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สัญญาเลขท่ี TRP62M0419 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

(1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 

 

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) 



(ก) 
 

สัญญาเลขท่ี TRP62M0419 

โครงการ “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2” 

สรุปรายงานฉบับสมบูรณ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลโครงการ 

ชื่อผูรับทุน รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 

หนวยงาน สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการเริ่มเม่ือวันท่ี วันท่ี 15 กันยายน 2562 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  ในชวงตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 

สวนท่ี 2 รายงานเนื้อหา 

รายงานเนื้อหารายงานครั้งสุดทายประกอบดวย วัตถุประสงคโครงการ ผลการดําเนินงาน ขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะ ดังรายละเอียด 

2.1 โครงการ “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะที่ 2” 

มีวัตถุประสงค 4 ขอ ไดแก 

1) เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform เพ่ือใหบริการสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใตโปรแกรมการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

2) เพ่ือศึกษาและปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ ภายใตโปรแกรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานชุมชนนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

3) เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะหความรูจากการศึกษาการขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและ Model ตนแบบการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

4) เพ่ือจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมเพ่ือนำไปสูการขับเคลื่อน 
 

2.2 ผลการดำเนินงาน  

การดำเนินการวิจัยของทีมสงเสริม TRP4 จําแนกตามวัตถุประสงค 

1) การพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ี

ใชนวัตกรรมภายใตโปรแกรม TRP4 อยูในรูปของตัวแบบ GROW Model Platform เพื่อใชเปนเครื่องมือการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนา TRP4 รวมกัน  

GROW Model Platform ถูกพัฒนาใหเปนเครื ่องมือสนับสนุนการยกระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

ข้ันตอนท่ี 1 G: Goal การกำหนดเปาหมาย/ผลลัพธการพัฒนาท่ีตองการ 

ข้ันตอนท่ี 2 R: Reality เปนการประเมินสถานการณท่ีเปนจริงในปจจุบัน 



(ข) 
 

ขั ้นตอนที ่ 3 O: Option การกำหนดโอกาสทางเลือก/แนวทางเช ิงกลยุทธ ของชุมชน/

กลุมเปาหมาย 

ขั้นตอนที่ 4 W: Way Forward วางแผน & ดำเนินการรวมกับภาคีสูเปาหมาย & ผลลัพธท่ี

ตองการและการติดตาม ประเมินผล 
 

ชุดความรูท่ีสำคัญท่ีนำมาประยุกตใช ไดแก 

Value Chain Analysis, SWOT Analysis, Value Chain Development Framework และ 

Business Model Canvas ฯลฯ 

2) พันธกิจของทีมโคชตามตัวแบบ GROW Model Platform ท่ีสำคัญ ไดแก 

1. การยกระดับขีดความสามารถระดับปจเจกบุคคลใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง มีความเขาใจ

ในโครงสรางระบบเศรษฐกิจสังคมที่ซับซอน มีทักษะเชิงวิเคราะหในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตดวย

กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Work Based Learning) 

2. การพัฒนาขีดความสามารถของกลุม/ องคกรใหเขมแข็งดวยการสรางกลไกการบริหาร

จัดการเชิงระบบ และการสรางภาคีเครือขายเพ่ือพัฒนาระบบตลาดทางเลือกใหม 

3. การสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ จากกรณีตัวอยางที่ประสบความสำเร็จ และการ

ดำเนินการโครงการนำรองสำหรับตลาดใหม 

4. สรางบรรยากาศการเรียนรู /ระบบนิเวศการเรยีนรู(Learning Ecosystem) ในชุมชน 

5. สนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่นำไปสูระบบตลาดใหมที่เปนจุดเปลี่ยนใน

การพัฒนา  

6. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาและ ติดตามผล 
 

ทีมหนวยสงเสริมไดดำเนินการสนับสนุนตัวแบบ GROW Model Platformใน 3 แนวทาง 1) ใน

ฐานะผูทรงคุณวุฒิ 2) ในฐานะทีมโคช 3) โครงการความรวมมือกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การติดตามผลในเบื้องตนโดยประยุกตใชกรอบ System Change Framework โดยพิจารณาในสอง

ตัวแปร ตัวแปรแรก คือโอกาสการเขาถึงตัวแบบและตัวแปรที่สอง เพื่อชี้ใหเห็นสถานการณใน 4 สถานการณ 

สรุปไดวา 

- สถานการณการ “รับรู” นักวิจัยภายใต TRP4 ทุกโครงการ จำนวน 18 โครงการ ไดรับทราบชุด

