้ช้

และผูส้ร้างมนัขึOนมา” 
-VIJAY	KUMAR-	

	



สรุปผลการดาํเนินงาน   วันทีG  28 ตุลาคม  2559 

  ผ่านไป 1 เดือน หลังจาก
นิสิตและผู้ประกอบการได้พูดคุยกัน
โดยในครั ้งนี ้นิสิตได้กลับมาพร้อม
แนวคิด และข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
ใหม่  ที่ผ่านกระบวนการคิดอย่าง
เป ็นระบบตามข ั ้ นตอนพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึ ่งในวันที ่ 28 ตุลาคม 
2559 อ.ดร.บุศราวรรณ ไชยะ ได้ให้
เ ก ี ย ร ต ิ บ ร ร ย า ย ใ น ห ั ว ข ้ อ 
“คว ามสำค ัญขอ งก า รพ ัฒนา
ผลิตภ ัณฑ์ก ับผ ู ้ประกอบการย ุค
ใหม่” และ  “วิธีสร้างแนวคิดและ
ข้อกำหนดผลิตภ ัณฑ์ใหม่” โดย
ขั้นตอนหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มีดังนี้ 1) การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับ
ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์  2) ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก
แนวความค ิดผล ิตภ ัณฑ์ 3) การ
พัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ 4) การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ 5) การออกแบบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ 6) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 7) การทดสอบตลาด 8) การวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

 หลังจากฟังการบรรยายนิสิตแต่ละกลุ่มได้นำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ต่อผู้ประกอบการ จำนวน 8 
แนวคิดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เช่น หม่อนหยีเส้น ข้าวฮางธัญพืชอัดแท่งช็อคโกแลต วุ้นกรอบน้ำหม่อน ป๊อบไรซ์ผสม
น้ำใบเตย น้ำข้าวเม่าผสมวุ้นถั่วดำและว่านหางจระเข้ โมจิแป้งกล้วยไส้หม่อน ชาข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่กลิ่นตะ
ไคร์ และมาร์ชแมลโลว์ข้าวฮางผสมขิง  

 
 

	

	

	

	

	

	

 	

	 	



อุปสรรคและปัญหาในเรืF องทีF เ กีF ยวข้องกับการทาํ  WORKSHOP	

ประสบการณ์ของนิสิต และความคาดหวังของผู้ประกอบการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นการบูรณาการ
เรียนการสอน ไปพร้อมกับการบริการวิชาการชุมชน ดังนั้นระหว่างการดำเนินโครงการอาจารย์ผู้ควบคุมจะ
สอนนิสิตไปด้วยและให้นิสิตฝึกปฏิบัติจากโจทย์ผู้ประกอบการ แต่เนื่องจากนิสิตเองก็ไม่ใช่มืออาชีพเพราะเพิ่ง
เรียน ทำให้ผลงานที่นิสิตคิดค้นออกมาเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งบางอย่างอาจจะถูกใจผู้ประกอบการ แต่
บางอย่างอาจารย์ผู้ควบคุมก็ต้องเข้าไปช่วยดูแล และปรับสูตรให้หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ข้อเสนอแนะและความต้องการหลักสูตรในอนาคต	

 โดยภาพรวมแล้วแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่นิสิตคิดขึ้นมามีความเป็นวิทยาศาสตร์และต้องอาศัยองค์ความรู้
ในการผลิต แต่สิ่งที่ขาดคือการสื่อสารออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ และหลายผลิตภัณฑ์หน้าตาดูไม่น่า
รับประทาน ดังนั้นหลักสูตรที่น่าจะเพิ่มเติมในอนาคตคือ Food stylish เพื่อทำให้อาหารดูน่าสนใจ และมี
ศิลปะขึ้น 

สรุปงบประมาณ 

รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ จำนวน (บาท) 

1. งบดำเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน 52,400 
1.1.1 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน*10,000 บาท 
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน  ( 1,500 บาท/ชม.*6 ชม) 
1.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยาการ 4 คน*3 ครั้ง*300 บาท*3 ชม 

20,000 
18,000 
14,400 

1.2 ค่าใช้สอย         22,595 
1.2.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ์
1.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
1.2.3 ค่าอาหาร  

10,800 
6,300 
5,495 

1.3 ค่าวัสดุ   24,524.5 
1.3.1 ค่าวัสดุอาหารสด (กลุ่มละ 1,000 บาท*8 กลุ่ม) 
1.3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน 

