
 

รายงานความกาวหนา คร้ังท่ี 2 

โครงการ “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม 
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รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ 

 

 

 

 

30 กันยายน 2563 

 

งานวิจัยยังไมเสร็จสมบูรณ โปรดอยานำไปใชอางอิง 



สัญญาเลขท่ี TRP62M0419 

 

รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 2 (รอบ 6 เดอืน) 

(15 มีนาคม 2563 - 30 กนัยายน 2563) 

 

โครงการ “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 

ระยะท่ี 2” 

 

ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 

1. คุณเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติ 

ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม 

2. คุณลดาวัลย คำภา  อดีตรองเลขาธิการ, ท่ีปรึกษาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

3. คุณอภิรมย สุขประเสริฐ ผูจัดการใหญธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

4. รศ.ดร.สิร ี ชัยเสร ี ผูอำนวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถ            

ในการแขงขันของประเทศ 

5. ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

คณะผูวิจัย สังกัด 

1. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร  สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. น.ส.กนกพร วีสันเทียะ  สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. น.ส.พรติมา คงศรี  สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. น.ส.นันทนภัส นกเงิน สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน กรรมการประจำสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

(ความเห็นในรายงานนี้เปนของผูวิจัย สกว. ไมจำเปนตองเห็นดวยเสมอไป) 



สัญญาเลขท่ี TRP62M0419 

โครงการ “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2” 

สรุปรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลโครงการ 

ชื่อผูรับทุน รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 

หนวยงาน สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการเริ่มเม่ือวันท่ี วันท่ี 15 กันยายน 2562 

รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2: ในชวงตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2563 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

สวนท่ี 2 รายงานเนื้อหา 

รายงานเนื้อหาในหวงเวลา 6 เดือนที่สอง ประกอบดวย วัตถุประสงคโครงการ ผลการดําเนินงาน 6 

เดือนท่ีสอง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีแหลงทุน ดังรายละเอียด 

2.1 โครงการ “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะที่ 2” 

มีวัตถุประสงค 4 ขอ ไดแก 

1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform เพื่อใหบริการสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใตโปรแกรมการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

2) เพื่อศึกษาและปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ ภายใตโปรแกรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานชุมชนนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

3) เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะหความรูจากการศึกษาการขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและ Model ตนแบบการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

4) เพ่ือจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมเพ่ือนำไปสูการขับเคลื่อน 
 

2.2 ผลการดำเนินงานใน 6 เดือนท่ีสอง  

การดำเนินการวิจัยของทีมสงเสริม TRP4 ในระยะหกเดือน (ระหวาง 15 มีนาคม 2563 ถึง วันท่ี 

30 กันยายน 2563) จำแนกตามวัตถุประสงค 

1) การพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform เพื ่อใหบริการสงเสริมการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใตโปรแกรม TRP4 อยูในรูปของ TRP4 Logical Framework เพ่ือใชเปน

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนา TRP4 รวมกัน 

ผลงานวิจัย 

1.1) วิสัยทัศนการพัฒนา TRP4 “ระบบของชุมชนทองถ่ิน มีการจัดโครงสรางความสัมพันธของ

คน องคกร เครือขายในแนวราบ กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูท่ีสามารถสรางแรงจูงใจในการพ่ึงพาตนเอง มี

ความเชื่อมั่นไววางใจ ชวยเหลือเกื้อกูล คิดสรางสรรคนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรชุมชน นำพาสูการพัฒนาท่ี
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สมดุล เอื้อตอการประกอบอาชีพและการมีชีวิตที่ดีมีสันติสุขอยางยั่งยืน” ที่แจกแจงใหเห็นองคประกอบและ

ภาพอนาคตหรือผลลัพธท่ีคาดหวังจากการวิจัย 

1.2) Logical Framework ในรูปแบบของแนวทางกลยุทธในการขับเคลื่อนการวิจัย TRP4 เพ่ือ

นำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนา (รายละเอียดขอ 2.1.1) ซึ่งใชเปนแนวทางการทำงานรวมกันระหวางทีม

สงเสริม TRP4 และทีมวิจัยรายโครงการ 

1.3) TRP4 Development Platform ที่พัฒนาตามแนวคิด GROW Model (รายละเอียดขอ 

2.2) ประกอบดวยข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี1: ชวนมองอนาคต  

ข้ันตอนนี้จะเนนท่ีการสรางแรงจูงใจ และเติมความรูเก่ียวกับการนำนวัตกรรม

มาใชยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจแกกลุม/องคกรเพื่อเปนเครื่องมือของเกษตรกรและภาคีรวมพัฒนาฯ 

เครื่องมือที่ใชไดแก PPT แสดงใหเห็นภาพความเชื่อมโยงของผูเกี่ยวของในระบบธุรกิจที่เก่ียวของที่เปนสาเหตุ

ของความเหลื่อมล้ำ วีดีทัศน และเรื ่องเลากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของกลุม/องคกรเกษตรกรที่นำ

นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ และการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑมาใช เวทีอภิปรายระดมความคิดปจจัยสงผล

ความสำเร็จเพ่ือกาวขามอุปสรรคสูการสรางโอกาสท่ีเปนไปได ผลท่ีไดจากข้ันตอนนี้คือ เปาหมายรวม /วิสัยทัศน

รวม/ภาพอนาคตของกลุม/องคกรท่ีอยากใหเปน 

ข้ันตอนท่ีสอง: การวิเคราะหสถานการณ  

ทีมสงเสริม TRP4 จะใชกรอบการประเมินสถานการณกลุม/องคสำหรับ

องคประกอบสมรรถนะ 8 มิติ เพื ่อเปนเข็มทิศนำทางการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวิเคราะห

สถานการณในบริบทที่เปนอยูในปจจุบันของกลุม/องคกรเปาหมาย เครืองมือที่ใชในขั้นตอนนี้ท่ีสำคัญ ไดแก 

ตาราง SWOT Metrix Analysis รวมกับ Card Technique เวทีอภิปรายกลุมยอย เสริมดวยชุดความรูระบบ

การจัดการสูประสิทธิภาพเปนธรรมาภิบาล (เนนโครงสราง กลไก ระบบ ระเบียบ เพื่อการจัดการอยางเปน

ระบบภายใตการมีสวนรวม) 

กระบวนการวิเคราะหแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมายวิจัยในขั้นตอนนี้ 

จะใชฐานขอมูลและตัวละครที่เกี ่ยวของตั้งแตการผลิตของเครือขายเกษตรกรในระดับตนน้ำ บริบทการ

ดำเนินการของกลุม/องคกรในระดับกลางน้ำวามีกลไกและระบบในการบริหารจัดการและใหบริการแกสมาชิก 

ในระดับปลายน้ำจะพิจารณาในประเด็นของกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบผลิตภัณฑ ชองทาง

การกระจายผลผลิต คูคา/พันธมิตร ราคาท่ีไดรับ สวัสดิการตาง ๆ ในข้ันตอนนี้จะชวยใหกลุมเปาหมายมีทักษะ

เชิงวิเคราะหจากขอมูลเชิงประจักษในประเด็น ความเชื่อมโยงเกี่ยวของเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมทั้งสาม

กลุมประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป (ดานเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐ ความรู & เทคโนโลยี 

& นวัตกรรม ปจจัยสภาพแวดลอมดำเนินการ (ทีมวิจัย คูคา คนกลาง ภาคีเครือขายผูผลิต คูคา/พันธมิตร 

ผูบริโภค หนวยงานรัฐ ภาคีเอกชน) ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (โครงสรางองคกร กลไกการบริหารจัดการ 

แผนการดำเนินการ มีสวนรวมของสมาชิก สำนักงาน ผลิตภัณฑ บริการ) ตลอดจนนำเสนอฉากทัศนตาง ๆ 
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สำหรับโอกาสทางเลือกตาง ๆ เพื่อใหที่ประชุมกลุมเปาหมายใชประกอบการตัดสินใจในประเด็นแนวทาง         

กลยุทธของกลุม/องคกร และผูมีสวนเก่ียวของในข้ันตอนตอไป 

ข้ันตอนท่ีสาม: การวางแผนกลยุทธเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนรวม 

ในข้ันตอนนี้ทีมสงเสริม TRP4 จะนำเสนอขอมูล (กรณีท่ีประสบความสำเร็จ 

และลมเหลว ชุดความรูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อลด

ปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนภายใตTRP4 เพ่ือสรางแรงจูงใจและตระหนักเห็นความสำคัญดังกลาวให

กลุมเปาหมาย และใชกระบวนการมีสวนรวมท่ีเหมาะสมจัดทำแผนกลยุทธและแผนดำเนินการของกลุม/องคกร 

ในหวงเวลาป 2564-2566 

ข้ันตอนท่ีส่ี: การออกแบบธุรกิจดวยแคนวาสโมเดล 

กระบวนการออกแบบธุรกิจโดยใชแคนวาสโมเดลควบคูกับ Smiling Curve 

จะชวยใหกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของในระบบธุรกิจ เขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ระบบ/กลไกท่ี

จะใชยกระดับคุณคา และมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ ซึ่งจะชวยลดจุดออนเรื่องการทำงานอยางเปนระบบ มีระเบียบ

การปฏิบัติท่ีตองสรางความเขาใจตรงกัน เพ่ือนำไปสูการรวมซ้ือ รวมขาย รวมมือกันในการสรางอำนาจตอรอง 

เพ่ือเพ่ิมรายไดและสรางโอกาสตาง ๆ ใหเกษตรกรสามารถใชกลไกของกลุม/องคกรกาวขามขอจำกัดท่ีเปนอยู 

ข้ันตอนท่ีหา: ทีมสงเสริม TRP4 จะรวมมือกับทีมวิจัยระดับภูมิภาค ทีมวิจัยระดับจังหวัด 

และหนวยงานภาคี ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนา TRP4 

 

2) เพ่ือปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ ภายใต TRP4 

ในหวงเวลาระยะรายงานความกาวหนาหกเดือนที่สอง ทีมสงเสริมTRP4 ใหบริการสงเสริมแก

ทีมวิจัยในภูมิภาค และทีมวิจัยจังหวัด ภายใต TRP4 ตาม Logical Framework เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตาม

แนวทางของ TRP4 Development Platform สูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนา รวมท้ังสิ้น 31 เวที (ภาคผนวก

ที่ 1) โดยในหวงเวลาวิกฤตโควิด 19 ระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ที่ไมสามารถลงพื้นที่ไดนั้น ก็ได

ประสานงานกับทีมวิจัยรายโครงการประยุกตใช Zoom meeting และปรับเพ่ิมกิจกรรมในชวงเดือนมิถุนายน

เปนตนมาใหมากขึ้น ทำใหสามารถดำเนินการไดใกลเคียงกับแผนการวิจัยของโครงการหนวยสงเสริมฯท่ี

กำหนด 

3) เพื ่อสื ่อสารกับภาคีในสังคม การดำเนินการในระยะนี ้มีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อเผยแพร 

แนวคิดหลักการทำงานวิจัย และหาภาคีแนวรวมใหเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนการวิจัย TRP4 ตลอดจนการ

Shared Vision กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีผลงานดังนี้ 

• การเผยแพรผลงานวิจัย TRP4 ระยะท่ี 1 ดวยการเขียนบทความวิจัยและออกอากาศใน

รายการ “วิจัยกาวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือออกอากาศในวันเสารท่ี 9 

พฤษภาคม 2563  

• การนำเสนอ “ผลงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินชวยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอยางไร” ในงาน “Power 

of CBR พลังขับเคลื่อนชุมชนไทยดวยงานวิจัยทองถิ่น” จัดโดย. สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ 
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และภาคีเครือขาย เมื่อวันที่ 25 

กันยายน 2563 

• การจัดทำและเผยแพรบทความ “แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศสงเสริมการเรียนรู” ในท่ี 

ประชุมหารือสันนิบาตสหกรณจังหวัด (ภาคกลาง) และเครือขาย ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2563 

• การจัดทำบทความเพื ่อประกอบการประชุมเรื ่อง “การพัฒนาความเขมแข็งสหกรณ

การเกษตรใหเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการสหกรณใน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา ณ อาคารสุขประพฤติ บางซื่อ กทม. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

2563  

• การจัดประชุมแลกเปลี ่ยนประสบการณ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ณ 

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2563  

• การจัดทำรายการชวนคิดชวนคุย 5 ครั้ง เผยแพรในเว็บไซต www.cai.ku.ac.th 

• การจัดทำคลิป วิดิโอ 7 รายการ ใชเผยแพรในเครือขายสังคมออนไลนเครือขาย TRP4 
 

2.3 สาระสำคัญสำหรับรายงานความกาวหนา 6 เดือนท่ีสอง ประกอบดวยเนื้อหา ไดแก 

สวนท่ี 1: รายละเอียดโครงการ 

สวนท่ี 2: สาระสำคัญสำหรับรายงานความกาวหนา 6 เดือนท่ีสอง  

สวนท่ี 3: การขยายผลการนำไปใชประโยชน และการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร 
 

2.4 ความกาวหนาของโครงการและผลสำเร็จตามแผนการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยในหวงเวลา 6 เดือนท่ีสอง (15 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) ดำเนินการ

เปนไปตามแผนการวิจัย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 แผนและผลการดำเนินการวิจัยในหวงเวลา 6 เดือนท่ีสอง 
 

กิจกรรมในขอเสนอโครงการ ผลผลติ ผลสำเร็จ (%) 

1. เวทีหารือที่ปรึกษาสำหรับแผนสนับสนุนวิจัย

และการนำไปใชประโยชน  

เห็นชอบ 

- วิสัยทัศนการพัฒนา 

- TRP Development Platform เพื ่อใช

ในแผนสงเสริม TRP4 

-  เวท ีแลกเปล ี ่ยนประสบการณแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรวมกับ

สภาพัฒนฯ 

100% 

2. การสนทนากลุ มเปาหมายทีมวิจัยภูมิภาค- 

จังหวัดเพ่ือวางแผน 

ก ำ ห น ด ก า ร ล ง พ ื ้ น ท ี ่ ส  ง เ ส ร ิ ม แ ก

กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีตามแผนวิจัย 

100% 
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กิจกรรมในขอเสนอโครงการ ผลผลติ ผลสำเร็จ (%) 

3. การเตรียมกระบวนการสงเสริมของทีมสงเสริม 

TRP4 

มีกลไกและเครื ่องมือในการสงเสริมตาม 

TRP4 Development Platform 

100% 

4. ปฏิบัติการสงเสริมแกทีมวิจัยในพ้ืนท่ี กิจกรรมสงเสริมในพ้ืนท่ี 16 ครั้ง 90% 

5. การประสานงานสงเสริม TRP4 ไปใชประโยชน

แกหนวยงานและสาธารณะ 

- เอกสาร บทความ สื่อ คลิปวีดีโอ 15 

รายการเผยแพรในสังคมออนไลน, 

รายการวิทย ุ

- นำเสนอผลงานวิจัยแกกองทุนผูใช

แรงงาน/อนุคพช./คพช./อนุสว./

สภาพัฒน/สสท. 