ความรู/ตัวแบบนวัตกรรมท่ีเปนผลลัพธการพัฒนาตามกรอบ GROW Model Framework อยางนอย 3 รายการ 

- สถานการณ “การนำไปใช”พบวา โครงการที่ไดนำชุดความรู/เครื่องมือตามแนวทาง GROW 

Model Platform ไปใชมี 3 โครงการ 

- สถานการณ “การขยายผล” เปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกรม

สงเสริมการเกษตรภายใตโครงการพัฒนาแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน ปจจุบันไดขยายผลนำ

ความรูแกนักสงเสริมฯท่ัวประเทศและมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาตลาดใหม 6 พ้ืนท่ี 



(ค) 
 

- สถานการณ “การตอบสนอง” ปจจุบันยังไมมี แตคาดหวังวา ในอนาคตอันใกลภาคีรวมพัฒนาจะ

สามารถสรางสรรคตัวแบบการพัฒนาเชิงระบบภายใต “จุดเปลี่ยน” เพ่ือแกปญหาอยางยั่งยืนและเปนตนแบบ

ในการขยายผลตอไป 

จากการประมวลขอมูลเบื ้องตนพบวาผลลัพธต ัวแบบการพัฒนาและชุดความรู ท ี ่ เก ิดจาก

โครงการวิจัยตางๆ มีท้ังสิ้น 41 รายการ 

การสังเคราะหสรุปบทเรียนชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการขับเคลื่อนของตัวแบบ

GROW Model Platform และกลไกการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑและบริการ ในการสราง “จุดเปลี่ยน” ใน

การแกปญหาที่มาจาก “ระบบตลาดเสรี” ดวยการพัฒนาระบบตลาดแบบมีสวนรวมที่จะลดปญหาความ

เหลื่อมล้ำและความยากจนสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาฯ 

3) บทสังเคราะหและสรุปบทเรยีน 

ประสบการณเรียนรูท่ีไดนำ “ตัวแบบ” ไปสนับสนุนทีมวิจัยภายใต TRP4 อาจสรุปประเด็นท่ีเปน

สาระสำคัญไดดังนี้ 

1. การพัฒนา “ตัวแบบ” เพื่อใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มุงพัฒนา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจำเปนตองเลือกกลุมเปาหมายท่ีสนใจและมีความพรอมเพ่ือเขาสูเสนทางการ

เรียนรู เพ่ือทำความเขาใจในเหตุผลความจำเปน แนวคิด-วิธีการ รวมปฏิบัติการ และรับประโยชนรวมกัน 

2. ตองทำให “สาระสำคัญของตัวแบบ” เขาใจงาย มีความยืดหยุนทั้งในแนวปฏิบัติเพื่อสามารถ

นำไปใชกับพ้ืนท่ี/ชุมชนเปาหมายท่ีมีบริบทแตกตางหลากหลาย 

3. “ตัวแบบการพัฒนา” เปนองคประกอบหนึ่งที่กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงระบบ 

แตยังมีองคประสำคัญอื่นที่สำคัญไดแก ทีมโคชในฐานะเปน Facilitator สนับสนุนการพัฒนา แหลงเรียนรูที่มี

แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

4. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหนวยงาน/องคกรเจาภาพสวนใหญเปนไปในทิศทาง

เดียวกันคือมุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนนการมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนสูการลดความเหลื่อมล้ำ 

แกปญหาความยากจน เพิ่มรายได สนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสงเสริมการฝกอบรม แต

พบวาสวนใหญยังขาด สาระสำคัญสำหรับกระบวนการการพัฒนา และ facilitators ชวยสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีเอกชนเขามาเปนภาคีรวมพัฒนา สวนใหญเปนการใหเงิน

อุดหนุนเพ่ือจัดทำโครงการชวยเหลือ การรับซ้ือผลผลิต การฝกอบรม และไมใชโครงการระยะยาว 

6. สถาบัน/องคกร ในระดับชุมชนทองถ่ินท่ีจะเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนใหญยังขาด 

ความสามารถเชิงบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห ความรูในระบบตลาด และทักษะการประกอบการ 

7. โครงการพัฒนาระบบตลาดท่ีเปนลักษณะโครงการความรวมมือระหวางชุมชนกับเอกชนพบวา

สวนใหญมีมุมมองและวัฒนธรรมการทำงานตางกัน จึงมักมีปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ 

8. โครงการพัฒนาสวนใหญมักเนนที ่การอภิปราย วัดผลลัทธ ผลกระทบตอกลุ มเปาหมาย

มากกวาวิธีการท่ีมุงสรางการเปลี่ยนแปลง 



(ง) 
 