12,968.5 
11,556 

รวม          เกา้หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ 99,519.50 

	

	

	

  



ประวัติวิทยากร  (ย่อ) 

  นางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร 

  ตำแหน่ง  อาจารย ์

  ความเชี่ยวชาญ  บรรจุภัณฑ์อาหาร, เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 

  สถานที่ทำงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

        อีเมล: rungkan.b@ku.ac.th 

 

 

 

  ดร.บุศราวรรณ ไชยะ 

  ตำแหน่ง  อาจารย ์

  ความเชี่ยวชาญ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิจัยตลาด 

  สถานที่ทำงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

  อีเมล  busarawan23@hotmail.com  

 

  



รายชืFอและรายละเอียดติดต่อผู ้เข้าอบรม  /  WORKSHOP 

Ø รายชืFอผูป้ระกอบการทีFเขา้ร่วมโครงการ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์

1 นางสาวรัตน์สมัย คำมุลตรี 353 หมู่ที่ 1 ต.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 098-2232917 
2 นายอภิชัย แก่นประชา 244/1-2 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 093-4711395 
3 นายทศพร เหล่าโคตร 170 หมู่ที่ 7 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร  092-9542195 
4 นางสุจินต์ สวนไผ ่ บ้านสวนภูสกล 087-2149370 
5 นางสาวอวยพร งอยแพง 145 หมู่ที่ 4 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 087-2304683 
6 นายกิตติ แสนอุบล 500/2 หมู่ที่ 3 ถ.ร่วมใจพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 089-3235037 
7 นางสมสมัย วิคีสา 191 หมู่ที่ 4 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 087-4266301 
8 นายหนูเพ็ญ นาโควงศ ์ กลุ่มข้าวฮางงอก หนองบัวสร้าง ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ 085-7454955 

 	

Ø รายชืFอนิสิตทีFเขา้ร่วมโครงการ 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

1 นางสาวกนกพร ไวยกรรณ ์
2 นางสาวกาญจนา เศษวงค์แสน 
3 นางสาวขนิษฐา เกษศิร ิ
4 นางสาวขนิษฐา บุรานนท ์
5 นางสาวขนิษฐา พระศรี 
6 นางสาวจันทิรา จริตงาม 
7 นายจิรายุทธ เชิงด ี
8 นางสาวชไมพร ชัยภูม ี
9 นางสาวชลธิชา รูปสวย 
10 นางสาวทมิตา กบิลโรจน ์
11 นางสาวทัศนีย์กร นามสง่า 
12 นายธวัช ชาติคำ 
13 นางสาวปนัดดา สืบชาติ 
14 นางสาวปรียานุช ราโคโชต ิ
15 นางสาวพัชณิการ์ ถาวร 
16 นางสาวพีรนุช คลังเนียม 
17 นางสาวมญชุภา คะตา 
18 นางสาววรรณกร หาญสูงเนิน 
19 นางสาวศศิธร บัวคำ 
20 นางสาวศิริลักษณ์ เพชรทูล 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

21 นายศุภกิตติ์ เบญจพิพิธ 

22 นางสาวสาวิณี สัญญขันธ ์
23 นางสาวสุจิตรา มะไฟ 
24 นางสาวสุพรรษา ทองนอก 
25 นางสาวสุมิตทรา มุสิกบุญเลิศ 
26 นางสาวสุรีย์ จอแม 
27 นางสาวสุวดา กองศรี 
28 นายอภิเดช จิตตนูนท์ 
29 นางสาวอภิศราภรณ์ ตันศรีศิริพล 
30 นางสาวอัญชลี สุระทิพย ์
31 นางสาวอารยา สุวรรณศรี 
32 นางสาวกชกร พิชัยภูษิต 
33 นางสาวจีรนันท์ มนัสทิพารมณ ์
34 นางสาวจีรวรรณ โฮมวงศ์ 
35 นางสาวโชติกา จันฤๅไชย 
36 นางสาวเพ็ญนภา แก้วจำปา 
37 นายเมือง มนูญผล 
38 นางสาวปิยะมาศ พรพาอภิรมย ์
39 นางสาวพัชรกันย์ ลาดอก 
40 นางสาวมาริษา โถตันคำ 



รวมภาพกิจกรรม   

  

  

  

  



รวมภาพกิจกรรม   

  

  

  

  
 



รวมภาพกิจกรรม   

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  
เบอร์โทร 0-4272-5036  อีเมล  