100% 

 

2.5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแหลงทุน 

สถานการณโควิด 19 ทำใหการปฏิบัติการสงเสริมแกทีมวิจัยในพื้นที่ไมเปนไปตามแผนท่ี

กำหนด 

 

 

ลงนาม 

 

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

(รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท) 

หัวหนาโครงการ 

30 กันยายน 2563 
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สวนท่ี 1 

รายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความสำคัญของปญหาและท่ีมาโครงการ 

การวิจัยทองถิ่นของสกสว.ในทศวรรษท ี่สามภายใตหวงเวลาที่ยุทธศาสตรประเทศกําลังเปลี่ยนผาน 

จากท ี่เนนการพัฒนาไปสูความทันสมัยมาเนนการพัฒนาที่เนน “ความย ั่งยืน” นั้น นโยบายของสกสว.ภายใต 

Platform 4 “การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำไดกำหนดวัตถุประสงค 

สำคัญ คือ 1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ ตนเองบน

ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) สรางความเปนธรรมในการไดรับประโยนตอบแทนและกำหนด เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีสำคัญ อาทิเชน 

- นวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs เพ่ือยกระดับรายไดใหกับชุมชน 

- Smart Community/ชุมชนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการพึ ่งพาตนเองและการ 

จัดการตนเอง 

- มูลคาเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

- เพ่ิมชองทางการตลาดและมูลคาเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน 

- เพ่ิมผูประกอบการท่ีมีความตระหนักและมีระบบท่ีสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ สังคม 

- สรางมูลคาเพิ่มจากฐานทรัพยากรและอื่น ๆ อาทิเชน กลไกการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคน การ 

จัดการหวงโซคุณคาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เปนตน 

ในป 2560 สกสว.มีนโยบายใหการดำเนินการชุดโครงการวิจัย TRP4: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ในรูปแบบของแผนบริหารจัดการงานวิจัยขนาด ใหญ ซึ่งจำเปนตองมีกลไกและระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การวิจัยและพัฒนาที่ใชชุดความรูและนวัตกรรม เพื่อใหสอดคลองกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปน

พลวัต จึงไดสนับสนุนการดำเนินการ “โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ 

พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหชองวางการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากท่ีเปนอยูในปจจุบัน 2) พัฒนาเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาของทีมวิจัย TRP4 

และ 3) ใหการสนับสนุนการเรียนรูแกทีมวิจัยภายใต TRP4 

วิธีการวิจัยเปนไปภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก TRP4 “การพัฒนาท่ีเกิดจากการ 

มีสวนรวมคิด วิเคราะห และกำหนดเปาหมายบนการพึ่งพาตนเองที ่มีการใชนวัตกรรม เพื่อนําไปสู การ

แกปญหา ความเหลื ่อมล้ำ & ความยากจน เพิ ่มรายไดและสรางความเขมแข็งทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ ่งแวดลอม และเชื ่อมโยงสู สากล” ในสวนการวิเคราะหชองวางใชเทคนิคการวิเคราะหชองวาง (Gap 

Analysis) ที ่ชี ้ใหเห็นชองวางระหวางผลการดําเนินงานที ่คาดหวัง (Desired performance) และผลการ 

ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (Actual performance) ในกลุมเปาหมายที่เปนกรณีศึกษา 3 โครงการ สำหรับการ

พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู (Learning Ecosystem) เปนไปภายใตกรอบแนวคิด “ตัวแบบระบบสนับสนุน 
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การเรียนรูในชุมชนที่ชวยสรางบรรยากาศการถายโอนความรูและสรางแรงบันดาลใจรวมกัน เปดโอกาสการ 

เขาถึงความรูและการสรางสรรคนวัตกรรมนําการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบท” 

ผลการวิเคราะหชองวางสำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ถูกเลือกเปนกรณีศึกษา โดยได 

พัฒนาแบบประเมินตามกรอบ Balance Scorecard ชี้ใหเห็นชองวางเชิงยุทธศาสตรท่ีสำคัญ ไดแก 1) แนวคิด 

เชิงนโยบายที่นำมาใชในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไมสอดคลองกับกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากที่กลาวถึงใน TRP4 และบริบทและความตองการของกลุมเปาหมาย 2) ขาดการเตรียมความพรอมแก 

บุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีกระบวนทัศนในภาพรวมของโครงการและแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานบุคลากรจึง 

ปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีเปนลายลักษณอักษาซ่ึงสงผลตอสัมฤทธิ์ผลของโครงการ 3) ขาดกลไกการบริหารจัดการ 

เชิงกลยุทธเพ่ือการบูรณาการการทำงานรวมกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบขอมูลขาวสารและขอมูลปอนกลับ 

เพื่อการปรับปรุง 4) เปาหมายการใชเงินทุน ทรัพยากรของโครงการใหความสำคัญกับภาพลักษณ/ภารกิจ/ 

วัตถุประสงคของหนวยงานท่ีเปนเจาของโครงการเปนหลัก 5) คุณคาเชิงเศรษฐกิจท่ีกลุมเปาหมายไดรับมักเปน 

เงินทุนสนับสนุนใหดำเนินการตามเงื่อนไขโครงการจึงไมสามารถแกปญหาความเหลื่อมล้ำหรือเพิ่มรายไดแก 

กลุมเปาหมายในระยะยาวได แตสงผลกระทบตอจิตสํานึกการพึ่งพาตนเองซึ่งสวนทางกับนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

ผลการรวบรวม สังเคราะหชุดความรู นวัตกรรม และสื่อสรางสรรคเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู 

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต TRP4 แบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรกเปนชุดความรู/แนวคิด 

ทฤษฎีที่ผานการนําไปใชประโยชนในการขับเคลื่อนการวิจัยภายใตชุดโครงการการพัฒนาการสหกรณและ 

การคาท่ีเปนธรรม และไดสรุปบทเรียนท่ีชี้ใหเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

อยางเปนรูปธรรม มี 34 รายการ กลุมที่สองเปนนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่มีผลงานสรางผลกระทบการพัฒนา 

เศรษฐกิจชุมชน/ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต TRP4 มี 11 รายการ กลุม 

ที่สามสื่อสรางสรรคมี 15 รายการ ในเบื้องตนไดเผยแพรผานเว็บไซต www.cai.ku.ac.th และทางสื่อสังคม 

ออนไลนในเครือขายวิจัยสกสว. และไดเสนอกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต TRP4 

(Grassroots Transformation Platform of TRP4) เพื่อลดชองวางเชิงนโยบาย & ยุทธศาสตรและการนําไป 

ใชประโยชน 

ผลการสนับสนุนแกทีมวิจัยภายใต TRP4 โดยรวมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในการแลกเปลี ่ยน 

แนวคิด ความรู และ ประสบการณเพื่อการพัฒนาโจทยของทีมวิจัย 5 ภูมิภาค จำนวน 12 โครงการนั้น 

ชี้ใหเห็นจุดแข็งของทีมวิจัย ภายใต TRP4 วามีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในเขาใจในบริบทเชิงพื้นที่และ 

วัฒนธรรมทองถิ่น มีทีมวิจัยที่มีจิตวิญญาณ และความมุงมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามกรอบแนวคิด 

TRP4 อยางไรก็ตามบริบทปจจัยสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตนั้น สิ่งทาทายที่สำคัญใน 

การขับเคลื่อนโครงการวิจัย TRP4 คือทำอยางไรจึงจะใหมีการนํานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาคิด 

ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีสำคัญ คือ 1) สราง 

การมีสวนรวมในการจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใหมีตัวแทนที่เปนกลุมเปาหมายเขามามีสวน 
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รวมตั้งแตเริ่มตนทั้งการวิเคราะหสถานการณ การวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสูเปาหมายสอดคลองกับ 

ความตองการของชุมชนอยางแทจริง 2) สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหผูนําชุมชนและประชาชนมีการเรียนรู มี 

ทักษะสำหรับการพัฒนาบนหลักการพึ่งพาตนเองโดยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรู ชุมชน และใชกลไก 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในลักษณะ Project Based Learning 3) รณรงคผานสื่อทุกรูปแบบให

ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญและเขาใจในปรัชญาแนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากการมี 

สวนรวม พึ่งพาตนเอง สรางสมดุล ยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงสูสากล 4) เผยแพรตัวแบบระบบนิเวศการ 

เรียนรูชุมชน เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน 5) กำหนด Agenda การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน 

รากบนฐานการใชนวัตกรรมภายใตทีม Coaching ที่มีประสบการณเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มี 

การจัดระเบียบชุมชน โดยใชความรู & นวัตกรรม การจัดโครงการความสัมพันธใหมท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมของ 

คน/องคกรในชุมชนและไดรับประโยชนอยางเปนธรรม และไปในทิศทางการพัฒนาที่สมดุลอยางยั่งยืน 6) จัด 

ใหหนวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภายใต Agenda ใหทำหนาที่เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนทองถิ่น ภายใตปรัชญาแนวคิดและใช Platform การขับเคลื่อน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมรวมกับภาคีและหุนสวนรวมพัฒนาเพื่อใหเกิดการตื่นตัว และสราง

การเปลี่ยนแปลงในลักษณะขบวนการทางสังคม (Social Movement) และการสานตอนโยบายของ รัฐบาล 

และยุทธศาสตรชาติไปพรอมกัน 

โดยทีมกลไกกลางมีขอเสนอสำหรับการวิจัย TRP4 ในระยะที่สอง ดวยการดำเนินการโครงการ 

“หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม” เพื่อเปนหนวยยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาและ 

เสริมพลังการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมแกทีมวิจัยภายใต TRP4 โดยจะดำเนินการในลักษณะของ 

หนวยสงเสริมภายใต Platform ตามปรัชญาแนวคิด TRP4 ใชประโยชนจากชุดความรูและการสรางสรรค 

นวัตกรรมเพื ่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยจะเนนไปที ่นวัตกรรมกระบวนการ (Process 

Innovation) นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) และนวัตกรรมดานการบร ิหาร 

(Administrative Innovation) เพื่อใหบริการแกทีมวิจัยตาง ๆ ตามนโยบายและแผนวิจัย TRP4 ประมวล 

ผลลัพธการดำเนินการของหนวยสงเสริม ผลลัพธการสรางสรรคนวัตกรรมของโครงการวิจัยภายใต TRP4 และ 

จัดทำขอเสนอเชิงนโยบายสูสาธารณะ 
 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย  

1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform เพื่อใหบริการสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใตโปรแกรมการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

2) เพื่อศึกษาและปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ ภายใตโปรแกรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานชุมชนนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

3) เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะหความรูจากการศึกษาการขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและ Model ตนแบบการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

4) เพ่ือจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมเพ่ือนำไปสูการขับเคลื่อน 
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1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การดำเนินการโครงการจะเปนไปภายใตกรอบแนวคิด TRP4 Coaching Platform ในรูปท่ี 1.1 โดย

มีองคประกอบสำคัญ 4 สวนประกอบดวย 

1) วิสัยทัศนการพัฒนาของทีมสงเสริม TRP4 จะชวยใหผู ที่เขามามีสวนรวมในการวิจัยภายใต 

TRP4 มีมุมมองการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ไดแก 

2) ทีมสงเสริม TRP4 ทำหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดกระบวนการพัฒนาแกทีมวิจัยพื้นที่สูการ

บรรลุวัตถุประสงค TRP4 

3) กระบวนการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4 Coaching Platform) เนนไปที่การ

เปดพ้ืนท่ีเรียนรูในชุมชนท่ีเปนเปาหมายการวิจัย และใชตัวแบบ GROW+ Model ในการสงเสริมการพัฒนา มี

กระบวนการสำคัญ 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

• G-Goal การกำหนดเปาหมาย/วิสัยทัศนรวม ในขั้นตอนนี้ จะเนนการใหความรูและสราง

ความตระหนักในเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน(SDGs) การเปดกระบวนทัศนใหมองเห็นภาพรวมและความ

เชื่อมโยงระหวางองคประกอบในระบบเศรษฐกิจสังคม และระบบธุรกิจท่ีเก่ียวของใกลตัวกลุมเปาหมายอาจใช 

story telling สำหรับกรณีศึกษาท่ีประสบความสำเร็จหรือลมเหลว เพ่ือใหการกำหนดเปาหมาย/วิสัยทัศนรวม 

เปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมกับบริบทและเกิดสมดุลในการพัฒนา 

• R-Reality การวิเคราะหสถานการณที่เปนจริงกอนเริ่มโครงการ ในขั้นตอนนี้อาจใชเทคนิค 

SWOT Analysis, GAP Analysis หรือ Scenario Analysis แลวแตความเหมาะสม ภายใตการระดมความคิด

แบบมีสวนรวม จะชี้ใหเหน็จุดแข็งของการมีทุนทรัพยากร ทุนความรู/เครือขาย มองเห็นหลุมพราง/ขอจํากัด/

ชองวาง เก่ียวกับองคความรู/เทคโนโลยี มองเห็นจุดแข็ง และโอกาสทาทายในการนำนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจท่ี

เหมาะสมมาใช 

• O-Option การมองหาโอกาสทางเลือกท่ีในรูปแบบของแนวทางเชิงกลยุทธ (เปนไปตามความ

ตองการของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย)  ในขั้นตอนนี้ทีมสงเสริมจะใหความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบ

ธุรกิจและนวัตกรรมกระบวนการ ที่สำคัญไดแก การพัฒนาโซคุณคาเพื ่อสรางมูลคาเพิ ่ม (Value chain 

Development) ธุรกิจแบบมีสวนรวม(Inclusive Business Model) ตัวแบบ Business Model Canvas ดวย

การฝกทักษะจากการออกแบบธุรกิจ การจัดทำแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ การสรางแรงจูงใจจากกรณีศึกษาท่ี

ประสบความสำเร็จและการศึกษาดูงานที่ เปน Success Story จากนั้นจะสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ

กำหนดแนวทางกลยุทธเพื่อบรรลุวิสัยทัศนรวม ทีมสงเสริมม TRP4 จะสนับสนุนการปรับกลไกการบริหาร

จัดการกลุม/องคกร ใหเปนไปอยางเปนระบบและมีแบบแผน ตลอดจนใหมีกลไกการจัดการความสัมพันธ

ระหวางผูเก่ียวของบนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกันบนความเชื่อถือไววางใจและรับผิดชอบรวมกัน 

• W-Way Forward การขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการสนับสนุนจากทีมวิจัยเพื่อใหกลุม/องคกร

เปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมสูการบรรลุวิสัยทัศนรวม 

4) พ้ืนท่ีเรียนรูชุมชน กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต TRP4 Coaching Platform จะ

จุดประกายใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน โดยมีทีมวิจัย ทีมสงเสริม TRP4 ผูนำเกษตรกร ผูนำชุมชน 
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ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะชวยสรางโอกาสการเรียนรูและการสรางสรรคนวัตกรรมแลว ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู

ผลลัพธที่สำคัญ คือ ผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความรู ทักษะ ประสบการณสำหรับการถายโอนความรูสูชุมชน

และเยาวชนตอไป 
 

 

 
 

รูปท่ี 1.1 TRP4 Coaching Platform 
ที่มา: ประยุกตจาก International Coach Federation. 2017
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สวนท่ี 2 

สาระสำคัญสำหรับรายงานความกาวหนา 6 เดือนท่ีสอง 

 

สาระสำคัญสำหรับรายงานความกาวหนา 6 เดือนท่ีสองประกอบดวยเนื้อหา 4 สวน ไดแก 

2.1 รายละเอียดการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามกรอบ TRP4 Coaching Platform 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายสกสว.ท่ีดำเนินการมาตั้งแตป 2561 มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

แกปญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจน การมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีโดยเนนกลุมประชาชนท่ีอยูในอาชีพเกษตรซ่ึง

ไดวางกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยดังรูปท่ี 2.1 มีพ้ืนท่ีเปาหมายการวิจัยภายใตทีมภูมิภาคจำนวน 5 ภูมิภาค

และมีทีมวิจัยระดับจังหวัดรวมท้ังสิ้น 16 จังหวัด และมีทีมกลไกกลางทำหนาท่ีสนับสนุนตามแผนวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.1 โครงสรางการบรหิารจัดการ TRP4 และพ้ืนท่ีเปาหมายการวิจัย 
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โครงการหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม ไดนำขอเสนอแนะจากการวิจัยใน

ระยะท่ี 1 มากำหนดวิสัยทัศนการพัฒนา “ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน มีการจัดโครงสรางความสัมพันธ

ของคน องคกร เครือขายในแนวราบ กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่สรางแรงจูงใจในการพึ่งพาตนเอง มี

ความเชื่อมั่นไววางใจ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางสรรคนวัตกรรม นําพาสูการพัฒนาที่สมดุล เอื้อตอการ

ประกอบอาชีพ มีชีวิตที่ดี มีสันติสุขอยางยั่งยืน” เพื่อใหผูที่เขามามีสวนรวมการวิจัยมีกรอบแนวคดิการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากเปนไปในทิศทางเดียวกันและไดกำหนดกรอบแนวทางสำหรับกระบวนการวิจัย (Logical 

Framework) ดังรายละเอียดในรปู ท่ี 2.2 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 Logical Framework โครงการหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมฯ ระยะท่ี 2 
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2.1.1 กระบวนการวิจัย (Logical Framework) 

1) ปจจัยนำเขา (Input) ประกอบดวย 

- ชุดความรู แหลงเรียนรู และนวัตกรรมตนแบบท่ีคัดสรรมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของ

กลุมเปาหมาย (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 3) 

- แผนงานและงบประมาณของโครงการหนวยสงเสริม TRP4  

- ทีมโคชชิ่ง 

2) กลยุทธ (Strategies) และผลลัพธ (Output) ประกอบดวย 3 แนวทางกลยุทธ 

ประกอบดวย 

2.1) แนวทางกลยุทธท่ี 1: ทีมโคชชิ่งจะใชกรอบการสงเสริมที่เรียกวา GROW+ Model 

รวมกับชุดความรูการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development: VCD) และแบบจำลองธุรกิจ Business 

Model Canvas) ในการสงเสริมเพ่ือใหเกิดผลลัพธ (Output) เปนขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตการมี

สวนรวมของชุมชน(ทองถิ่น) ที่มีการกำหนดเปาหมายใหความสำคัญกับทุนทรัพยากรที่มีอยู กำหนดทางเลือก

ในการพัฒนาอยางมีแบบแผนและเปนระบบในรูปของแผนกลยุทธ และแผนธุรกิจ 

2.2) แนวทางกลยุทธท่ี 2: สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธของกลุม องคกร เครือขายให

เปนกลไกการพัฒนาชุมชน(ทองถิ่น) ควบคูกับการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูในชุมชน (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวกท่ี 2) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเชื่อมโยงสูสากลเพ่ือใหเกิดผลลัพธ ไดแก 

• ผูนำการเปลี่ยนแปลง ไดแก นักวิจัย ผูนำเกษตรกร ผูนำชุมชน และผูเกี่ยวของ 

ผานกระบวนการเรียนรูใหมีการปรับกระบวนทัศน-ชุดความรู-ทักษะ และประสบการณ พรอมเขาไปขับเคลื่อน