9. ในปจจุบันในแวดวงขององคกรที ่ด ูแลรับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั ้งใน-

ตางประเทศ หันมาแกปญหาโดยใชแนวทางการพัฒนาโซคุณคาสรางโมเดลธุรกิจกอเกิดระบบตลาดใหม ท่ี

นำไปสูการยกระดับไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีมีความยืดหยุนเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืนและครอบคลุมมากข้ึน 

10. แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของสวนใหญยังเนนท่ีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ยังขาดแนวทาง

เชิงกระบวนการท่ีจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืน 

บทสังเคราะหชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการขับเคลื่อนของตัวแบบ GROW Model 

Platform และการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือสราง “จุดเปลี่ยน” ในแกปญหาท่ีมาจาก “ระบบ

ตลาดเสรี” และแทนที่ดวย “ระบบตลาดแบบมีสวนรวม” ที่จะลดปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนสู

การบรรลุเปาหมายของการพัฒนาในท่ีสุด 

4) ขอเสนอเชิงนโยบาย 

• ดานการตอยอดขยายผลงานวิจัย: 

1. สนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการภายใต TRP4 ที่สนใจตอยอดการพัฒนาตามกรอบ 

GROW Model Platform เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนาความยากจน 

2. สนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบโปรแกรมวิจัยและพัฒนา (ระยะยาว) สำหรับการพัฒนา

เศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทาง GROW Model Platform 

3. สนับสนุนใหมีภาคีเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในสถาบันการศึกษาตาง 

ๆ เพ่ือ เปนสังคมแหงการเรียนรูสนับสนุนการพัฒนา 
 

• ดานการนำไปใชประโยชน: 

4. จัดเวทีเสวนาเพื ่อเผยแพรตัวแบบ GROW Model สู สาธารณะและเครือขายวิจ ัยท่ี

เก่ียวของ 

5. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนท

องถ่ิน ผูประกอบการ ใหมีกระบวนทัศน ความรู -ทักษะตามกรอบ GROW Model Platform และการพัฒนาโซ

คุณคา เพื่อยกระดับไปสูระบบตลาดแบบมีสวนรวม ที่จะเปนจุดเปลี่ยนในการกาวขามปญหาความเหลื่อมล้ำ

และความยากจนท่ีเปนอยู 

6. จัดทำสื่อสรางสรรคเพื่อสรางการรับรูแกภาคีรวมพัฒนาและประชาชน สำหรับจุดเปลี่ยน

ในการ พัฒนาท่ีจะแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
 

2.3 สาระสำคัญสำหรับ(ราง)รายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวยเนื้อหา ไดแก  

บทท่ี 1 รายละเอียดโครงการ 

บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

บทท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม 

บทท่ี 4 การสนับสนุนการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัย 

บทท่ี 5 สรปุผลวจิัย บทสังเคราะหและขอเสนอเชิงนโยบาย 



(จ) 
 

 

2.4 ความกาวหนาของโครงการและผลสำเร็จตามแผนการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยของโครงการหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต 

TRP4 ระยะท่ี 2 มีการดำเนินการเปนไปตามแผนการวิจัย ดังรายละเอียดตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แผนและผลของการดำเนินการโครงการวิจัย 

กิจกรรมในขอเสนอโครงการ ผลผลติ ผลสำเร็จ (%) 

