ถอดบทเร ียนความสาเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์
ชือ
่ กลุ่ม Sweet

ผลิตภัณฑ์ สว ีทโทสต์ชฟ
ิ ฟ่อนมะพร้าวอ่อน

Toast Bakery

ชือ
่ ประธาน นางสาวจารุณี แช่เฮ็ง

ที่อยู่ 300/10 ม.8 ต.ดอนกรวย อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุร ี
เบอร์ติดต่อ 089-6155517

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ ชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อน

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบ
ั การพัฒนา ชิฟฟ่อนลาวา
มาตรฐานที่ได้รบ
ั มาตรฐาน อย.
ช่องทางการจาหน่าย

1. จาหน่าย ณ ที่ทาการกลุ่ม

2. Facebook : Sweet Toast Bakery
ราคา

3. ออกบูธจาหน่ายร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
1 ปอนด์ 90 บาท

2 ปอนด์ 130 บาท

2. ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชิฟฟ่ อนมะพร้า วอ่ อน ขนมเค้ กเนื้ อนุ่มที่ชาวดาเนิ นสะดวกภู มิใจนาเสนอให้ คุณได้ ลิ้มลอง

เราได้ คัดสรรส่ วนผสมพระเอกอย่างมะพร้าวน้าหอมแสนขึ้นชือ
่ มาเป็นส่ วนผสมหลัก พิถีพิถันทั้งรสชาติ และ

เนื้ อสั ม ผั ส จนได้ ความอร่อ ยละมุ นลิ้ น เนื้ อ ชิฟ ฟ่ อ นนุ่ ม ฟู ละลายในปาก กรุ น
่ กลิ่ นความหอมของมะพร้า ว
รับประทานได้เพลิน ยิ่งเข้ากันได้ดีเมื่อทานคู่กับชาหอม ๆ สักแก้ว
ว ิเคราะห์ SWOT
จุ ดแข็ง

1. การนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาทาเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อน
2. เนื้อขนมปังนุ่มและหอมมะพร้าว รสชาติอร่อย

จุ ดอ่อน
โอกาส

3. มีมาตรฐาน อย.

1. อายุเก็บรักษาน้อย
1. ได้รบ
ั การสนับสนุนจากภาครัฐ

2. ความต้องการบร ิโภคสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค

1. ภาวะเศรษฐกิจ กาลังซือ
้ ของผู้บร ิโภคมีน้อย

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา

กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบุขั้นตอน/ว ิธีการโดยละเอียด)

1. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รบ
ั การคัดเลือกจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

2. เข้ าร่วมอบรมเร ียนรู ้ การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นมาประยุ กต์ รว่ มกั บ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต

3. เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเร ียนรู ้ ให้คาแนะนา ปร ึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต่อ
ยอดให้ตรงต่อความต้องการของตลาด จัดทาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการเคร ือข่าย KBO
จังหวัดราชบุร ี

4. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเคร ือข่าย KBO จังหวัดที่ประสบความสาเร็จ ผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน

หอมใบลานสาน กลุ่มจักสาน ปลาตะเพียน หมู่ที่ 1 ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศร ีอยุธยา จังหวัด

พระนครศร ีอยุธยา และศึกษาดูงาน ศูนย์ OTOP OUTLET จังหวัดพระนครศร ีอยุธยา เรอื่ ง กระบวนการและแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเคร ือข่าย KBO

5. เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อบรมเร ียนรูก
้ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

บรรจุภัณฑ์ จากผู้มีความรูจ้ ากบร ิษัทเอกชน และร่วมว ิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของผู้ผลิต เข้าสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ต้องการเพิ่มความหลายหลายให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการเร ียนรูก
้ ารทา

ชิฟฟ่อนลาวา

วัตถุดิบประกอบด้วย

1. นมสด 2. น้ามะพร้าว 3. น้าตาล 4. แป้งกวนไส้ 5. เกลือ

6.เนื้อมะพร้าวหั่นเส้น 7. แป้งข้าวโพด 8. น้ามะพร้าว 9. เนื้อมะพร้าวอ่อน 10. กะทิ
11. นมขนหวาน 12. น้าตาล 13. เกลือ
ว ิธีการทา

1. นาน้ามะพร้าวผสมกับเนื้อแป้งคนให้ละลายเข้ากัน

2. นาเสื้อมะพร้าวแส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไป กวนให้เข้ากันจนส่วนผลสมข้นเหนียว

3. พักให้เย็น นามาใส่ในแป้งเค้กที่เตร ียมไว้ ตรงชัน
้ กลาง และใส่แป้งอีกชัน
้ นาเข้าอบ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เน้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้นมะพร้าว กล่องสามารถ
มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านใน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ชิฟฟ่อนลาวา

รสชาติกลมกล่อม

- ได้พัฒนาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ลักษณะบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์

ปัจจัยความสาเร็จ
-

การเร ียนรู ้ ศึกษา ฝึกฝน จนได้ขนมเค้ก ขนมปังนุ่ม รสชาติกลมกล่อม

เป้าหมายในอนาคต
-

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-