การพัฒนาภายใตภารกิจของตนสูความสำเร็จภายใตวิสัยทัศนรวม 

• ผ ู ประกอบการมืออาช ีพ ได แก  กรรมการว ิสาหกิจช ุมชน/กลุ มเกษตรกร 

ผูประกอบการโอทอป/เอสเอ็มอี ในพื้นที่เปาหมายการวิจัย มีทักษะดานการทำแผนธุรกิจ มีประสบการณ

เรียนรูดานการตลาด มีชองทางการตลาดใหม 

• กลุม/ องคกร/สถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมาย มีการพัฒนาขีดความสามารถเชิง

ธุรกิจเพ่ือแกปญหาการประกอบอาชีพแกเกษตรกรสมาชิก 

• เกิดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสรางสรรคในชุมชนทองถ่ินเปาหมาย ท่ีเปนกลไกกระตุนอุปสงค

การบริโภคสินคาท่ีผลิตในชุมชน เพ่ิมรายไดแกคนในชุมชน สรางมูลคาเพ่ิมสินคา อาทิ ตลาดเกษตรกร รานคา

ชุมชน อุตสาหกรรมแปรรูปในพ้ืนท่ี ฯลฯ 

2.3) แนวทางกลยุทธท่ี3: สงเสริมใหมีกลไกพัฒนาระบบฐานขอมูล กลไกการจัดการ

ความสัมพันธเพ่ือความรวมมือในชุมชน การสงเสริมวัฒนธรรมการออม การสะสมทุนท้ังในระดับปจเจกบุคคล 

ครัวเรือน องคกร และชุมชน  การสงเสริมใหมีการจัดสวัดิการชุมชน ผลลัพธท่ีได คือ  

• มีกองทุนสวัสดิการชุมชน  

• มีแหลงทุนชุมชนท่ีเกิดจากการสะสมทุนภายในชุมชนเพ่ือใชในการพัฒนา 

3) ผลกระทบ(Outcome) ท่ีคาดหวัง จำแนกเปน 3 ระยะ ไดแก 
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3.1) ผลกระทบในระยะส้ัน: คาดหวังใหเกิด 

• ระบบนิเวศการเรียนรูชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของชุมชน มีผูนำการเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนการถายโอนความรู มีการสะสมทุนความรูประสบการณของชุมชนและกลไกการลกเปลี่ยนความรู

และขอมูลขาวสารในชุมชน 

• เศรษฐกิจชุมชนเติบโตเปนไปในทิศทางที่เกื้อหนุนการผลิต การลงทุน การจางงาน 

และเพ่ิมรายไดอยางม่ันคงและมีเสถียรภาพ 

• วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงอยู  

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการดูแลรักษาเพ่ือสุขภาวะท่ีดีและ

คงอยูสูรุนลูกหลาน 

3.2) ผลกระทบระยะกลาง: คาดหวังใหเกิด 

• เพ่ิมโอกาสการเรียนรู & การเขาถึงแหลงปจจัยการผลิตและตลาด 

• คนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเขามามีสวนรวมและใชกลไกกลุม /องคกร/สถาบันในการ

เชื่อมโยงโซคุณคาผลิตภัณฑ ภายใตแผนกลยุทธและแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับบริบทและมีอำนาจตอรองเพ่ิมข้ึน 

• คนมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.3) ผลกระทบในระยะยาว: คาดหวังใหเกิด 

กลไกของกลุม/องคกร/สถาบันในชุมชนที่ขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนการพึ่งพา & รวมมือกันภายใตวิสัยทัศนรวม จะชวย

สรางคน องคกร เครือขายชุมชนนำพาสูการแกปญหาความเหลื่อมล้ำความยากจน และการมีสันติสุขรวมกัน 
 

2.2 กิจกรรมสงเสริมตามกรอบ TRP4 Coaching Platform จำแนกตามรายโครงการ 

แผนการวิจัยของหนวยสงเสริม TRP4 ในการรายงานความกาวหนาระยะท่ี 2 นี ้ แมจะอยู ใน

สถานการณวิกฤติโควิด ที่ทำใหการดำเนินการเวนระยะไปบาง อยางไรก็ตามดวยความรวมมือของที่ปรึกษา 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทีมวิจัยภูมิภาค และทีมวิจัยระดับจังหวัด ก็สามารถดำเนินการไดเกือบครบในกิจกรรม

ตามแผนวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้

2.2.1 กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

ความเปนมา: 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย ตำบลหนองสาหราย อำเภอพนมทวน จังหวัด 

กาญจนบุรี เปนการรวมตัวของกลุมเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาการถูกกดราคาผลผลิตจากพอคาคนกลาง 

ปจจัยการผลิตท่ีมีราคาแพง และปญหาการทำนา ซ่ึงทางกลุมมีการประสานงานกับหนวยงานรัฐและภาคเอกชน

ในการรวมมือใหคำแนะนําในการทำนาที่ไดคุณภาพ ภายในกลุมวิสาหกิจฯมีคุณแรม เชียงกา เปน ประธาน

วิสาหกิจฯ มีการบริหารจัดการโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิก พัฒนาสมาชิกใหมีความรู และ

ความสามารถในการบริหารกลุมรวมกัน วางนโยบายมุงบริหารจัดการและพัฒนากลุมดวยความรับผิดชอบตอ
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สังคมและสิ่งแวดลอม เชน ใหมีการทำบัญชีครัวเรือน การปลูกผักปลอดภัยริมรั้ว การทำผลิตภัณฑใชเองท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน 

ในปพ.ศ. 2557 ทางกลุมวิสาหกิจฯ ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใตโครงการ 

“นวัตกรรมนาขาว ชาวนาอัจฉริยะ” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดรวมมือกันระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร คณะ 

บริหารธุรกิจ และศูนยวิจัยและบริการวิชาการฯ เพื่อสรางรูปแบบการทำเกษตรแบบครบวงจร โดยทาง 

มหาวิทยาลัยไดเขาสนับสนุนในการจัดตั้งอาคารโรงสี เครื่องจักรสำหรับโรงสี เชน เครื่องอบลดความชื้น เครื่อง

สีขาว เครื่องขัดสีขาว เปนตน และไดมีการถายทอดองคความรูในการทำนาและการทำธุรกิจขาว ตัวอยางเชน 

- การสรางแปลงทดลองปลูกขาวหอมปทุมธานี 1 โดยใชวิธีการดำและการหวาน เพ่ือเปนการเรียนรู

การทำนาและปรับปรุงกระบวนการทำนาท่ีไดคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

- การใหคำแนะนําเกษตรกรในการเรียนรูการเพ่ิมมูลคาของผลผลิต โดยเนนการผลิตขาวปลอดภัย

สูง มีการจัดจําหนายขาวสารภายใตแบรนดของกลุม ออกแบบบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุง 1, 5 และ 50 กิโลกรัม 

- การใหเกษตรกรเรียนรูการจัดทำงบการเงินในระบบธุรกิจ เปนตน จากการเขามาสนับสนุนใน

การทำเกษตรครบวงจรแลวในชวงเวลานั้น ทางกลุมวิสาหกิจไดมีการเพิ่มจำนวนสมาชิกและพื้นที่การทํานา 

จากเดิมมีสมาชิก 22 ราย ในพื้นที่ 227.5 ไร กลายเปนสมาชิก 43 ราย ในพื้นท่ี 522 ไรและปรับเปลี ่ยน

กระบวนการทำนาเปน GAP และขาวอินทรีย ทั้งนี้ทางกลุมวิสาหกิจฯ ไดมีการจัดจําหนายขาวสารอินทรียที่มี

จมูกขาวคุณภาพสูง ไดมาตรฐานอินทรียจากกรมการขาวและมาตรฐานอย.จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยากับทางมหาวิทยาลัยภายใตยี่หอ “ทิพยอรุณ” เปนขาวสายพันธุหอมปทุม และขาวยี่หอสาหรายทอง 

สำหรับจําหนายในพ้ืนท่ี โดยจะเปนยี่หอท่ีมีขาวหลากหลายสายพันธุ เชน ขาวไรซเบอรรี่, ขาวกลอง, ขาวหอม

มะลิ เปนตน ปจจุบันทางกลุมวิสาหกิจฯ ไดมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูบานหนองทราย เพ่ือเปนสถานท่ีการเรียนรู

การทำนาและการทำเกษตรแบบผสมผสานใหผูคนที่สนใจเขามาเรียนรูและสามารถนํากลับไปใชในการทำ

เกษตรกรรมของตน/กลุมตอไป 

หนองสาหราย เปนชุมชนแบบภาคอีสานที่การอยูแบบรวมกลุมเปนเครือญาติกัน แบงพื้นที่ที่อยู

อาศัยและพ้ืนท่ีทำนาอยางชัดเจน การดำเนินงานภายในชุมชนมีความรวมมือกันไดงาย เศรษฐกิจภายในชุมชน

เปนไปในลกัษณะเก้ือกูลกัน 

ชุมชนหนองสาหรายเปนพื้นที่ที่ชลประทานเขาถึง สามารถทำนาไดปละ 2 ครั้ง เนนการทำขาว

หอมปทุมเปนหลัก มีโรงสีชุมชนเปนของตนเองแตยังขาดองคความรูในการพัฒนาเปนระบบธุรกิจ ตัวอยาง

เกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตขาว ไดแก คุณพิชิต สำเนียงเล็ก ที่สามารถทำการผลิตขาวหอมปทุมได

ประมาณรอบละ 1,200 กิโลกรัม รายไดประมาณ 50,000 บาท/รอบการผลิต เนนการใชแรงงานตัวเองเปน

หลัก หนองสาหรายยังขาดองคความรูในการพัฒนาเปนระบบธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีปญหาเรื่องที่ดินที่ไมใช

ของตนเอง สวนใหญเปนนาเชาซ่ึงอาจจะมีปญหาตอไปในอนาคต 

อยากใหเกิดการวางแผนธุรกิจของขาวและผักปลอดภัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ มี แบ

รนดสินคาเปนของตนเอง แนวคิดของประธานวิสาหกิจชุมชนฯ(คุณแรม เชียงกา) สำหรับแผนการดำเนินงาน

ของชุมชนหนองสาหรายอยากจะทำขาว 2 สายพันธุ ไดแก ขาวหอมปทุม และขาวกข 79 เพื่อใหเกษตรกรได
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เลือกสายพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับตนเอง เนื่องขาวหอมปทุมตองมีวินัยในการดูแล แตขาวกข 79 สามารถยืดหยุน

ในการดูแลไดจากการที่ขาวมีระยะเวลาในออกรวงนาน และมองวาในอนาคตสามารถตอยอดผลิตภัณฑจากขา

วกข 79 ตอไป นอกจากการผลิตขาวแลวทางชุมชนมีแนวทางอยากผลิตผักปลอดภัยควบคูไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 สภาพแวดลอมท่ัวไปของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 

 

ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

ทีมสงเสริม TRP4 นำเสนอดวยการเปดวีดีทัศนกรณีศึกษา เครือขายกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนโนนคอทุง จ.อำนาจเจริญท่ีเริ่มตนดวยการเขารวมโครงการวิจัยท่ีเนนการเชื่อมโยงโซคุณคาผลิตภัณฑ มี

การวางแผนกลยุทธ แผนธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งในระดับตนน้ำเครือขายผูผลิต) มีวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุงเปน

กลไกในวางแผนการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย มาตรฐาน IFOAM รวมกับภาคีหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และมีตลาดเปาหมายเปนโรงแรมหาดาว เมืองทองธานี กลุม Sizzlers และ

รานอาหารแมศรีเรือน (รูปท่ี 2.4)  
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รูปท่ี 2.4 ตัวแบบโซคุณคาวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง 

 

ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 

ทีมสงเสริม TRP4 ชวนที่ประชุมระดมความคิดวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ี

เก่ียวของและใชตาราง SWOT Matrix Analysis กำหนดแนวทางกลยุทธ (รูปท่ี 2.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 SWOT Matrix Analysis วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 
 

ไดแนวทางเชิงกลยุทธ ดังนี้ 

- การพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑอยางมีสวนรวม 

- การพัฒนาระบบสนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนหนองสาหรายเพ่ือใหเขาถึงขอมูลขาวสาร 

- การจัดใหมีทีมกลยุทธขับเคลื่อนภารกิจของหนองสาหรายสูการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 

- การจัดการความสัมพันธเครือขายเพื่อยกระดับขีดความสามารถ โดยใชแผนธุรกิจ

เปนบรรทัดฐาน 
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ทีมสงเสริม TRP4 จึงสรุปเปนแผนกลยุทธสำหรับการยกระดับการพัฒนาธุรกิจขาว

ปลอดภัยของวสิาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหรายดังรูปท่ี 2.6 

 
รูปท่ี 2.6 แผนกลยุทธวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 
 

แผนกลยุทธวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย เปนแผน 3 ป ระหวาง

ป 2564-2566 ไดกำหนดวิสัยทัศนวสิาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหรายวา “มุงพัฒนานวัตกรรม 

นำคุณคาเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน” เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว ไดกำหนดแนวทางกลยุทธไว 4 

แนวทาง ประกอบดวย 

1) ใชนวัตกรรมโซคุณคาผลิตภัณฑมายกระดับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 

2) สรางทีมกลยุทธขับเคลื่อนแผนธุรกิจสูการบรรลุวิสัยทัศนรวม 

3) สรางกลไกการบริหารจัดการสถาบันอยางมีแบบแผน 

4) การจัดการความสัมพันธเครือขายในแนวทางการท่ียั่งยืน 
 

จากนั้นไดสรางกระบวนการเรียนรูการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ โดยใชสถานการณ

จำลอง (รูปท่ี 2.7) 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.7 การจำลองสถานการณเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 
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การเรีบนรูแบบจำลองแคนวาสจากตัวแบบธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน เพื่อเห็น

องคประกอบท่ีสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจขาวท้ัง 9 องคประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 ตัวแบบแคนวาส: ตัวแบบธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน 

 

ข้ันตอนท่ี 3: การจัดทำแผนธุรกิจขาวกข 79 ฤดูนาป 

ตามเจตนารมยของประธานวิสาหกิจชุมชนที่สนใจสงเสริมการผลิตขาวกข.79 ในฤดู

นาป ป2563/64 ดังนั้นทีมสงเสริม TRP4 จึงใชกระบวนการแบงกลุมยอยเพื่อระดมความคิดจัดทำแผนธุรกิจ 

ไดขอสรุปดังรูปท่ี 2.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 แผนธุรกิจขาวกข 79 ฤดูนาป 
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ข้ันตอนท่ี 4: การประเมินสมรถนะเพ่ือวางแผนสงเสริมการเรียนรู 

การประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหรายโดยใช

เทคนิค Delphi ประเมินสมรรถนะ 8 มิติของวิสาหกิจชุมชนฯไดผลลัพธดังรายละเอียดในรูปท่ี 2.10 เพ่ือ

นำไปใชในการวางแผนเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนตามกรอบ TRP4 Development 

Platform เพื่อใหสามารถเปนเปนกลไกการแกปญหาแกเกษตรกรอยางมั่นคง ในทิศทางการพัฒนาที่สมดุลท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 แผนภาพใยแมงมุมประเมินสมรรถนะวิสากิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 

 

ขอเสนอจากทีมวิจัย 

นอกจากการทำนาปลอดภัยแลวนั้น ทางกลุมหนองสาหรายไดมีแนวคิดในการทำผักปลอดภัยควบคู

ไปดวย เนื่องจากในพื้นที่มีการผลิตผักแตไมไดกินเองจะเนนสงขายที่อื่นเปนหลักมากกวา จึงอยากทำใหเกิด

การผลิตผักปลอดภัย เหลือจึงขายและวางแนวทางการสรางตลาดเฉพาะใหการขายผักปลอดภัย เนื่องจากหาก

มีการไปขายตามตลาดทั่วไป อาจจะเกิดปญหาในการขายไมไดราคา ในการวางแนวทางการทำผักปลอดภัยได

ใชวิธีการวิเคราะห SWOT เชนเดียวกันกบัขาว เกิดวิสัยทัศนในการทำผักปลอดภัย “รณรงคปลูกผักปลอดภัย

เพื่อสรางรายไดเพิ่มเสริมสุขภาวะชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร” และเสาหลักกลยุทธ 3 แนวทางกลยุทธ 

(รูปท่ี 2.11) ไดแก  

- สรางกลุมปลูกผักปลอดภัย  

- วางแผนกระจายสินคาสูผูบริโภค  

- ยกระดับคุณคาผักปลอดภัยโดยครัวหนองสาหราย 
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รูปท่ี 2.11 แผนกลยุทธผักปลอดภัยวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 

 

2.2.2 กรณีวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียนบานหวยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

ความเปนมา: 

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียนบานหวยเสือ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อป 2553 ปจจุบันมีสมาชิก

จำนวน 17 คน อยูในพ้ืนท่ีตนน้ำของเข่ือนวชิราลงกรณ มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ผลผลิตท่ีจำหนาย 