1. การ Review ขอเสนอโครงการตางๆ ภายใต 

TRP4 

สรุปผลการ Review เปนขอมูลสำหรับ

วางแผนของหนวยสงเสริม 

100% 

2. สนทนากลุมเปาหมายกับทีมวิจยัเพ่ือสำรวจความ

ตองการสนับสนุนดาน Coaching 

ขอมูลตนทางสำหรับการวางแผนสนับสนุน 

Grow Model 

100% 

3. เวทีหารือท่ีปรึกษาสำหรับแผนสนับสนุนของ

หนวยสงเสริม 

การ Review ขอมลูท่ีเก่ียวของจัดทำเปน

คลังขอมูลเพ่ือการสนับสนุน 

100% 

4. การเตรยีมกระบวนการสงเสริมของหนวยสงเสรมิ ทีมงาน Coaching และภาคี 10 คน 100% 

5. การเตรยีมกลไก-สื่อสรางสรรค-เครื่องมือ-

กระบวนการ Coaching-ภาคีสนับสนุนการ 

Coaching เพ่ือให บริการ 

- คูมือความรู 1 เลม 

- สื่อ 

- อุปกรณ 

- วีดีทัศน 1 เรื่อง 

100% 

6. ปฏิบัติงานสงเสริมแก 12 โครงการในพ้ืนท่ีวิจัย 

รวม 36 ครั้ง ๆ ละ 1-2 วัน 

ลงพ้ืนท่ีและใชรูปแบบประชุมออนไลนสงเสริม

แกกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีตามแผนวิจัย จำนวน 

37 ครั้ง  

100% 

7. เวทีหารือผูทรงคณุวุฒิ (ท่ีปรึกษา) เห็นชอบ 

- วิสัยทัศนการพัฒนา 

-TRP Development Platform เพ ื ่ อ ใช  ใน

แผนสงเสริม TRP4 

- เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรวมกับสภาพัฒนฯ 

100% 

8. การจัดทำ-นำเสนอรายงานความกาวหนา 12 

เดือน 

รายงานความกาวหนารอบ 6 เดือน และ 12 

เดือน 

100% 

9. การประมวลผลงานสงเสรมิการสรางสรรค

นวัตกรรม-การสังเคราะห-ถอดบทเรียนการ

สงเสริมภายใต Coaching Platform และจัดทำ

เอกสารสื่อเผยแพร 

มีกลไกและเครื่องมือในการสงเสรมิตาม TRP4 

Development Platform 

100% 

10. การสังเคราะห-ถอดบทเรยีนการสงเสริมความรู

แกทีมวิจัยของหนวยสงเสริม 

ขอมูลจากเวทีถอดบทเรียนเพ่ือใชในการ

สังเคราะหการสงเสริมความรูแกทีมวิจัย 

100% 



(ฉ) 
 

กิจกรรมในขอเสนอโครงการ ผลผลติ ผลสำเร็จ (%) 

11. การประชุมกลุมเปาหมายภาคีทีม Coaching 

และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

ขอสรุปจากเวทีเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

จัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย 

100% 

12. การจัดทำรายงานข้ันสุดทาย (ราง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 100% 

 

2.5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแหลงทุน 

สถานการณโควิด 19 ทำใหการปฏิบัติการสงเสริมแกทีมวิจัยในพื้นที่ไมเปนไปตามแผนที่กำหนดจึง

ไดปรับใชีวิธีการ Zoom meeting แทน  

 

 

ลงนาม 

 

 

(รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท) 

หัวหนาโครงการ 

31 กรกฎาคม 2564 



คำนำ 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที ่ใช 

นวัตกรรม ภายใต TRP4 ระยะที่ 2” ในครั้งนี้ เปนการนําเสนอผลงานวิจัยในหวงเวลา 15 กันยายน 2562 

– 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 4 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและ

วิธีการ Coaching Platform 2) เพื่อใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยภายใต TRP4 3) เพื่อสรุปบทเรียน

สังเคราะห ความรู  รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและโมเดลตนแบบการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน และ 4) เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมประเด็นทาทาย

สําหรับทีมวิจัยในการ พัฒนา “ตัวแบบสําหรับCoaching Platform” คือ ทําอยางไรจึงจะสามารถพัฒนา 

“ตัวแบบ” ท่ีกอใหเกิด การเปลี่ยนแปลงและเขาใจงาย? 

ผลการดําเนินการวิจัยเปนไปตามแผนการวิจัยดังรายละเอียดท่ีไดนําเสนอในรายงานท้ังสิ้น 5 บท 

ประกอบดวย บทท่ี 1 รายละเอียดโครงการ บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม บทท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือ สงเส

ริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม บทที่ 4 การสนับสนุนการใหบริการ Coaching แกทีม วิจัย 

และบทท่ี 5 สรุปผลวิจัย บทสังเคราะห และขอเสนอเชิงนโยบาย  

ใครขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ผูทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.ชุพักตร สุทธิสา คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ คุณลดาวัลย 

คําภา) คุณอิษฏ  ปกกันตธร ผูอํานวยการกลุมวิจัยดานสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยกองสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน ผูอํานวยกอง สงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร นักวิจัย และเกษตรกรที่ใหความอนุ

เคราะหและสนับสนุนเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใดขอนอมรับดวยความขอบคุณ 

   
 

 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย  ภัทราวาท 

หัวหนาโครงการวิจัย 



(a) 
 

บทสรุปผูบริหาร 

โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม” ภายใต TRP4 ระยะท่ี 2 

 

โครงการวิจัย หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม เปนหนึ่งในโครงการวิจัย

ภายใต Thailand Research Fund Flagship Program 4 (TRP4) มีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 1) เพ่ือ

ศึกษาและพัฒนาร ูปแบบและว ิธ ีการ Coaching Platform 2) เพื ่อให บร ิการ Coaching แกท ีมว ิจัย

ภายใตTRP4 3) เพื่อสรุปบทเรียนสังเคราะหความรู รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและโมเดลตนแบบ

การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน และ 4) เพ่ือจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคม

ประเด็นทาทายสำหรับทีมวิจัยในการพัฒนา “ตัวแบบสำหรับCoaching Platform” คือ ทำอยางไรจึงจะ

สามารถพัฒนา “ตัวแบบ” ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเขาใจงาย? 

การประมวลความรูจากทบทวนวรรณกรรมและขอสรุปที่ไดจากการวิจัยในระยะแรกนำมาใชเปน

แนวคิดในการพัฒนา “ตัวแบบ” ที่มุ งเนนการแกที่ตนเหตุของปญหาซึ่งก็คือ “ระบบตลาดแขงขัน” ที่มี 

อิทธิพลกับวิถีชีวิต การผลิต การบริโภค และชีวิตความเปนอยูของประชาชน ขอมูลเชิงวิเคราะหของหลาย

องคกรท้ังในและตางประเทศเก่ียวกับการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ชี้วากุญแจดอกสำคัญท่ีจะ

ชวยแกปญหาดังกลาวได คือการพัฒนาระบบตลาดแบบมีสวนรวม (Inclusive Market System) ซึ่งตองใช

เวลาจึงจะเห็นผลลัพธท่ีชัดเจน และจำเปนตองใชแนวทางการพัฒนาเชิงระบบ ที่ใหความสำคัญกับการใช

สถาบันใหทำหนาที่เปนกลไกเพื่อการแกปญหาเชิงระบบซึ่งมีความสอดคลองกับทุนความรูและประสบการณ

งานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณตลอดเวลาสองทศวรรษ 
 

GROW Model Platform ถูกพัฒนาใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

ข้ันตอนท่ี 1 G: Goal การกำหนดเปาหมาย/ผลลัพธการพัฒนาท่ีตองการ 

ข้ันตอนท่ี 2 R: Reality เปนการประเมินสถานการณท่ีเปนจริงในปจจุบัน 

ข้ันตอนท่ี 3 O: Option การกำหนดโอกาสทางเลือก/แนวทางเชิงกลยุทธของชุมชน/กลุมเปาหมาย 

ขั้นตอนที่ 4 W: Way Forward วางแผน & ดำเนินการรวมกับภาคีสูเปาหมาย & ผลลัพธที่ตองการ

และการติดตาม ประเมินผล 
 

ชุดความรูท่ีสำคัญท่ีนำมาประยุกตใช ไดแก 

Value Chain Analysis, SWOT Analysis, Value Chain Development Framework แ ล ะ 

Business Model Canvas ฯลฯ 

พันธกิจของทีมโคชตามตัวแบบ GROW Model Platform ท่ีสำคัญ ไดแก 

1) การยกระดับขีดความสามารถระดับปจเจกบุคคลใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง มีความเขาใจใน

โครงสรางระบบเศรษฐกิจสังคมที่ซับซอน มีทักษะเชิงวิเคราะหในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตดวย

กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Work Based Learning) 



(b) 
 

2) การพัฒนาขีดความสามารถของกลุม/ องคกรใหเขมแข็งดวยการสรางกลไกการบริหารจัดการเชิง

ระบบ และการสรางภาคีเครือขายเพ่ือพัฒนาระบบตลาดทางเลือกใหม 

3) การสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ จากกรณีตัวอยางที่ประสบความสำเร็จ และการดำเนินการ

โครงการนำรองสำหรับตลาดใหม 

4) สรางบรรยากาศการเรียนรู /ระบบนิเวศการเรียนรู(Learning Ecosystem) ในชุมชน 

5) สนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่นำไปสูระบบตลาดใหมที่เปนจุดเปลี่ยนในการ

พัฒนา  

6) สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาและ ติดตามผล 
 

ทีมหนวยสงเสริมไดดำเนินการสนับสนุนตัวแบบ GROW Model Platformใน 3 แนวทาง 1) ใน

ฐานะผูทรงคุณวุฒิ 2) ในฐานะทีมโคช 3) โครงการความรวมมือกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การติดตามผลในเบื้องตนโดยประยุกตใชกรอบ System Change Framework โดยพิจารณาในสอง

ตัวแปร ตัวแปรแรก คือโอกาสการเขาถึงตัวแบบและตัวแปรที่สอง เพื่อชี้ใหเห็นสถานการณใน 4 สถานการณ 