ไดแกถั ่วฝกยาว, มะเขือเปราะ, มะเขือพวง กะหล่ำปลี และฟกทอง ทางกลุมฯ มีความตองการทำเกษตร

อินทรียแตประสบปญหาสารเคมีปนเปอนในน้ำ สงผลใหไมสามารถทำเกษตรอินทรียไดทำไดเพียงเกษตร

ปลอดภัยเปนหลัก แตยังมีขอจำกัดเรื่องตลาด ชองทางการตลาดที่เปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย มีบางสวน

เชนสงจำหนายศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม และบริษัท สวิฟท จำกัด แตสวนใหญสงจำหนายตลาดท่ัวไป

เชนตลาดศรีเมือง จ.ราชบุร ี

ประธานและแกนนำวิสาหกิจชุมชนตองการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (การรับรอง

แบบมีสวนรวม: PGS) แตสวนใหญยังไมผานการรับรองเกษตรปลอดภัยไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางทีมวิจัยฯ เชิญ

ทีมวิจัยกลไกกลางใหเขามาสนับสนุนองคความรูในการพัฒนากลุมเพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ทีมวิจัยนำ

โดยรศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย จึงประสานมาทางโครงการสงเสริม TRP4 เพื่อใหการสงเสริมการพัฒนาตาม

TRP4 Development Platform 
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รูปท่ี 2.12 แปลงผักปลอดภัยของเกษตรกรสมาชิกบานหวยเสือ 

 

ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

การประชุมสนทนากลุมเปาหมายสมาชิกจำนวน 14 คน (82% ของสมาชิกรวม) เม่ือ 

10 กันยายน 2563 โดยทีมสงเสริม TRP4 ใชกระบวนการมีสวนรวมและการอภิปรายกลุมยอย เพื่อมองภาพ

อนาคต ในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจ ไดขอสรุปดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 2.13 การอภิปรายกลุมยอยชวนคิดภาพฝนในอนาคต 
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ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหสถานการณ 

2.1) การสำรวจขอมูลการผลิตของสมาชิกท่ีเขามามีสวนรวมในเวที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
 

รูปท่ี 2.14 กระบวนการมีสวนรวมในการสำรวจขอมูลการผลิตของสมาชิก 
 

2.2) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 

ทีมหนวยสงเสริม TRP4 สรางกระบวนการมีส วนร วมในการมองปจจัย

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยใชแผนภาพ (รูปที่ 2.15) ชี้ใหเห็นประเด็นความเชื่อมโยงเกี่ยวของเกี่ยวกับ

ปจจัยสภาพแวดลอมทั้งสามกลุมประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป (ดานเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย 

นโยบายรัฐ ความรู & เทคโนโลย ี& นวัตกรรม ปจจัยสภาพแวดลอมดำเนินการ (หนวยวิจัย คูคา คนกลาง ภาคี

เครือขายผูผลิต บริษัทสงออก ผูบริโภค หนวยงานรัฐ) ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (ขอบังคับ/ระเบียบ 

โครงสรางองคกร กลไกการบริหารจัดการ แผนการดำเนินการบริการ) 
 

 

รูปท่ี 2.15 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหวยเสือ 
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2.3) เครื ่องมือการวิเคราะหที ่ชี ้ใหเห็นโอกาส ขอจำกัด จุดแข็งและจุดออน 

SWOT Matrix Analysis ถูกนำมาใชภายใตกระบวนการมีสวนรวมคิดวิเคราะหและวางแผนกลยุทธวิสาหกิจ

ชุมชนฯหวยเสือ (รูปท่ี 2.16) 
 

 

รูปท่ี 2.16 การวิเคราะหดวย SWOT Matrix Analysis 
 

2.4) การประเมินสมรรถนะเพ่ือวางแผนสงเสริมการเรียนรู 

การประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนฯหวยเสือโดยใชเทคนิค Delphi ประเมิน

สมรรถนะ 8 มิติของวิสาหกิจชุมชนฯหวยเสือ ไดผลลัพธดังรายละเอียดในรูปท่ี 2.17 เพื่อนำไปใชในการ

วางแผนเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจตามกรอบ TRP4 Development Platform เพื่อใหสามารถ

เปนเปนกลไกการแกปญหาแกเกษตรกรอยางม่ันคง และสมดุล 
 

 

รูปท่ี 2.17 แผนภาพใยแมงมุมประเมินสมรรถนะวิสากิจชุมชนฯบานหวยเสือ 
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โครงสรางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนประกอบดวยประธาน 1 คน กรรมการ 4 คน มีวาระการ

ดำรงตำแหนงคราวละหนึ่งป ที่ปรึกษา ไดแก ผูใหญบาน นายอุทัย ขันคำ ประธานกรรมการ ไดแก นายวิชัย 

เท่ียงทิส กรรมการ ไดแก นายวิฑูรย สระทองหมาย นายสนอง พลนำ และนายนิกรม สวัสดิ์ขจี และกรรมการ

และเลขานุการ ไดแก นายบริบูรณ ทองผากิตติ ตามขอบังคับ เพ่ือทำงานเชิงรุกท่ีประชุมกรรมการดำเนินการมี

มติแตงตั้งทีมกลยุทธจำนวน 5 คน ไดแก ไดแก คุณวิชัย เที่ยงทิส, คุณสนอง พลนํา, คุณนิกรม สวัสดิ์ขจี, คุณ

วิทูรย สระทองหมาย และคุณบริบรูณ ทองผากิตติ ทีมกลยุทธมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ (รูปท่ี 2.18) 
 

 
 

รูปท่ี 2.18 โครงสรางการบริหารงานวิสากิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียนบานหวยเสือ 
 

- การทำปฏิทินประจำเดือนในการนัดประชุมรวมกันทุกเดือน ซึ่งกำหนดวันที่เปนประจำทุก

เดือน เพ่ือเกิดการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง โดยในการประชุมแตละครั้งมีการจัดวาระการประชุม, เรื่องสืบ

เนื่องจากการประชุมครั้งกอน และเรื่องพิจารณา  

- การจัดตั้งกรุปไลน (Group Line) ในการคุยงานรวมกัน 

- การขับเคลื่อนงานในชวงแรก ควรมีการเลือกบุคคลที่มีความสนใจในการขับเคลื่อนเขารวม

กอน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มที่และเปนแบบอยางของกลุม เชน คุณวิทูรย คุณสนอง คุณละมัย เปนตน 
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โดยเลือกประเด็นในการขับเคลื่อน เชน การขายผักออนไลนตองมีการพิจารณาวาเลือกผักอะไร เสนอขาย

รูปแบบไหน วางแผนในการทำธุรกิจ เปนตน 

- การอบรมเรียนรูการทำธุรกิจ สงตัวแทนของกลุมเขามาเรียนรูและเลือกประเด็นในการเรียนรู 

โดยทางทีมกลไกกลางจะชวยในการประสานงานเพ่ือการเรียนรู 

- การประสานงานการตรวจรับรองผลผลิตทางการเกษตรของกลุ มใหไดมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัยกับเกษตรตำบลในพ้ืนท่ี 

- จัดทำฐานขอมูลการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ และภาพพื้นที่การทำเกษตรกรรม เพื่อเปนขอมูล

ในการวิเคราะหงานใหมีแนวทางท่ีชัดเจนในการวิเคราะหงาน 

- ในอนาคตทีมอาจจะพัฒนาไปสูทีมการรวบรวมผลผลิตจากในกลุม 
 

2.5 การสงเสริมความรู เพ่ิมพูนทักษะ 

- แนะนำตัวแบบธุรกิจสามพรานโมเดล ที ่มีการพัฒนาโซคุณคาเครือขาย

เกษตรกร ทำใหสามารถเพ่ิมรายได และการเปดโอกาสการเรียนรูแกเกษตรกรท่ีมุงยกระดับผลผลิตไปสูเกษตร

อินทรียที่เริ่มตนจากการวิจัย ปจจุบันมีมูลนิธิสังคมสุขใจเปนกลไกการขับเคลื่อนกลยุทธสูการบรรลุวิสัยทัศน 

“ภาคีทุกคนมีจิตสำนึกเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลักในการใหความรูและปญญา ไปสูความ

กินดีอยูดี มีความสุขถวนหนา”  
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.19 ตัวแบบธุรกิจสามพรานโมเดล 
 

- การสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื่อสรางอัตลักษณแกผลิตภัณฑบานหวยเสือ เพ่ือ

สรางคุณคาพ้ืนถ่ินและการจดจำในสายตาผูบริโภคซ่ึงจะชวยใหมีผูซ้ือประจำโดยยกตัวอยาง กรณีศึกษา แบรนด 

ขาวคุณธรรม กลวยกรอบทุงทอง ขาว IBM 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.20 ตัวอยางแบรนดท่ีเปนผลลัพธ จากงานวิจัย 
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ข้ันตอนท่ี 3: กำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ใชเวทีจัดการความรูฝกทักษะการกำหนดกลยุทธ โดยบูรณาการ 

ใหตระหนักในการนำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคามายกระดับขีดความสามารถและการกาวขามอุปสรรคท่ี

เปนอยูในปจจุบนั ออกมาในรูปของแผนกลยทุธดังรูปท่ี 2.21 
 

 
 

รูปท่ี 2.21 แผนท่ีกลยุทธวิสาหกิจชุมชนบานหวยเสือ  
 

แผนกลยุทธวิสาหกิจชุมชนฯหวยเสือ เปนแผน 3 ป ระหวางป 2564-2566 ไดกำหนดวิสัยทัศน

วิสาหกิจชุมชนฯบานหวยเสือวา “กลุมมีความนาเชื่อถือ มีการวางแผนการผลิต การตลาดอยางเปนระบบ เพ่ือ

ยกระดับธุรกิจผักปลอดภัย เพ่ือใหมีชีวิตท่ีม่ันคง” เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว ไดกำหนดแนวทางกลยุทธไว 

3 แนวทาง ประกอบดวย 

1) ยกระดับขีดความสามารถของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

2) มีกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS 

3) วางแผนธุรกิจการตลาดสงจำหนายใหกับตลาดเปาหมาย 
 

ขอเสนอแนะของทีมสงเสริม TRP4 

1) การเปดชองทางการตลาดใหมท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือทดสอบตลาดควบคูกับการ

สราง แบรนดผลิตภัณฑบานหวยเสือโดยใชมันมวงและกะหล่ำปลีเปนผลิตภัณฑนำรอง 

2) การสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของทีมกลยุทธเก่ียวกับการจำหนายสินคาออนไลน 

3) การสงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแกสมาชิกที่เขาใชผลิตผักปลอดภัยในระบบการ

รับรองแบบมีสวนรวม 

4) การสนับสนุนการเขารวมฝกอบรมสราง Change Agent โดยทีมสงเสริม TRP4 

5) การจัดทำแผนปฏิบัติการในแตละป 
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ข้ันตอนท่ี 4: การขับเคล่ือนกลยุทธ 

• การรวมสังเกตการณของประธาน คุณวิชัย เที่ยงทิศในกิจกรรมการสงเสริมระบบ

การรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมจัดโดย ทีมสามพรานโมเดล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ อ.ไทร

โยค จ.กาญจนบรุี 

 

 

 

 

 

 

 

• การเขารวมฝกอบรมเรื่อง “การถายเทคโนโลยีภาชนะบรรจุอาหารและการทำ

ธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)” โดยทีมกลยุทธ 5 คน จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 ณ ไร

มารวยฟารม 
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2.2.3 กรณีการสรางเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงคราม: กรณีศึกษาผัก

และผลไมปลอดภัยในพ้ืนท่ี 4 ชุมชน 

ความเปนมา: 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดสมุทรสงคราม ใหความสำคัญตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางครบวงจร ดวยการสรางความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน โดยใชการ

สงเสริม คนควาและพัฒนาใหผลิตและบริโภคผักปลอดภัยที่หลากหลายจากทรัพยากรในทองถิ่น และเพ่ิม 

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดานอาหาร และสงเสริมชองทางการกระจายสินคาในชุมชน และสงตอไป

ยังตลาดการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ควบคูไปกับการสรางองคความรูใหเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย

ของงานวิจัย 

บริบทพ้ืนท่ีของจังหวัดสมุทรสงครามดานการเกษตรสวนใหญมีสภาพเปนรองสวน มีน้ำเชื่อมตอกัน 

ทั้งระบบยากแกการทำเกษตรอินทรีย ไมเหมาะที่จะนํามาตรฐานเกษตรสากลมาเปนตัวชี้วัด จึงมีความ 

จำเปนตองศึกษาและพัฒนามาตรฐานเกษตรตามวิถีคนสมุทรสงครามโดยเฉพาะ ทีมสมุทรสงครามและ 

กลุมเปาหมายไดรวมกันออกแบบแนวทางการทำมาตราฐานเกษตรปลอดภัยตามวิถีคนสมุทรสงคราม โดย 

มาตรฐานนี้ หามการใชสารเคมีฆาหญาฆาแมลงและโรคพืชโดยเด็ดขาด แตใหใชปุยเคมีไดอยางมีเงื่อนไข โดย 

เนนการบํารุงดินใหอุดมสมบูรณ มาตรฐานนี้จึงอยูระหวางกลางมาตรฐานเกษตรอินทรียและ GAP ซึ่งใชใน 

การผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เครือขายชุมชนจึงเปนผู มีบทบาทสำคัญที่จะรวมกันกำหนดรูปแบบ และการออกแบบระบบ

เศรษฐกิจที่เอื้อใหคนฐานรากในจังหวัดสมุทรสงครามสามารถเขาถึงแหลงอาหารที่ปลอดภัยอยางเพียงพอตอ

การบริโภค เกิดความหลากหลายสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมการบริโภค และสามารถเขาถึงอาหารไดอยาง

เพียงพอในระยะยาว มีระบบการแจกจาย แปรรูปและการจัดการตลาดที่เหมาะสม โดยอาศัยแนวคิดการผลิต

ผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสงเสริมใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและแปรรูปเพ่ิม

ศักยภาพ และยกระดับใหเกิดรูปแบบของระบบการผลิตผักปลอดภัยเพื ่อขับเคลื ่อนเศรษฐกิจฐานราก

กลุมเปาหมายวิจัยมี 4 พ้ืนท่ี ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.22 พ้ืนท่ีเปาหมายการวิจัย 4 พ้ืนท่ี 
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1) กลุมปลูกผักปลอดภัย หมู 11 ตำบลบานปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นําโดย นาย

ลั่นทม สุพรรณโรจน รวมกลุมกับสมาชิกในพื้นที่ใกลเคียงจำนวน 20 คน มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกัน ประมาณ 6 

ไร มีระบบการจัดการใหสมาชิกแตละคนปลูกผักสลับชนิดกันไป เชน มะเขือเปราะ มะเขือยาว บวบ คะนา 

กวางตุง ถั่วฝกยาว พริก และผักบุงจีน เปนตน ลักษณะการปลูกทำแบบยกแปลงปลูกแตละชนิด บางรายก็

สรางโรงเรือนปองกันแมลงซ่ึงไดผลดี ผลผลิตท้ังกลุมรวมกันไดวันละ 40-50 กิโลกรัม นําผลผลิตรวมกันไปขาย

ท่ีหนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดนัด บริเวณหนาท่ีวาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และ

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา มีรายไดเฉลี่ยท้ังกลุมวันละ 1,500 – 2,000 บาท ปญหาของกลุมนี้คือ ยัง

ขาดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต ยังใชพื้นที่ไมเต็มศักยภาพและตองการขยายสมาชิกปลูกผักปลอดภัยเพิ่ม เพ่ือ

ผลิตผักปลอดสารพิษใหเพียงพอตอความตองการของตลาดท่ีมีอยูอยางไมจํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายลั่นทม  สุพรรณโรจน 

 
 

รูปท่ี 2.23 พ้ืนท่ีกลุมปลูกผักปลอดภัยตำบลบานปรก 

 

2) กลุมปลูกผักปลอดภัย หมู 11 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นําโดยนาย

ชัยยันต อยูศิริ เปนแกนนํา มีสมาชิกรวม 11 ราย ปลูกผักในโรงเรือนกางมุง และปลูกผสมผสานในสวนผลไม 

มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกรวมกันประมาณ 11 ไร ผักท่ีปลูกไดแก ผักบุง กวางตุง คะนา ถ่ัวฝกยาว มะเขือพวง มะละกอ 

เปนตน ปริมาณผลผลิตที่ไดทั้งกลุมเฉลี่ยวันละ 50-60 กิโลกรัม ซึ่ง ไดผลนอยมากเพราะขาดความรูในการ

ปรับปรุงดินใหเหมาะกับการปลูกผัก รายไดเฉลี่ยทั้งกลุม สัปดาหละ 800 – 1,500 บาท รวมจําหนายใหกับ         

รีสอรทในทองถิ่น และตลาดวัฒนธรรมตำบลสวนหลวง (วัดภุมรินทรกุฎีทอง) กลุมนี้มีความตองการความรูใน

การปรับปรุงดิน เทคนิคการปลูกผักในสวนผลไม และตองการการรับรองมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย 

(มาตรฐานเกษตรเพ่ือชีวิต) จากสถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตดวย 
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นายชัยยันต  อยูศิริ 

รูปท่ี 2.24 พ้ืนท่ีกลุมปลูกผักปลอดภัยตำบลสวนหลวง 
 

3) กลุมปลูกผักปลอดภัย หมู 7 บานคลองขุด ตำบลวัดประดู อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เปนพ้ืนท่ีหลักในการปลูกขาวของจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมนี้เกิดจากผูใหญบานท่ีเปนผูหญิง และชาวบานอีก 

20 กวาคน ทำโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีโดยทางกลุมไดนําเครื่องมือและกระบวนการของ สสส. มาดำเนิน

โครงการ สงผลใหกลุมประสบความสำเร็จในการปลูกผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน เปนการลดรายจาย เพ่ิม

รายได นําผลผลิตของแตละครัวเรือนมาแบงปนและจําหนายใหคนในชุมชนไดบริโภคผักปลอดภัย แตก็ยังไม

เพียงพอตอความตองการของคนในชุมชน คนในกลุมสวนใหญมีอาชีพรับจางทำมะพราวขาว (กะเทาะ

กะลามะพราวและทิวผิวเนื้อดำออกใหเหลือแตเนื้อสี ขาว) และมีทักษะการผลิตจุลินทรียเบญจคุณและน้ำหมัก

ชนิดตาง ๆ ใกลๆ ชุมชนมีตลาดวัฒนธรรม เกิดขึ้นใหมที่นาสนใจ คือ “ตลาดรมบวร” เปนตลาดยอนยุคสมัย

รัชกาลท่ี 5 ริมคลองวัดประดู ซึ่งกําลังเปนที่นิยมมีนักทองเที่ยวเปนจำนวนมาก ปญหาของกลุมนี้คือยังขาด

ความรูและเทคโนโลยีการปลูกผักท่ีเหมาะสมในบริเวณรอบ ๆ บานไดผลผลิตนอย และกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการวิจัยในครั้งนี้สวนใหญไมมีพ้ืนท่ีในการปลูกผัก จึงมีความตองการพ้ืนท่ีปลูกผักแปลงรวมประมาณ 1-2 

ไร เพ่ือรวมกันปลูกผักเพ่ิมรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.25 พ้ืนท่ีกลุมปลูกผักปลอดภัยตำบลวัดประดู 
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4) กลุมปลูกผักปลอดภัย หมู 9 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่สวน

ใหญเปนสวนมะพราว กลุมนี้มีสมาชิก 5 คน มีอาชีพรับจางทั่วไปและทำไมกวาดทางมะพราวขาย ปลูกผัก

บริเวณบานไวบริโภคเอง ท่ีเหลือแบงปนใหกับเพ่ือนบานและจําหนายใหกับรานอาหารตามสั่งในชุมชน รายได

เฉลี่ยท้ังกลุมวันละ 300 บาท ผักท่ีปลูก ไดแก ผักกวางตุง คะนา แตงกวา ถ่ัวฝกยาว พริก มะเขือเปราะ มะเขือ

ยาว ปญหาของกลุมนี้คือ ไมมีพื้นที่ปลูกผักแปลงใหญ ขาดการ รวมกลุม และปญหาผูสูงอายุ นอกจากกลุม

ปลูกผักปลอดภัยแลว ยังพบวามีกลุมที่มีศักยภาพดานการแปรรูปสินคาเกษตร ไดแก กลุมแมบานตำบลบาน

ปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งกอตั้งขึ้นจากปญหาที่ผลไมบางชนิดไมเปนที่ตองการของตลาด จึงมีราคา

จำหนายต่ำหรือจําหนายไมไดเลย เชน มะเฟอง มะยม ฯลฯ จึงนําผลไมจากชุมชนมาทำใหเกิดประโยชน

เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีความคิดที่จะลดการใชสารเคมีเพื่อแกปญหาดังกลาว วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน

เกษตรกร หมู 3 ตำบลบานปรก จึงไดศึกษาภูมิปญญา ทองถิ่นดั้งเดิมซึ่งคนสมัยโบราณใชขี้เถามาทำความ

สะอาดภาชนะ นําขี้เถามาแชน้ำเปนนำ้ดางเพื่อใชซักผา และดอกเกลือซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำใหสีผาไมตกและยัง

ถนอมผิวพรรณอีกดวยโดยไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาแบรนดผลิตภัณฑ Sixboom ออกสูตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางชญานุช  วิมลประดิษฐ 

 

รูปท่ี 2.26 พ้ืนท่ีกลุมปลูกผักปลอดภัยตำบลบางคนที 

 

เมื่อหัวหนาทีมวิจัยรศ.ดร.ทิพวัลย สีจันทรไดเชิญทีมสงเสริม TRP4 มาสนับสนุนตามกรอบ TRP4 

Development Platform มีรายละเอียดดังนี้ 

ความเปนมา:  

1) กลุมสวนหลวง 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 วันนี้ทีมกลไกนําโดย ผศ.ดร.ทิพวัลย สีจันทร และคณะอาจารย

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน และทีมวิจัยโครงการเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยใชกระบวนการปลูกผัก ผลไมปลอดภัยเปนเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนงาน โดยนายชัยยันต อยู ศิริ 
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ประธานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานบริษัทประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม ไดประสานงานกับ 

ชาวเกษตรกรหมูที่ 11 ตำบลสวนหลวง ซึ่งเปนสมาชิกผูเขารวมโครงการจำนวน 11 คน และผูสนใจเขารวม 

เรียนรู โดยมีอาจารยสรณพงษ บัวโรย และทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม ถายทอดความรูระบบการโครงการ 

เศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย ทำการเกษตรปลอดภัย ไดแกการเตรียมพื้นที่ การเตรียมดินเพาะ 

เมล็ดผัก การเตรียมดินปลูก และการทำน้ำหมักชีวภาพ จากหนอกลวยและจากจาวปลวก โดยผูรวมโครงการ 

ไดเรียนรูและรวมลงมือทำจริงในการอบรมครั้งนี้ท่ีบานดาหลา 

2) กลุมบางคนที 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 วันนี้ชุมชมหมูที่ 9 ต.บางคนที จำนวน 25 คน นําโดยนางชญานุช

วิมลประดิษฐ ผูใหญบานหมูที่ี 9 ทีมวิจัยโครงการเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชกระบวนการ 

ปลูกผักและผลไมปลอดภัยเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน นางชญานุช วิมลประดิษฐ ไดประสานเกษตรกร

ท่ีไดเขารวมโครงการและผูสนใจเขารวมเรียนรู จำนวน 25 คน โดยมีอาจารยสรณพงษ บวัโรย และทีมงานวิจัย

โครงการเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสมุทรสงคราม เปนวิทยากรในการถายทอดความรูระบบการทำเกษตร

ปลอดภัย ไดแก การเตรียมพื้นที่ตามบริบทของชุมชน การเตรียมดินเพาะ การเตรียมดินปลูก การทำน้ำหมัก

ชีวภาพจากหนอกลวยและจากจาวปลวก และการทำแปลงปลูกผักแบบเพอรมาคัลเจอร โดยผูรวมโครงการได

เรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงในการอบรมครั้งนี้ใชบริเวณบานของนางชยานุช วิมลประดิษฐ เปนสถานที่ในการ

จัดอบรมเรียนรู 

3) กลุมบานปรก 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 วันนี้ชุมชนหมูที่ 11 ตำบลบานปรก อำเภอเมือง จำนวน 25 คน 

นําโดย คุณลั่นทม สุพรรณโรจน เปนผูประสานงานกับสมาชิกที่เขารวมโครงการกับทีมวิจัยโครงการเศรษฐกิจ

ฐาน รากจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชกระบวนการปลูกผักผลไมปลอดภัย เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน 

ขอสังเกตของชุมชนนี้ก็คือ ผูนําทางการไมมีมาเขารวมเรียนรูเลยแตเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการ เนื่องจาก 

เปนวิถีการเรียนรูที่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสรางรายไดแบบอยูสบายๆ คุณลั่นทม สุพรรณโรจน ได 

ประสานเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกปลูกผักปลอดสารพิษเขารวมโครงการและผูสนใจเขารวมเรียนรู โดยมีอาจารย

สรณพงษ บัวโรย และทีมงานวิจัยโครงการเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสมุทรสงคราม เปนวิทยากรในการ

ถายทอดความรูระบบการทำเกษตรปลอดภัยสารพิษ ไดแกการเตรียมพ้ืนท่ีตามบริบทของชุมชน การเตรียมดิน

เพาะ การเตรียมดินปลูก การทำน้ำหมักชีวภาพจากหนอกลวยและจากจาวปลวก และการทำแปลง ปลูกผัก

แบบเพอรมาคัลเจอร โดยผูรวมโครงการไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ในการอบรมครั้งนี้ใชบริเวณบานคุณ

ลั่นทม เปนสถานท่ีในการจัดอบรมเรียนรู 

จากการจัดกระบวนการเรียนรูใน 4 พื้นท่ี ทางทีมวิจัยฯ ไดมีการขับเคลื่อนการผลิตผัก

ปลอดภัยไดแลว แตยังประสบปญหาดานการจัดการและดานการตลาด ในการพัฒนาสินคาสามารถเขาสูตลาด 

เพ่ือสรางความยั่งยืนสำหรับการทำงานในครั้งนี้ บริบทของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มี

ความคิดเห็นดังนี ้
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- เกษตรกรบานประดู ภายในกลุมผักเปนกลุมยอยของวิสาหกิจฯ ขาว เริ่มมีการทำงานท่ี

มีแนวทางชัดเจนมากขึ้น สภาพพื้นที่ในการปลูกผักปลอดภัยนอย ผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการของ

ผูบริโภค มีการผลิตปุยอินทรียรวมกันของสมาชิก มีพ้ืนท่ีรานชำเปนสถานท่ีจำหนายผักจากลุมไปจำหนาย 

- เกษตรกรสวนหลวง ภายในพ้ืนท่ีเนนการปลูกผักปลอดภัยเปนอาชีพเสริมจาการทำสวน

ผลไม และรวมกันไปจำหนายท่ีตลาดวัฒนธรรม ณ วัดภุมรินทรกุฎีทอง ในชวงวันเสาร – อาทิตย 

- เกษตรกรบางคนที การทำผักปลอดภัยเนนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากกวา

จำหนายออกสูตลาด แปลงดินยังไมไดมาตรฐาน หนวยงานทองถิ่นมีแนวทางการสงเสริมการทำผักโดยมี

นโยบายในการแจกผักทุกวันศุกรเวนศุกร เพ่ือสงเสริมการทำผัก 

- เกษตรกรบานปรก มีการทำสวนผสมภายในพื้นที่ เชน มะนาว บวบ ถั่วฝกยาว เปนตน 

มีสมาชิกในกลุมประมาณ 20 กวาคน มีคุณลั่นทมเปนผูรวบรวมผลผลิตไปจำหนายในสถานท่ีตาง ๆ 

ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

ทีมสงเสริม TRP4 ชวนมองอนาคตโดยเริ ่มตนจากการสรางแรงบันดาลใจเพ่ือ

ชี้ใหเห็นโอกาส การกาวขามขอจำกัดท่ีเปนอยู และเรียนรูจากตัวแบบเครือขายเกษตรกรท่ีสรางสรรคนวัตกรรม

นำคุณคา เชน กรณีสามพรานโมเดล ควบคูไปกับกระบวนการมีสวนรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

ใช Card Technique  ไดขอสรุปเปนวิสัยทัศนรวม ไดแก “มุงสรางระบบธุรกิจผักปลอดภัยที่เปนธรรม เพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสุขภาวะท่ีดีของคนสมุทรสงครามอยางย่ังยืน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.27 การอภิปรายเพ่ือระดมความคิดภาพฝนในอนาคต 

 

 

วิสัยทัศน 

มุงสรางระบบธุรกิจผักปลอดภัยท่ีเปนธรรม เพ่ือพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและสุขภาวะท่ีดีของคนสมุทรสงคราม 

อยางยั่งยืน 
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ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหสถานการณ 

2.1) การสำรวจขอมูลและวิเคราะหปญหาอุปสรรค ข้ันตอนนี้เปนไปเพ่ือใหเกษตรกร 

Shared Ideas รวมกันกับทีมวิจัย ทำความเขาใจกระบวนการและแนวทางในการแกไขปญหาอนาคต โดยใช

การประชุมกลุมยอยโดยมีภาคหนวยงานรัฐ บริษัท ประชารัฐสามัคคี และทีมวิจัยมีรายละเอียดดังนี ้

1) วัดประดู 

ปญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรปลอดภัย: ปญหาสุขภาพไมแข็งแรง, 

ไมมีน้ำที่มีคุณภาพในการผลิต/ไมมีน้ำใช, ที่ดินจำกัด, ไมมีเวลา, ไมมีความรูในการเก็บเมล็ดพันธุและปลูกพืช, 

ศัตรูพืช, และขาดการวางแผน 

พืชที่วางแผนจะปลูก: มะนาว, มะเขือเปราะ, ถั่วฝกยาว, บวบ, คะนา, ผัก

ไชยา, แฟง, กระเพรา และมะเขือพวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.28 การอภิปรายกลุมยอยและนำเสนอผลการอภิปรายของกลุมวัดประดู 

 

2) สวนหลวง 

ปญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรปลอดภัย: แมลงรบกวน, ไมมีเวลา, ไมมี

แรงงาน, วัชพืช, ไมรูวิธีดูแลผักท่ีถูกตอง และผักไมไดคุณภาพ 

พืชท่ีวางแผนจะปลูก: แฟง, มะนาว, มะละกอ, ชะอม, ตำลึง, มะเขือเปราะ และ

พริกข้ีหนู 
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รูปท่ี 2.29 การอภิปรายกลุมยอยและนำเสนอผลการอภิปรายของกลุมสวนหลวง 

 

3) บานปรก 

ปญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรปลอดภัย: ไมมีพื ้นที่ปลูกที่ไดคุณภาพ, 

ปญหาน้ำเค็มในพ้ืนท่ี, ศัตรูพืช, เมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ และการปนเปอนยาฆาแมลง 

พืชท่ีวางแผนจะปลูก: กวางตุง, ถ่ัวฝกยาว, บวบเหลี่ยม, มะเขือยาว และมะนาว 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.30 การอภิปรายกลุมยอยและนำเสนอผลการอภิปรายของกลุมบานปรก 
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4) บางคนที 

ปญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรปลอดภัย: ไมมีเวลา, พื้นที่การผลิตนอย, 

เมล็ดพันธุไมมีคุณภาพ, ไมมีการปฏิบัติตามแนวความรู, ขาดแรงงาน, ขาดการรวมกลุม และไมมีตลาด 

พืชที่วางแผนจะปลูก: แฟง, ถั ่วฝกยาว, มะนาว, ตะไคร, พริกขี้หนู, กะเพรา, 

โหระพา, ผักบุง, คะนา และมะเขือเปราะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 2.31 การอภิปรายกลุมยอยและนำเสนอผลการอภิปรายของกลุมบางคนที 

 

2.2) การสงเสริมความรูเรื ่องการพัฒนาโซคุณคาและการออกแบบธุรกิจตาม

แนวคิด Business Model Canvas เพ่ือใชในการวางแผนอนาคต 

ทีมสงเสริม TRP4 สรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือปรับกระบวนทัศนในแนวทางท่ี

เหมาะสมเพื่อกาวขามอุปสรรค และมองโอกาสอนาคตดวยการนำเสนอกรณีศึกษาของวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรียทุงทองยั่งยืน หลังจากนั้นจึงเปดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.32 ตัวแบบธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน 

 

เครื่องมือท่ีจะนำมาชวยในการพัฒนางานวิจัยฯ ของทีมสมุทรสงครามไปสูการเชื่อมโยงตลาด

ไดนั้น ตองมีการออกแบบธุรกิจโดย Business Model Canvas ซึ่งมี 9 องคประกอบ ไดแก พันธมิตรธุรกิจ, 
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กิจกรรมหลัก, ทรัพยากรหลัก, คุณคาสินคา/บริการ, ความสัมพันธสมาชิก, ตลาดเปาหมาย, สมาชิก, โครงสราง

ตนทุนและรายไดหลัก ชวยในการวางแผน กำหนดกลยุทธและเลือกรูปแบบธุรกิจใหเหมาะสมกับบริบทของ

กลุมเกษตรกร เปนตัวชวยในการออกแบบโครงสรางองคกร กระบวนการและระบบธุรกิจ ขณะเดียวกันมีการ

ใชแนวคิดการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving up the value chain) มีการยกระดับกิจกรรม การยกระดับการ

ผลิต และการยกระดับผลิตภัณฑ จากการดำเนินการวิจัยตามแนวทางขางตนจะชวยใหเกิดแผนกลยุทธการ

พัฒนาที่เหมาะสมกับกลุมตอไปได สวนการทำงานกลุมตองมีการวางโครงสรางของกลุมแบงหนาที่การทำงาน

กันอยางชัดเจน มีแกนนำที่มีความเขมแข็ง และมีการจัดประชุมและรายงานการประชุม เพื่อวางแผนการ