สรุปไดวา 

- สถานการณการ “รับรู” นักวิจัยภายใต TRP4 ทุกโครงการ จำนวน 18 โครงการ ไดรับทราบชุด

ความรู /ตัวแบบนวัตกรรมที ่เปนผลลัพธการพัฒนาตามกรอบ GROW Model Framework อยางนอย 3 

รายการ 

- สถานการณ “การนำไปใช”พบวา โครงการที่ไดนำชุดความรู/เครื่องมือตามแนวทาง GROW 

Model Platform ไปใชมี 3 โครงการ 

- สถานการณ “การขยายผล” เปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกรม

สงเสริมการเกษตรภายใตโครงการพัฒนาแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน ปจจุบันไดขยายผล            

นำความรูแกนักสงเสริมฯท่ัวประเทศและมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาตลาดใหม 6 พ้ืนท่ี 

- สถานการณ “การตอบสนอง” ปจจุบันยังไมมี แตคาดหวังวาในอนาคตอันใกลภาคีรวมพัฒนาจะ

สามารถสรางสรรคตัวแบบการพัฒนาเชิงระบบภายใต “จุดเปลี่ยน” เพ่ือแกปญหาอยางยั่งยืนและเปนตนแบบ

ในการขยายผลตอไป 

จากการประมวลขอมูลเบื ้องตนพบวาผลลัพธต ัวแบบการพัฒนาและชุดความรู ท ี ่ เก ิดจาก

โครงการวิจัยตางๆ มีท้ังสิ้น 41 รายการ 

การสังเคราะหสรุปบทเรียนชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการขับเคลื่อนของตัวแบบ

GROW Model Platform และกลไกการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑและบริการในการสราง “จุดเปลี่ยน” ใน

การแกปญหาที่มาจาก “ระบบตลาดเสรี” ดวยการพัฒนาระบบตลาดแบบมีสวนรวมที่จะลดปญหาความ

เหลื่อมล้ำและความยากจนสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาฯ 

 



(c) 
 

บทสังเคราะหและสรุปบทเรียน 

ประสบการณเรียนรูท่ีไดนำ “ตัวแบบ” ไปสนับสนุนทีมวิจัยภายใต TRP4 อาจสรุปประเด็นท่ีเปน

สาระสำคัญไดดังนี้ 

1. การพัฒนา “ตัวแบบ” เพื่อใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มุงพัฒนาให

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจำเปนตองเลือกกลุมเปาหมายที่สนใจและมีความพรอมเพื่อเขาสูเสนทางการ

เรียนรู เพ่ือทำความเขาใจในเหตุผลความจำเปน แนวคิด-วิธีการ รวมปฏิบัติการ และรับประโยชนรวมกัน 

2. ตองทำให “สาระสำคัญของตัวแบบ” เขาใจงาย มีความยืดหยุนทั้งในแนวปฏิบัติเพื่อสามารถ

นำไปใชกับพ้ืนท่ี/ชุมชนเปาหมายท่ีมีบริบทแตกตางหลากหลาย 

3. “ตัวแบบการพัฒนา” เปนองคประกอบหนึ่งที่กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงระบบ แต

ยังมีองคประสำคัญอื่นที่สำคัญไดแก ทีมโคชในฐานะเปน Facilitator สนับสนุนการพัฒนา แหลงเรียนรูที่มี 

แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

4. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหนวยงาน/องคกรเจาภาพสวนใหญเปนไปในทิศทาง

เดียวกันคือมุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนนการมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนสูการลดความเหลื่อมล้ำ 

แกปญหาความยากจน เพิ่มรายได สนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสงเสริมการฝกอบรม แต

พบวาสวนใหญยังขาด สาระสำคัญสำหรับกระบวนการการพัฒนา และ facilitators ชวยสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีเอกชนเขามาเปนภาคีรวมพัฒนา สวนใหญเปนการใหเงิน

อุดหนุนเพ่ือจัดทำโครงการชวยเหลือ การรับซ้ือผลผลิต การฝกอบรม และไมใชโครงการระยะยาว 

6. สถาบัน/องคกร ในระดับชุมชนทองถิ่นที่จะเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนใหญยังขาด 

ความสามารถเชิงบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห ความรูในระบบตลาด และทักษะการประกอบการ 

7. โครงการพัฒนาระบบตลาดที่เปนลักษณะโครงการความรวมมือระหวางชุมชนกับเอกชนพบวา

สวนใหญมีมุมมองและวัฒนธรรมการทำงานตางกัน จึงมักมีปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ 