ขับเคลื่อนกลุมกัน โดยมีการจัดตั้งที่ปรึกษาที่ไมมีผลประโยชนมาใหคำปรึกษาของกลุม จากการดำเนินงานใน

การออกแบบธุรกิจ งานแผนกลยุทธ และการจัดตั้งกลุม จะเปนแนวทางในการขับเคลื่อนกลุมไดอยางเปน

รูปธรรม จัดทำฐานขอมูลทั้งดานการผลิตและการตลาด ซึ่งจะชวยในการไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน

ภายนอก เนื่องจากเรามีกระบวนการทำงานอยางชัดเจน และสรางความเชื่อใจใหแกผูบริโภคจากกระบวนการ

ทำงานของกลุม นอกจากนี้เกษตรกรจะเกิดทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิตที่พรอมจะพัฒนาตัวเองและกลุมไป

เรื่อย ๆ เพ่ือประโยชนของทุกฝายและสรางความยั่งยืนในกระบวนการทำงานตอไป 

คุณราศี รุงมณี จากการฟงรายงานเบื้องตนรูสึกมีความหวังตอการทำงานของเกษตรกร การ

มีแผนในกระบวนการทำงานจะชวยใหเกษตรกรมีฐานที่เขมแข็ง การทำงานของ บ.ประชารัฐ ไมมีระบบท่ี

เครงครัดอยางหนวยงานรัฐ หากเรารวมมือกันสามารถขับเคลื่อนกลุมไปสูอนาคตไดอยางยั่งยืน อยากใหทุกคน

สูไปดวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.33 ผูเขารวมเวทีรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

2.3) การออกแบบธุรกิจ 

ที่ประชุมกลุมเปาหมายเกษตรกรทั้ง 4 กลุมและภาคีที่เขารวมเวทีไดรวมกัน

ออกแบบธุรกิจผักปลอดภัยดังรายละเอียดในรูปท่ี 2.34 
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รูปท่ี 2.34 โซคุณคาผักปลอดภัยสมุทรสงคราม 
 

- ตนน้ำ ที่มีเกษตรกร 4 กลุม ไดแก วัดประดู, สวนหลวง, บางคนที และบานปรก โดยมีการจัด

โครงสรางการทำงานของแตละกลุมเปนท่ีเรียบรอย โดยคุณจิรวัฒน เปนแกนกลุมวัดประดู, คุณแหมมเปนแกนสวน

หลวง, คุณปลาเปนแกนบางคนที และคุณลั่นทมเปนแกนบานปรก เพ่ือชวยในการขับเคลื่อนการทำงานแบบกลุม 

- กลางน้ำ มีเครือขายมหาวิชชาลัยภูมิปญญาทองถิ ่นสมุทรสงคราม และเครือขายเขามา

สนับสนุนเพ่ิมเติม ไดแก บ.ประชารัฐ สภาเกษตรฯ ทีมวิจัย และหนวยงานภาคีอ่ืน ๆ 

- ปลายน้ำ ตลาดสำหรับการจำหนายผลผลิต ไดแก โรงพยาบาล, ตลาดชุมชน, ตลาดออนไลน 

และ Direct Marketing ซึ่งตองมีการสรางตราสินคาและทำการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภคสนใจผลผลิต

ของเกษตรกรและสรางตลาดในการจำหนายอยางยั่งยืน 

ในแผนธุรกิจที ่จะเนนกระบวนการทำผักปลอดภัยเปนหลัก ซึ ่งทางกลุ มวิชชาลัยฯ เขามา

รับผิดชอบในสวนนี้ตองมีการจัดโครงสรางกลุมและทีมกลยุทธในกระบวนการทำงาน วางแผนการรวมซื้อและ

รวมขายรวมกัน ประสานงานในการเชื่อมโยงเครือขาย และพัฒนากลุมเกษตรกรใหสามารถทำการเกษตรให

เกิดประสิทธิภาพและมีผลผลิตจำหนายแกเครือขายที่ไดทำการตกลงการซื้อขายไวแลว ทั้งนี้ในกระบวนการ

ทำงานมีการอาศัยการมีสวนรวม เพ่ือสรางตัวตนของทุกฝายเขามามีสวนรวมในกระบวนการทำงาน 
 

2.2.4 กรณีพ้ืนท่ีหอยแครงของชุมชนน้ำเช่ียว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

1) ความเปนมา:  

ในพื้นที่ชุมชนบานน้ำเชี่ยว ชุมชนบานแหลมมะขาม และชุมชนบานแหลมทองหลาง อ.แหลม

งอบ จ.ตราด เปนพื้นที่ที่มีการเก็บหอยแครงตามธรรมชาติโดยใชมือเก็บในพื้นที่อนุรักษประมาณ 200 ไร ท่ี

เปนพื้นที่สาธารณะ โดยเปนพื้นที่แหงเดียวในประเทศที่ไมอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในทะเล ชวงเวลาการ

เก็บหอยแครงจะมีการเก็บในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน โดยในพื้นที่ไมมีการเลี้ยงหอยแครงใน
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ธรรมชาติ ผูคนในชุมชนสามารถเก็บหอยแครงประมาณ 30 - 40 กิโลกรัม แตในชวงเวลาที่ 4 - 5 ปที่ผานมา

นั้น เกิดปญหาเรือคราดลักลอบคราดหอยแครงในพ้ืนท่ี สงผลใหจำนวนหอยแครงในพ้ืนท่ีลดลงเปนจำนวนมาก 

ไมมีลูกพันธุหอยแครงในการขยายพันธุในพื้นที่เพียงพอนัก และขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

เชน แกสไขเนาพื้นที่ทะเลถูกทำใหขึ้นมา สงผลใหน้ำทะเลมีคุณภาพลดลง สัตวทะเลไมเขามาอาศัยอยูบริเวณ

นั้น เปนตน ผูคนในพื้นที่ไมสามารถเก็บหอยแครงตามธรรมชาติไดเมื่อในอดีต ซึ่งมีผลกระทบตอความเปนอยู

และรายไดในครัวเรือนของประมงพ้ืนบาน เนื่องจากมีการเก็บหอยแครงไดเพียงวันละ 4 – 5 กิโลกรัม สงผลให

รายไดจากการขายหอยลดลง 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.35 พ้ืนท่ีปาชายเลนท่ียังมีความอุดมสมบูรณ 
 

2) กิจกรรมการสงเสริมตามกรอบ TRP4 Coaching Platform 

ทีมสงเสริม TRP4 ใหการสงเสริมตามกรอบ TRP4 Development Platform ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

การประชุมสนทนากลุมเปาหมายของชาวบานใน 3 พื้นที่ ไดแก ชุมชนบานน้ำ

เชี่ยว ชุมชนบานแหลมมะขาม และชุมชนบานแหลมทองหลาง จำนวน 25 คน เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2563 ณ 

ศาลาอเนกประสงคหมูบานแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยทีมหนวยสงเสริม TRP4 ใช

กระบวนการมีสวนรวมและการอภิปรายกลุมยอย เพื่อมองภาพอนาคต ทีมหนวยสงเสริมไดแบงชาวบาน

ออกเปนตามหมูบานที่อาศัยอยู 3 กลุม ไดแก หมู 3 หมู 4 และหมู 5 เพื่อรวมกันหารือในความฝนอนาคตใน

อีก 3 ปขางหนา มีขอสรุปในรูป และทางกลุมจะไดนำไปสรุปเปนวิสัยทัศนรวมตอไป  

ความฝนในอีก 3 ป  (หมู 3 บานแหลมมะขาม หมู 4 บานหัวหิน หมู 5 บาน

แหลมทองหลาง) ไดแก  

- ขุดรองขางสะพาน 

- ลอยอวนได 

- มีพ้ืนท่ีเก็บหอยแครง 

- อยากไดสะพานแหลมมะขาม (ซอมแซม) -มีหอยแครงเพ่ิมข้ึน 

- มีรายไดดี 
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- มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

- มีหอยแครงใหเก็บตลอดเวลา 

- ไมมีเรือลายหอยเขามาในพ้ืนท่ี 

- ไมมีการทำประมงผิดกฎหมาย  

- มีเศรษฐกิจดี 

- มีรายไดม่ันคง 

- มีเลาหอย 

- เห็นรอยยิ้มของชาวบาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.36 การประชุมกลุมยอยเพ่ือมองอนาคตรวมกันในอีก 3 ปขางหนา 
 

ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหสถานการณ 

สถานการณของชุมชนบานน้ำเชี่ยว ชุมชนบานแหลมมะขาม และชุมชนบานแหลม

ทองหลาง อ.แหลมงอบ จ.ตราด เปนชุมชนที่มีความหลากหลาย 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม คือ ไทย มุสลิม และ

แขกจาม พื้นฐานของชาวบานในชุมชนจะมีการทำประมงพื้นบานตามแตละคน ไมไดมีการรวมกลุมในการทำ

ประมงแตอยางใด 

ในเรื ่องหอยแครง บริบทของชุมชนมีการเก็บหอยแครงดวยมือในพื ้นอนุรักษ 

สามารถเก็บหอยแครงไดประมาณ 30 – 40 กิโลกรัม แตในชวงเวลาท่ี 4 – 5 ปท่ีผานมานั้น เกิดปญหาเรือคลาด

ลักลอบคราดหอยแครงในพ้ืนท่ี สงผลใหจำนวนหอยแครงในพ้ืนท่ีลดลงเปนจำนวนมาก และขนาดของหอยแครง

ลดลงอยางมาก สงผลใหชาวบานเก็บหอยแครงไดลดลง ประมาณ 4 – 5 กิโลกรัม หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของใน

การจัดการเรือคราดไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการ หรือลาชาตอการเขามาจัดการกับเรือคลาดท่ีเขามา 

ทางชาวบานไมสามารถจัดการแกไขปญหาไดดวยตัวเอง เนื่องจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ทีมหนวยสงเสริมไดใหชาวบานไดวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ ้นและหาแนว

ทางแกไขปญหา โดยกำหนดหัวขอใหชาวบานรวมกันคิด ไดแก อุปสรรคในการกาวไปสูความฝน และแนวทาง

การแกปญหา ซ่ึงจากการแบงกลุมชาวบานตามตามหมูบานใหมีการหารือรวมกัน สรุปไดดังนี้ 
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อุปสรรคในการกาวไปสูความฝน 

หมู 3 บานแหลมมะขาม หมู 4 บานหัวหิน หมู 5 บานแหลมทองหลาง 

- เรือลากหอยทำลายทุกอยาง 

- ลอยอวนไมได 

- ปกหลักหอยเตม็พ้ืนท่ีโดยไมผิด 

 กฎหมาย 

- กฎหมายไมสามารถใชไดจริง 

- เจาหนาท่ีไมมีบทบาทในการใช 

  กฎหมาย 

- ไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง 

- ไมมีกฎหมายท่ีแข็งแรง 

- ขาดความรวมมือจากเจาหนาท่ี 

- ผูลักลอบทำผิดกฎหมาย 

- ชาวบานไมมีสวนรวม 

- กฎหมาย 

- ความรู ความเขาใจ ในการทำงาน 

แนวทางการแกปญหา 

หมู 3 บานแหลมมะขาม หมู 4 บานหัวหิน หมู 5 บานแหลมทองหลาง 

- แกไขกฎหมายประมง 

- ขาราชการปฏิบัติงานอยางจริงจงั 

- แกไขขบวนการลากหอยแครง 

- หาทางถอดหลักหอยแครงออกใหหมด 

- ขจัดเรือลากหอย 

- มีสำนักงานประจำพ้ืนท่ีท่ีมีการทำ 

  ประมงน้ัน ๆ 

- เพ่ิมจุดตรวจอยางจริงจัง 

- ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก 

  เจาหนาท่ีรัฐ 

- มีจุดประสานงานเพ่ิมเขาถึงไดงาย  

  เขาถึงประชาชนมากข้ึน 

- รวมกลุมในพ้ืนท่ี 

- เสนอหนวยงานรัฐ 

- สรางความรวมมือระหวางเจาหนาท่ี

รัฐ-ชาวบาน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.37 ผลการประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็นถึงอุปสรรคที่กาวไปสูความฝนและแนวทางการแกไขปญหา 
 

ข้ันตอนท่ี 3: การกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ใชเวทีในการจัดการความรู เพื่อใหเกิดการฝกทักษะในการ

กำหนดกลยุทธ โดยบูรณาการใหตระหนักในการนำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคามายกระดับขีดความสามารถ

และการกาวขามอุปสรรคท่ีเปนอยูในปจจุบัน จากการหารือกันในเบื้องตนแลวนั้นทาง ทีมหนวยสงเสริมไดวาง

เสาหลักกลยุทธใหแกชุมชนในการใชหารือในการดำเนินงานรวมกัน โดยมีการกำหนดเสาหลักกลยุทธ ไดแก  

1) การจัดตั้งกลุมเพ่ือเปนกลไกการพัฒนาแกเครือขายเกษตรกร 

2) การจัดทำโครงสรางกลุมเพ่ือใหมีระบบการบริหารจัดการและแผนดำเนินการ 

3) การจัดทำแผนธุรกิจกลุมเชื่อมโยงสูตลาด 
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รูปท่ี 2.38 (ราง) แผนท่ีกลยุทธกลุมประมงหอยแครงบานชุมชนน้ำเชี่ยว 

 

ทีมสงเสริม TRP4 ไดแนะนำใหมีการจัดทำโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมการ

สำหรับการจัดตั้งกลุม โดยในเวทีไดมีการโหวตเลือกคณะกรรมการจำนวน 6 คนเพ่ือคัดเลือกเปนประธานและ

กรรมการ โดยท่ีประชุมรับไปดำเนินการตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 2.39 โครงสรางการบริหารจัดการชุมชนน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

 

ขอเสนอแนะของทีมสงเสริมTRP4 

 จากการรวมหารือกับชาวบานและอธิบายแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานที่ใชนวัตกรรม เชน 

Value Chain การทำงานอยางมีสวนรวม แนวทางการทำงานกลุม เปนตน ทางทีมสงเสริม TRP4 มีความ

คิดเห็นดังนี้  

1) ทางทีมวิจัยในพื ้นที ่ตองสรางความเขาใจรวมกันคนในชุมชน สรางเปาหมายเดียวกันในการ

ดำเนินงาน และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการทำงาน 

2) ทีมวิจัยพ้ืนท่ีควรมีแนวทางในการรวมกลุมของชาวบาน เพ่ือแกไขปญหาหอยแครงท่ีลดลงและการ

ลักลอบคราดหอย และขณะเดียวกันมีการเพิ ่มแนวทางการเรียนรู การขับเคลื่อนกลุ ม เชน การกำหนด

โครงสรางกลุมฯ ระเบียบในการทำงานกลุม การประชุมกลุม เปนตน เพื่อใหชาวบานมีแนวทางในการจัดต้ัง

กลุมและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
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2.2.5 กรณีวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

1) ความเปนมา: 

วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน ทะเบียนเลขที่ 2-71-04-01/1-0033 ปจจุบันมีสมาชิก 28 คน ตั้งอยู

ท่ี 58/1 หมู 1 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

ในราวป 2560 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด และบริษัท ThaiBev ไดเขามาใหการ

สนับสนุนการทำฝายตนน้ำ เนื่องจากเล็งเห็นในความเขมแข็งของชุมชนนาสวนและความหลากหลายในพื้นท่ี 

เชน กลุมชาติพันธุ ธรรมชาติในพื้นที่ และการทองเท่ียว โดยทาง ThaiBev ไดสงเสริมชุมชนโดยเฉพาะการทำ

เกษตรอินทรีย ดวยการเขามาสนับสนุนองคความรูการเกษตรและการแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑฯลฯ 

การเริ่มตนการทำเกษตรอินทรียภายในพื้นที่มีจุดเริ่มตนจากคุณชาตรี เลาพานิชวัฒนา ตองการ

เลิกทำขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีตนทุนสูง มีการใชสารเคมีเยอะไมดีตอสุขภาพ การปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรยี

ตนทุนถูกกวาและดีตอสุขภาพมากกวา แมจะใชแรงงานมากกวาก็ตาม คุณชาตรี จึงไดเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง

ท่ีจุดประกายความคิดใหคนในชุมชนหันมาสนใจทำเกษตรอินทรียกันมากข้ึน โดยมีแหลงความรูสำคัญคือ ศูนย

กสิกรรมธรรมชาติทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในระยะตอมาจึงไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนคนนา

สวน และเริ ่มดำเนินการอยางจริงจังเมื่อ เดือนเมษายน 2562 ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 28 คน ทำเกษตร

อินทรียจำนวน 12 คน สวนท่ีเหลือมีความสนใจอยากทำเกษตรอินทรียดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.40 สภาพพ้ืนท่ีเปาหมายต.นาสวน 
 

ทีมสงเสริมTRP4 รวมกับทีมวิจัยนำโดยรศ.ดร.ประสงค ตันพิชัยไดลงไปชวยสงเสริมกระบวนการ

ตามกรอบ TRP4 Development Platform มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

การประชุมสนทนากลุมเปาหมายสมาชิกจำนวน 22 คน (79% ของสมาชิกรวม)