8. โครงการพัฒนาสวนใหญมักเนนที่การอภิปราย วัดผลลัทธ ผลกระทบตอกลุมเปาหมายมากกวา

วิธีการท่ีมุงสรางการเปลี่ยนแปลง 

9. ในปจจุบันในแวดวงขององคกรที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งใน-ตางประเทศ 

หันมาแกปญหาโดยใชแนวทางการพัฒนาโซคุณคาสรางโมเดลธุรกิจกอเกิดระบบตลาดใหม ที่นำไปสูการ

ยกระดับไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีมีความยืดหยุนเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืนและครอบคลุมมากข้ึน 

10. แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของสวนใหญยังเนนท่ีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ยังขาดแนวทางเชิง

กระบวนการท่ีจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืน 

บทสังเคราะหชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการขับเคลื่อนของตัวแบบ GROW Model 

Platform และการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือสราง “จุดเปลี่ยน” ในแกปญหาท่ีมาจาก “ระบบ

ตลาดเสรี” และแทนที่ดวย “ระบบตลาดแบบมีสวนรวม” ที่จะลดปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนสู

การบรรลุเปาหมายของการพัฒนาในท่ีสุด 



(d) 
 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

• ดานการตอยอดขยายผลงานวิจัย: 

1. สนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการภายใต TRP4 ที ่สนใจตอยอดการพัฒนาตามกรอบ 

GROW Model Platform เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนาความยากจน 

2. สนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบโปรแกรมวิจัยและพัฒนา (ระยะยาว) สำหรับการพัฒนา

เศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทาง GROW Model Platform 

3. สนับสนนุใหมีภาคีเครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

เพ่ือ เปนสังคมแหงการเรียนรูสนับสนุนการพัฒนา 
 

• ดานการนำไปใชประโยชน: 

4. จัดเวทีเสวนาเพ่ือเผยแพรตัวแบบ GROW Model สูสาธารณะและเครือขายวิจัยท่ีเก่ียวของ 

5. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนท

องถ่ิน ผูประกอบการ ใหมีกระบวนทัศน ความรู -ทักษะตามกรอบ GROW Model Platform และการพัฒนาโซ

คุณคา เพื่อยกระดับไปสูระบบตลาดแบบมีสวนรวม ที่จะเปนจุดเปลี่ยนในการกาวขามปญหาความเหลื่อมล้ำ

และความยากจนท่ีเปนอยู 

6. จัดทำสื่อสรางสรรคเพื่อสรางการรับรูแกภาคีรวมพัฒนาและประชาชน สำหรับจุดเปลี่ยนใน

การ พัฒนาท่ีจะแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน 

 



(A) 
 

บทคัดยอ 

โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม” ภายใต TRP4 ระยะท่ี 2 
 

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากถือเปนนโยบายสำคัญในรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยโดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดที่เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและแกปญหาความยากจน แตประเด็นปญหา

ดังกลาวก็ยังไมสามารถแกไขได สกสว.จึงสนับสนุนใหดำเนินการวิจัยภายใต Thailand Research Fund 

Flagship Program 4 (TRP4) 

โครงการวิจัยหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม เปนหนึ่งในโครงการวิจัย

ภายใต TRP4 มีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 1) เพื ่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching 

Platform 2) เพ่ือใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยภายใตTRP4 3) เพ่ือสรุปบทเรียนสังเคราะหความรู รูปแบบ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและโมเดลตนแบบการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน และ 4) 

เพ่ือจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคม  

กรอบแนวคิดการวิจัย เปนไปภายใตวิสัยทัศนการพัฒนา “ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นที่มี

การจัดโครงสรางความสัมพันธของผูคน องคกร และเครือขายในแนวราบ กอใหเกิดบรรยากาศการเรยีนรู

ที ่สรางแรงจูงใจในการพัฒนาบนหลักการพึ ่งพาตนเอง มีความเชื ่อมั ่นไววางใจ ชวยเหลือเกื ้อกูล 

สรางสรรคนวัตกรรมนําพาสูการพัฒนาท่ีสมดุล เอ้ือตอการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี มีสันติสุขอยางย่ังยืน” ท่ี

ใหความสำคัญกับการแกปญหาเชิงระบบ และสรางจุดเปลี่ยนในการพัฒนาดวยการแกปญหา Pain point 

ที่มาจากระบบตลาดแขงขัน โดยใชชุดความรู “การพัฒนาโซคุณคา” พัฒนาไปสูระบบตลาดแบบมีสวนรวม

(Inclusive Market System) 