เม่ือวันท่ี 29-30 กันยายน 2563 โดยทีมสงเสริม TRP4 ใชกระบวนการมีสวนรวมอภิปรายเก่ียวกับเปาหมายใน

การเขามามีสวนรวมกับวิสาหกิจฯ ของสมาชิกท่ีสำคัญสรุปไดดังนี้ (รูปท่ี 2.40) 
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- กลุมมีความเจริญและม่ันคงพอเพียงและพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ 

- สุขภาพดี ผลิตอาหารท่ีปลอดภัยปลอดสารเคมี มีรายไดเพ่ิม 

- อาชีพท่ีม่ันคง 

- มีความรูและรายไดชุมชน 

- รักกัน ชวยเหลือกัน มีความสามัคคีในชุมชน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

- คนรุนใหมกลับมาพัฒนาบานเกิด 

- พัฒนาความรูเพ่ือนําไปประกอบอาชีพ 

- ความเปนอยูท่ีดีข้ึน/คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

- หาผลิตภัณฑของชุมชนมาแปรรูปใหเกิดประโยชน 

- ชุมชนเขมแข็งและมีความเปนนำ้หนึ่งใจเดียวกัน 

สรุปเปาหมาย/วิสัยทัศนรวม สมาชิกมีรายไดเพิ่มโดยมาทำงานรวมกัน โดย

วิสาหกิจชุมชนเปนแกนในการยกระดับชีวิตอยางยั่งยืน อนุรักษวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน โดยมี

วิสัยทัศน “ใหเปนกลไกในการเพ่ิมรายไดดวยการมีสวนรวมการจัดการความสัมพันธของสมาชิกและชุมชน

อยางมีแบบแผน (ขยายผลไปในสมาชิกชุมชนขางเคียง และมีการแบงงานกันทำ) ตลอดจนยืนหยัด

อนุรักษวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอยูรวมกันอยางย่ังยืน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.41 กระบวนการมีสวนรวมในการประชุมกลุมเปาหมาย 

 

ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหสถานการณ 

2.1) การสำรวจขอมูลการผลิตของสมาชิกที่เขามามีสวนรวมในเวที รวบรวม

ขอมูลพื ้นฐานภายใตการรับรู และกรองสถานการณที ่เกี ่ยวของกับการวิเคราะหสถานการณรวมกันมี

รายละเอียดดังนี้  
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การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯมีการแบงหนาที่และภารกิจและมีการประชุมกัน

ทุกเดือน โครงสรางการบริหารฯ ประกอบดวย ประธาน ไดแก คุณประภา ยั้งประยทุธ และรองประธาน ไดแกคุณ

เจนจิรา บุญเลี้ยง คณะที่ปรึกษา ไดแก คุณพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ คุณไมตรี ประชากุล และคุณสิริลักษณ ไชยศักด์ิ

โสภณ ภายในกลุมมีการแบงหนาท่ีการทำงานประกอบดวย ดานการเกษตร ดานแปรรูป และดานการทองเท่ียว  

- ดานการเกษตร ประธาน ไดแกคุณชาตรี เลาพาณิชวัฒนา กลุมมีพื้นที่สวนกลาง 

25 ไร ผลิตผักอินทรีย เชน ฟกทอง งาดำ พริกกะเหรี่ยง เปนตน มีการเชื่อมโยงการทำเกษตรกับโรงเรียน ใน

การสอนเพาะกลาตนไมโดยเฉพาะตนสตอเบอรรี่ท่ีสมาชิกยังไมมีความรู 

- ดานการแปรรูปผลิตภัณฑ ประธาน ไดแกคุณผานิต แคลวพยางค กําลังวาง

แผนการผลิต กําลังสงน้ำมันงาไปวิเคราะหผลเพื่อขอรับรองมาตรฐานอย. ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจรับรองใน

วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 

แผนการแปรรปูงาดำจะมีการเพาะปลูกภายในชวง สิงหาคม – พฤศจิกายน คาดวา

จะเก็บผลผลิตได 1,000 กิโลกรัม วางแผนวาจะแปรรูปเปนน้ำมันงา 700 กก. และงาค่ัว 300 กก. (หมายเหตุ:

การแปรรูปเปนน้ำมันงาได 233ลิตร/700 กก.) มีเครื่องหีบน้ำมันขนาดเล็กจัดการแปรรูปเอง ราคาจําหนาย

น้ำมันงา ลิตรละ 50 บาท ตลาดหลัก ไดแก ThaiBev ขายใหจำนวน 50 ลิตร (เพ่ิงเสนอการซ้ือครั้งแรก) ศูนย

กสิกรรมทามะขาม จำนวน 50 ลิตร และจําหนายในตลาดทองถ่ิน ในขวดบรรจุ 200 cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.42 ผลิตภัณฑงาดำ และพริกกะเหรี่ยงปน 
 

- ดานการทองเที่ยวชุมชน ประธาน ไดแก คุณเจนจิรา บุญเลี้ยง บ.ประชารัฐ, บ.

ThaiBev, ทีมวิจัยมก.กําแพงแสน, โรงเรียนบานนาสวน และศูนยกสิกรรมทามะขาม 

แผนการจัดการงาดำอินทรีย 

- คนในพ้ืนท่ีมีความเปนเครือญาติ 

- การทำงาอินทรียแปรรูป ไดแกน้ำมันงา และงาคั่ว และผงพริกกะเหรี่ยง เปน

สินคาท่ีมีคุณภาพ แตมีปญหาท่ีไมสามารถผลิตไดตอเนื่อง สาเหตุจากการผลิตวัตถุดิบท่ีตองนำมาใชงาน ไดแก 

พริกกะเหรี่ยง และงาดำ ตองมีการรอชวงฤดูกาลการผลิตและพื้นที่การผลิตไมแนนอนคะ นอกจากนี้ยังมี

ปญหาขาดตลาดรองรับ ผลผลิตไมมีมาตรฐาน และไมมีทุนวิสาหกิจฯ เพียงพอสำหรับทำการผลิต 
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- ทุนมนุษยสำหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี ไดแก อดีตผูอำนวยการโรงเรียนบานนาสวน 

(คุณพิสทิธ ยั้งประยุทธ) ท่ีตั้งใจในการพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลนาสวน และคนรุนใหมในพ้ืนท่ีใหความรวมมือในการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 

- สถาบันในพื้นที่ ไดแก โรงเรียนบานนาสวน มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนคนนา

สวน โดยใหพื ้นท่ีสำหรับการแปรรูปพริกกระเหรี ่ยงผง และน้ำมันงา และพัฒนาหองสำหรับการรับรอง

มาตรฐานอย. ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจาก วช. เพ่ือสรางมาตรฐานของผลผลิตตอไปในอนาคต 

 

2.2) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 

ทีมสงเสริม TRP4 สรางกระบวนการมีสวนรวมในการมองปจจัยสภาพแวดลอม

ท่ีเก่ียวของ โดยใชแผนภาพ (รูปท่ี 2.43) ชี้ใหเห็นประเด็นความเชื่อมโยงเก่ียวของเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอม

ท้ัง 3 สามกลุม ประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป (ดานเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐ ความรู &

เทคโนโลยี & นวัตกรรม ปจจัยสภาพแวดลอมดำเนินการ (ทีมวิจัย คูคา คนกลาง ภาคีเครือขายผูผลิต คูคา/

พันธมิตร ผูบริโภค หนวยงานรัฐ ภาคีเอกชน) ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (โครงสรางองคกร กลไกการบริหาร

จัดการ แผนการดำเนินการมีสวนรวมของสมาชิก สำนักงาน ผลิตภัณฑ) 
 

 
 

รูปท่ี 2.43 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 

 

2.3) เครื่องมือการวิเคราะหที่ชี้ใหเห็นโอกาส ขอจำกัด จุดแข็งและจุดออน SWOT 

Matrix Analysis ถูกนำมาใชภายใตกระบวนการมีสวนรวมคิดวิเคราะหและวางแผนกลยุทธวิสาหกิจชุมชนคน

นาสวน (รูปท่ี 2.44) 
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รูปท่ี 2.44 ตาราง SWOT Matrix วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 
 

2.4) การประเมินสมรรถนะเพ่ือวางแผนสงเสริมการเรียนรู 

การประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนคนนาสวนโดยใชเทคนิค Delphi ประเมิน

สมรรถนะ 8 มิติของวิสาหกิจชุมชนฯไดผลลัพธดังรายละเอียดในรูปท่ี 2.45 เพ่ือนำไปใชในการวางแผนเสริมสราง

ขีดความสามารถของวิสาหกิจตามกรอบ TRP4 Development Platform เพื่อใหสามารถเปนเปนกลไกการ

แกปญหาแกเกษตรกรอยางม่ันคง ในทิศทางการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
 

 
 

รูปท่ี 2.45 แผนภาพใยแมงมุมประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 
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2.5) การจัดโครงสรางการบริหารจัดการและแบบแผนการดำเนินงานสูการบรรลุ 

วิสัยทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.46 โครงสรางการบริหารจัดการวิสาหกกิจชุมชนคนนาสวน 
 

โครงสรางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนคนนาสวนประกอบดวยประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน 

กรรมการ 3 คน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละหนึ่งป ที่ปรึกษา ไดแกนาย

พิสิทธ ยั้งประยุทธ นายไมตรี ประชากุล นางสาวสิริลักษณ ไชยศักดิ์โสภณ ประธาน ไดแก นางสาวประภา ยั้ง

ประยุทธ รองประธาน ไดแก นางเจนจิรา บุญเลี้ยง กรรมการ ไดแก นายผานิต แคลวพยางค นายภาณุ เจริญ นาง

บุปผา แสนทรัพยสิน เลขานุการ ไดแก นางสาวธนัชพร สุขสถาพรชัย เหรัญญิก ไดแก นางสาวอาภาพร ทรดี 

2.6 การสงเสริมความรู เพ่ิมพูนทักษะ 

• แนะนำตัวแบบธุรกิจขาวอินทรียที่มีการพัฒนาโซคุณคาเครือขายเกษตรกร 

ทำใหสามารถเพ่ิมรายได และการเปดโอกาสการเรียนรูแกเกษตรกรท่ีมุงยกระดับผลผลิตไปสูมาตรฐาน GAP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.47 ตัวแบบธุรกิจท่ีมีการพัฒนาโซคุณคาเครือขายเกษตรกร 



45 
 

- การสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื่อสรางอัตลักษณแกผลิตภัณฑ เพื่อสรางคุณคา

พื้นถิ่นและการจดจำในสายตาผูบริโภคซึ่งจะชวยใหมีผู ซื้อประจำโดยยกตัวอยาง กรณีศึกษา แบรนด ขาว

คุณธรรม กลวยกรอบทุงทอง ขาว IBM 
 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.48 ตัวอยางแบรนดท่ีเปนผลลัพธ จากงานวิจัย 
 

ข้ันตอนท่ี 3: กำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ใชเวทีจัดการความรูฝกทักษะการกำหนดกลยุทธ โดยบูรณา-

การใหตระหนักในการนำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคามายกระดับขีดความสามารถและการกาวขามอุปสรรค

ท่ีเปนอยูในปจจุบัน ออกมาในรูปของแผนกลยุทธดังรูปท่ี 2.49 
 

 
 

รูปท่ี 2.49 แผนท่ีกลยุทธวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 
 

แผนกลยุทธวิสาหกิจชุมชนคนนาสวนเปนแผน 3 ป ระหวางป 2564-2566 ไดกำหนดวิสัยทัศน

วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน “ใหเปนกลไกในการเพิ่มรายไดดวยการมีสวนรวมการจัดการความสัมพันธของ

สมาชิกและชุมชนอยางมีแบบแผน (ขยายผลไปในสมาชิกชุมชนขางเคียง และมีการแบงงานกันทำ) ตลอดจน

ยืนหยัดอนุรักษวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอยูรวมกันอยางยั่งยืน” เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน

ดังกลาว ไดกำหนดแนวทางกลยุทธไว 3 แนวทาง ประกอบดวย 
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ขอเสนอแนะของทีมสงเสริม TRP4 

1) การเปดชองทางการตลาดสูตลาดเปาหมายสำหรับผลิตภัณฑน้ำมันงาดำใหม (นอกชุมชน 

2) ทบทวนการสรางแบรนดผลิตภัณฑโดยทำสตอรี่ท่ีสรางความสนใจในผลิตภัณฑของนาสวน 

3) การสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการเก่ียวกับการจำหนายสินคาออนไลน 

4) การสงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแกสมาชิกท่ีเขาใชผลิตผักปลอดภัยในระบบการ

รับรองแบบมีสวนรวม 

5) การสนับสนุนการเขารวมฝกอบรมสราง Change Agent โดยทีมสงเสริม TRP4 

6) การจัดทำแผนปฏิบัติการในแตละป 
 

ข้ันตอนท่ี 4: การขับเคล่ือนกลยุทธ 

• โดยสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือขอเงินกูดอกเบี้ยต่ำจากธกส. 

• สนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรมชุมชนท่ีมีวิสาหกิจชุมชุนคนนาสวนและภาคี

โรงเรียน เอกชนเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการสรางทายาทเกษตรกร 

 

2.2.6 กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

1) ความเปนมา: 

วิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม กอตั้งตั้งแตป 2557 โดยมีคุณสมพิศ เหลืองประมวลเปน

ประธาน ปจจุบนั มีสมาชิกจำนวน 26 คน มีอายุระหวาง 40 – 60 ป ในกลุมแบงกันทำเมล็ดพันธุขาว จำนวน 

6 คน พื้นที่การผลิต จำนวน 80 - 100 ไร สงจำหนายกับศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี และขาวเปลือก GAP 

จำนวน 20 คน พื้นที่การผลิต จำนวน 400 ไร ผลผลิตประมาณ 500 ตัน และรับซื้อจากนอกกลุม 8 ไร เปน

ขาวหอมมะลิ มีสถานท่ีจำหนายเปนโรงสีในพ้ืนท่ีและรานคาในเข่ือนศรีนครินทร 

- การผลิตขาวภายในกลุมเปนมาตรฐาน GAP รายบุคคล และมาตรฐาน GAP SEED ของกลุมฯ 

- การสงจำหนายเมล็ดพันธุแกศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ในราคา 14.20 บาท/กก. และมีการ

สงจำหนายกับรานขายปุยใน อ.ทามะกา และ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี ซ่ึงการทำเมล็ดพันธุเปนรายไดหลักของ

สมาชิกในกลุม 

- แหลงเมล็ดพันธุพันขาวจากศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ในราคา กก. ละ 21 บาท 

- มีการทำนา 2 รอบ ไดแก นาป และนาปรัง จากการท่ีในพ้ืนท่ีเปนบริเวณคลองสงน้ำจึงเอ้ือตอ

การทำนา ซึ่งรอบการจำหนายผลผลิตที่ผานมา นาปรัง สามารถจำหนายผลผลิตได ประมาณ 9,000 บาท/ไร 

และนาป สามารถจำหนายผลผลิตได ประมาณ 7,200 – 7,600 บาท/ไร โดยมีตนทุนการทำนา ประมาณ 

3,000 – 4,000 บาท/ไร 

- ทุนออมทรัพย 300,000 บาท ทุนหมุนเวียน 600,000 บาท ทุนเรือนหุน 100 บาท/เดือน มี

ดอกเบี้ย 5%/ป และในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการใหเงินเพิ่มแลวแตสมาชิก นอกจากนี้ทางดานเงินทุนไดรับ

การสนับสนุนจาก ธกส. ดอกเบี้ยลานละรอย นำมาชวยปลอยกูใหสมาชิกสำหรับเปนทุนการทำเกษตร 
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- การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ไดแก โครงการ 9101 ของรัฐ ไดสนับสนุนเครื่องสีขาว 1

เครื่องและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ 1 เครื่อง และ กฝฟ. เข่ือนศรีนครินทร ไดสนับสนุนเครื่องสีขาว 1เครื่อง โดยเครื่อง

สีขาวแบงไปท่ีหมู 3 และหมู 4 อยางละเครื่อง คาบริการสีขาว กก.ละ 4 บาท โดยแบง กก. ละ 2 บาท เขากลุมฯ 

- การจำหนายขาวสาร จะมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของผูบริโภคที่สั่งเขามาในกลุมฯ เปนหลัก 

โดยรานอาหารในเขื่อนศรีนครินทร จะมีการสั่งขาวสารหอมมะลิเปนหลัก เหลือจากการขายกับเขื่อนฯ จะมี

การขายในชุมชนตอไป 

- อาชีพเสริม: ปลูกผัก, เลี้ยงสัตว, รับจางในภาคเกษตร, แปรรูปผลผลิต และคาขาย 

- ปญหาของกลุม: การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ไมมีคนทำนา, ตลาดในการจำหนายผลผลิต 

- การจำหนายเมล็ดพันธุ หากมีการทำนาปจะมีการขายเมล็ดในชวงเดือนสิงหาคม ไดดี จะมี

การรับซื้อเมล็ดพันธุ ขาวปทุม และขาวหอมมะลิ เปนหลัก แตหากทำนาปรังจะมีความเสี่ยงในตลาดของการ

รับซ้ือ เนื่องจากจังหวัดท่ีรับซ้ืออาจประสบปญหาภัยแลงไมสามารถผลิตขาวได 

- ขายเมล็ดพันธุภายใตแบรนด “กลุมวิสาหกิจชุมชนทามะขาม” ของกลุมมีปญหาในการขาย

ผานรานขายปุย ไมมีเกษตรกรในพ้ืนท่ีนั้น ติดตอซ้ือเมล็ดพันธุโดยตรงกันกลุม 

- ปญหาของสมาชิกคือ สวนใหญอายุมาก ตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากราคาปจจัยการผลิต

เพ่ิมข้ึนทุกปและ ปญหาภัยแลง 

- วิสาหกิจชุมชนมีการประชุมกลุมทุกเดือน มีประธานและกรรมการเปนกำลังสำคัญและ

มอบหมายภารกิจกันดังรูปท่ี 2.49 รวมกับภาคีเกษตรอำเภอใหการสงเสริมอยางใกลชิดจนไดรับรางวัลวิสาหกิจ

ชุมชนดีเดน เม่ือ 3 พฤษภาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 2.50 โครงสรางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม (เดิม) 
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2) การสงเสริมตามกรอบ TRP4 Development Platform 

ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

ทีมสงเสริม TRP4 ชวนมองอนาคต ดวยการเปดวีดีทัศน “เครือขายกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนรวมใจโนนคอทุง” จ.อำนาจเจริญ และขอคิดของแกนนำชาวนาท่ีถายถอดประสบการณความสำเร็จจาก

การพัฒนาธุรกิจขาวหอมมะลิอินทรียภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ท่ีเริ่มตนจาก

การทำวิจัยรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ พรอมกันนั้นไดใชกระบวนการจัดการความรูเรื่องการพัฒนาโซ

คุณคาผลิตภัณฑ ท่ีจะชวยแกปญหาใหแกชาวนา (รูปท่ี 2.51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.51 แนวคิดการยกระดับมูลคาเพ่ิม (Moving up value chain) กรณีขายกลุมวิสาหกิจชมุชนรวมใจโนนคอทุง 
 

การระดมความคิดดวยการใช Card Technique และอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ

ไดขอสรุปเปนวิสัยทัศนรวม “วิสาหกิจฯเปนกลไกสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑขาวของชาวนา”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.52 การระดมคามคิดอภิปรายแลกเปลี่ยนดวย Card Technique 
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ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหสถานการณ 

2.1 ทีมสงเสริม TRP4 ใชเวทีอภิปรายแบบมีสวนรวม เพื่อวิเคราะหปญหาจาก

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป (ดานเศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐดานยุทธศาสตรชาติ 20 ป นวัตกรรม/เทคโนโลยี) 

ปจจัยสภาพแวดลอมดำเนินการ (ภาคีหนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา/ทีมวิจัยTRP4 คูคา(บริษัทซีพี) เขื่อนศรี

นครินทร ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม) ปจจัยภายใน (โครงสรางการบริหาร ระบบการดำเนินงาน แกนนำ 

แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑและบริการ) ตามรูปท่ี 2.53  
 

 
รูปท่ี 2.53 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม 
 

ภายใตกระบวนการมีสวนรวม ทีมสงเสริม TRP4 ใหการสนับสนุนวิเคราะห 

SWOT Analysis ที่ทำใหผูรวมประชุมเขาใจความเกี่ยวของเชื่อมโยงของปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของและ

นำมาซ่ึงขอสรุปเปนแนวทางกลยุทธ ดังรูปท่ี 2.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.54 SWOT Matrix Analysis 
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2.2 การประเมินสมรรถนะเพ่ือวางแผนสงเสริมการเรียนรู 

การประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนทามะขามโดยใชเทคนิค Delphi 

ประเมินสมรรถนะ 8 มิติของวิสาหกิจชุมชนฯไดผลลัพธดังรายละเอียดในรูปท่ี 2.55 เพื่อนำไปใชในการ

วางแผนเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนตามกรอบTRP4Development Platformเพื ่อให

สามารถเปนเปนกลไกการแกปญหาแกเกษตรกรอยางมั่นคง ในทิศทางการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม 

 
 

รูปท่ี 2.55 แผนภาพใยแมงมุมประเมินสมรรถนะวสิาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม 

 

ข้ันตอนท่ี 3: การวางแผนกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ชวนท่ีประชุมรวมกันพิจารณาปฏิทินการผลิตขาวนาป และนาปรัง 

 

ตาราง 2.1 ปฏิทินการผลิตของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล เน้ือที่ผลิต เน้ือที่ 

เก็บเก่ียว 

ผลผลิต วันที่เก็บเก่ียว ราคา/ตัน ปญหา/

อุปสรรค 

        

        

        

        

        

 

จากนั้นทีมหนวยสงเสริมชวนเกษตรกรรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนกลยุทธ ในท่ีสุด

ไดแผนกลยุทธดังรูปท่ี 2.56 
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รูปท่ี 2.56 แผนท่ีกลยุทธกลุมชาวนาทามะขาม 

 

ข้ันตอนท่ี 4: การเติมความรู 

ทีมสงเสริม TRP4 ใหความรูและแนวคิดการยกระดับขีดความสามารถในการใช

วิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกของสมาชิกเพ่ือแกปญหาอาชีพ บนหลักการพ่ึงพาตนเองและรวมมือกัน ดังนี้ 

• กรณีศึกษาเครือขายวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง จ.อำนาจเจริญ ท่ีประสบความสำเร็จ

การพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 

 
 

รูปท่ี 2.57 โซคุณคาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง  

 

• ตัวแบบแคนวาสโมเดล เพื่อสงเสริมความรู ดานการยกระดับขีดความสามารถ

ของวิสาหกิจชุมชนดวยการใชนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 
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รูปท่ี 2.58 ตัวแบบแคนวาสโมเดล: ธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน 
 

• การสรางแบรนดผลิตภัณฑ 

ทีมหนวยสงเสริมยกตัวอยางการสรางแบรนดขาวไอบีเอ็มภายใตระบบธุรกิจ

ขาวแบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนทุงทองยั่งยืน ที่วิสาหกิจชุมชนฯใชกลไกการสรางภาคีเครือขายภายใต

กรอบการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ และตัวแบบแคนวาสที่ทำใหสามารถมองภาคีพันธมิตรธุรกิจและตลาด

เปาหมายท่ีชัดเจนและเก้ือหนุนแนวทางการคาท่ีเปนธรรม 
 

ขอสรุปสำหรับการสงเสริมในข้ันตอนตอไป 

• การรวบรวมฐานขอมูลการผลิต 

• การทำโครงการนำรองนาแปลงใหญโดยวิสาหกิจชุมชนทามะขามเชาที่จากสมาชิกที่มีที

ดินแตขาดแรงงานเนื่องจากอายุมาก ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจสำหรับแนวทางการสงเสริมการเกษตรในยคุ

สังคมผูสูงอายุตอไป 
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สวนที่ 3 

การขยายผลการนำไปใชประโยชน และแผนการวิจัยในระยะตอไป 
 

3.1 เวทีขอคำปรึกษาท่ีปรึกษาสำหรับแผนสนับสนุนการวิจัยและการนำไปใชประโยชน 

3.1.1 เวทีกลั่นกรอง วิสัยทัศนการพัฒนาและแนวทางกลยุทธ การขับเคลื่อนการวิจัย TRP4 

ทีมสงเสริม TRP4 ไดขอคำแนะนำจากประธาน 

Steering Committee (คุณเอ็นนู ซ ื ่อส ุวรรณ) เพื ่อ ให

คำแนะนำสำหรับ Keyword “วิสัยทัศนการพัฒนา” ที่ทีม

สงเสริมTRP4 จะนำไปใชในการขับเคลื ่อนการวิจัยการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ 

หองประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

3.1.2 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ “แนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” รวมกับสำนักงาน

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม 2563 

 

3.2 การจัดทำส่ือสรางสรรค 

3.2.1 การจัดทำและเผยแพรคลิปวิดิโอเผยแพรผานเครือขายสังคมออนไลน มีจำนวน 7 รายการ ไดแก 
 

 

1) กิจกรรมสงเสริม TRP4: วิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนา

ทามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  

  

 

2) กิจกรรมสงเสริม TRP4: วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 

อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
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3) กิจกรรมสงเสริม TRP4: ชุมชนบานน้ำเชี่ยว อ.

แหลมงอบ จ.ตราด 

 

  

 

4) กิจกรรมสงเสริม TRP4: เครือขายผักและผลไม

ปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม 

  

 

5) กิจกรรมสงเสริม TRP4: วิสาหกิจชุมชนผูปลูกผัก

หมุนเวียนบานหวยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 

  

 

6) กิจกรรมสงเสริม TRP4: วิสาหกิจชุมชนกลุม

เกษตรกรทำนาหนองสาหราย อ.พนมทวน             

จ.กาญจนบุรี 

  

 

7) กิจกรรมสงเสริม TRP4: ชุดโครงการการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากฯภาคเหนือ 

 

3.2.2 รายการชวนคิดชวนคุย www.cai.ku.ac.th 

เผยแพรสื่อวีดีทัศนและคลิปวีดีโอผานรายการชวนคิดชวนคุยใน www.cai.ku.ac.th จำนวน 5 

รายการ ดังนี้ 
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1) กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

เผยแพรเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=AfKozYc2Fno 

 
2) การพัฒนาความเขมแข็งสหกรณภาค

การเกษตร ใหเปนกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก  

เผยแพรเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=AfKozYc2Fno&feature=emb_logo 

 
3) การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมEP.2 

เผยแพรเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=YjlTQa3Wab0&feature=emb_logo 

 
4) การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมEP.1 

เผยแพรเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=LwPX-No4bd4&feature=emb_logo 

 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม 

เผยแพรเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 
https://www.youtube.com/watch?v=A7H-5SCL2dQ&feature=emb_logo 
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3.3 การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ทีมสงเสริม TRP4 ไดเผยแพรขอมูลขาวสาร 5 รายการ ไดแก 

3.3.1 เผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะที่ 1” ในรายการ “วิจัยกาวไกล” ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 

เผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือออกอากาศในวันเสารท่ี 9 พฤษภาคม 2563 ระหวางเวลา 07.30-08.00 น. (ภาคผนวก

ท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

สามารถรับฟงไดท่ี  

http://www.tpchannel.org/radio/ondemandlist_detail.php?id=1044 หรือสแกน QR Code  

 

3.3.2 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

เผยแพรผลงานผานเวทีเสวนา “ผลงานวิจัย

เพื่อทองถิ่นชวยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอยางไร” ในงาน 

Power of CBR พลังขับเคลื่อนชุมชนไทยดวยผลงานวิจัย

ทองถิ่น จัดโดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 

กันยายน 2563 ณ หองประชุมจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต  

จัดโดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ร วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และภาคีเครือขาย  (ภาคผนวกท่ี 5) 
 

3.3.3 การจัดทำและเผยแพรบทความ “แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศสงเสริมการเรียนรู” ในที่ประชุม

หารือสันนิบาตสหกรณจังหวัด (ภาคกลาง) และเครือขาย ณ 

โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี  

เมื ่อวันที ่ 19 สิงหาคม 2563  

(ภาคผนวกท่ี 6) 
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3.3.4 การจัดทำบทความเพื่อประกอบการประชุมเรื่อง “การพัฒนาความเขมแข็งสหกรณการเกษตรให

เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการสหกรณใน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา 

ณ อาคารสุขประพฤติ กทม. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

2563 (ภาคผนวกท่ี 7) 

 

3.3.5 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ 

“แนวทางการพ ัฒนาเศรษฐก ิจฐานราก” ณ 

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 (ภาคผนวกท่ี 8) 

 

 

3.4 ผลงานวิจัยนำไปใชประโยชน 

3.4.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรในคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ นำแนวคิดระบบนิเวศการเรียนรู

ไปใชในการออกแบบหลักสูตรเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร

สหกรณ ซึ่งแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตองมองในมิติของ

ความเปน

ขบวนการ

ส ห ก ร ณ  

ไมแยกสวน และมีรูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง โดยใชองคความรูและนวัตกรรมนำไป

สรางมูลคาเพิ่ม นำคุณคาสูสมาชิก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 

2563 ณ หองประชุมกรมสงเสริมสหกรณ  
 

3.4.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรใน

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดนำ

ช ุดความรู ระบบนิเวศการเร ียนรู ไปใช ในการ

ออกแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสหกรณ 

“การอบรมไมควรเนนแตการบรรยาย แตควรใช

เครื่องมือนำเสนอท่ีนาสนใจ และการใชกรณีศึกษา

ในการนำเสนอเพื่อใหผูอบรมมีความเขาใจไดอยาง
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ชัดเจนมากขึ้น ควรตั้งชื่อหลักสูตรที่เชื่อมโยงและสื่อถึงผลที่ผูอบรมจะไดรับจากหลักสูตรนั้น ๆ และในแตละ

หลักสูตรควรมีวัตถุประสงค วิธีการ และสาระการเรียนรูที่ชัดเจนเพื่อใหวิทยากรไดเตรียมการสอนที่ถูกตอง 

ตรงประเด็น  
 

3.4.3 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) 

นำเสนอตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากไปใช  เป นต ัวแบบในการพัฒนาหล ักส ูตร และใช  เปน

กรณีศึกษาในการอบรมการพัฒนาบุคลาการสหกรณ เม่ือวันท่ี 29 

มิถุนายน 2563 และวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
 

3.4.4 กองทุนเพื่อผูใชแรงงานนำระบบนิเวศการเรียนรูไปกำหนดเปนแผนที่ยุทธศาสตรกองทุนเพื่อผูใช

แรงงาน ป 2562-2566 เพ่ือจุดประกายความคิดในความ

รวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในการยกระดับการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ สูการบรรลุวิสัยทัศน 

และเปนการเปดพื้นที่เรียนรูรวมกันในการสรางสรรค

นวัตกรรมกระบวนกรแกปญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ไดกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตรเพิ ่มโอกาสเขาถึง

ผลิตภัณฑการเงินแกผูใชแรงงานสูคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาแก

สหกรณออมทรัพยสมาชิก โดยมีแนวทางดังนี้  

1) ดำเนินการ Pilot Programs รวมกับสอ.หนวยงานภาคีในการดำเนินการผานกระบวนการหรือ

ชองทางพิเศษใหเงินกูแกกลุมเปาหมาย  

2) ออกแบบกระบวนการใหบริการรวมกับสอ.เพื่อบรรลุเปาหมายรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิต

แกผูใชแรงงาน  

3) ส ร  า ง บ ร ร ย าก าศก า ร

เรียนรู ขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนากลไก

สำหรับโครงการการใหบริการเงินกูแกผู

มีสวนไดสวนเสีย ไดแก เครื่องมือการ

วางแผนสร างว ิน ัยการออม การใช

จายเงินเพื ่อสุขภาวะการเงินที ่ด ี ให

ความรูดานการเงินและการสรางแรงจูง

ในการแกปญหาหนี้สิน เปนตน  

4) ประกาศเกียรติคุณสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการและสถานประกอบการท่ีมีแนวปฏิบัติ

ท่ีดีสำหรับการใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
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3.4.5 คณะอนุกรรมาธิการดานสหกรณ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการสหกรณในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา เห็น

ความสำค ัญของการนำ

ผลงานวิจัยมาใชในการสราง

ความเขมแข็งแกขบวนการ

สหกรณ  จ ึ งได  เร ียนเชิญ

ผูอำนวยการสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณใหขอมูลและ

ขอเสนอแนะพรอมนำเสนอ

ตัวแบบผลงานวิจัยที่ประสบ

ความสำเร็จเพ่ือนำไปปรับใช

ในการพัฒนาความเขมแข็ง

สหกรณการเกษตรใหเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่  9 กันยายน 2563 ณ หองประชุม 

2201 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น บางซ่ือ กทม. โดยไดเสนอบทวิเคราะหชองวางเชิงนโยบายและ

ยุทธศาสตร 6 ประเด็น  

 

3.5 แผนงานวิจัยในระยะตอไป 

การดำเนินการวิจัยในระยะหกเดือนตอไป (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) เปนไปตามแผนการวิจัย 

ดังนี้ 

1) สงเสริมทีมวิจัยในพ้ืนท่ีเปาหมาย สำหรับบางทีมวิจัยจังหวัดและบางพ้ืนท่ีตามแผนวิจัย 

2) การประมวลผลงานสงเสริมตามกรอบ TRP4 Development Platform และจัดทำสื่อเพื่อการ

เผยแพร 

3) การสังเคราะหถอดบทเรียนกระบวนการสงเสริมการพัฒนาตามกรอบ TRP4 Development 

Platform เพ่ือการเผยแพร 

4) การประชุมกลุมเปาหมายทีมวิจัย เพื ่อสรุปบทเรียนผลงานสรางสรรคนวัตกรรมและจัดทำ

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการเผยแพร 

5) จัดทำและนำเสนอรายงานข้ันสุดทาย 
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