วิธีการวิจัย  เปนรูปแบบของการวิจัย & พัฒนาและใช Logical Framework เปกรอบแนวทางนำ 

ทุนความรู ที ่เปนปจจัยนำเขา ใชกระบวนการการขับเคลื ่อนของหนวยสงเสริมตามตัวแบบ Coaching 

Platform ท่ีพัฒนาข้ึนมาสูการการบรรลุผลลัพธ ผลกระทบ  

GROW Model Platform ถูกพัฒนาขึ ้นมาและนำไปใชสนับสนุนแกโครงการวิจัยและภาคีรวม

พัฒนาในบทบาทการเปนผูทรงคุณวุฒิใหคำแนะนำ และในฐานะเปนทีมโคชสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นท่ี 

ผลการติดตามในเบื้องตนพบวาสถานการณที่ทีมวิจัยที่นำไปประยุกตใชเปนสวนนอย เพียง 20% แตมีการ

ขยายผลสูหนวยงานที่สนใจไปใชพัฒนานักสงเสริมการเกษตรทั่วประเทศและแผนงานสงเสริมในหกพื้นท่ี

เปาหมายเพ่ือยกระดับตลาดแบบมีสวนรวม ทีมวิจัยมีขอเสนอเชิงนโยบายดังนี้ 

1. ควรสนับสนนุการวิจัยสำหรับโครงการภายใต TRP4 ท่ีสนใจตอยอดการพัฒนาตามกรอบ GROW 

Model Platform เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนา 

2.จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูประกอบการ ใหมีกระบวนทัศน ความรู และทักษะตามกรอบ GROW Model Platform และการพัฒนาโซ

คุณคาเพื่อยกระดับไปสูระบบตลาดแบบมีสวนรวม ที่จะเปนจุดเปลี่ยนในการกาวขามปญหาความเหลื่อมล้ำ

และความยากจนท่ีเปนอยู 
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3. จัดทำสื่อสรางสรรคเพื่อสรางการรับรูแกภาคีรวมพัฒนาและประชาชน สำหรับจุดเปลี่ยนในการ

พัฒนาท่ีจะแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน 

4. สนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบโปรแกรมวิจัยและพัฒนา (ระยะยาว) รวมกับหนวยงานภาคีรวมวิจัย

สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางการสรางจุดเปลี่ยนการพัฒนาแบบแยกสวนไปเปนการพัฒนา

เชิงระบบ 

5. สนับสนุนใหมีภาคีเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือ

เปนสังคมแหงการเรียนรูสนับสนุนการพัฒนา 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาเชิงระบบ (Systematic Approach Development) จุดเปลี่ยนการพัฒนา (Development 

Turning Point) ระบบตลาดแบบมีสวนรวม (Inclusive Market System) 
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Abstract 

“Supporting Unit for Innovation-driven Grassroots Economic Development, the 

Utilization of TRP4: Phase 2” Project 

 

Grassroots economic development has been an important policy for all governments. 

It aims for fairly distributing of income, reducing inequality, and solving poverty. However, the 

problems remain unsolved. Therefore, TSRI has supported the research under Thailand 

Research Fund Flagship Program 4 (TRP4). 

The Supporting Unit for Innovation-driven Grassroots Economy Development Project 

is one of the studies under the TRP4. Its four objectives included 1) to study and develop a 

coaching platform, 2) to coach the research team under TRP4, 3) to summarize and synthesize 

the knowledge of grassroots economic development and create a prototype model of a 

supporting unit for sustainable grassroots economic development, and 4) to create the policy 

proposal and social communication.  

The research framework followed the development vision of “the local economy 

system with a horizontal relationship structure of the people, organizations, and networks, 

which creates a motivating learning environment, trust and confidence, help and support, and 

creative innovation, leading to a balanced development for well-being and sustainable 

peace”. This system emphasizes the solutions to structural problems by focusing on pain 

points resulted from the competitive market. “Value chain development” knowledge has 

been applied in order to create an inclusive market system.  

The research method was in the form of research and development (R&D) using 

logical framework. Knowledge capital was the input and the supporting unit movement system 

following the coaching platform that has been developed was the process to see the expected 

output and impact.  

GROW Model Platform was developed and implemented in the research project and 

the development networks. It acted as an advisor and a coach supporting the fieldwork. The 

primary observation found that the research team applied the Model for only 20 percent of 

all the circumstances. However, there have been some organizations interested in using the 

Model to develop agricultural supporters nationwide and to develop supporting plan in the 

six targeted areas for the inclusive market system. Policy proposals raised by the research 

team are as follows: 
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1. Research projects under the TRP4 that focus on the development following the 

GROW Model Platforms should be supported so as to be the development models.  

2. Training courses to create leaders of change should be organized. These change 

leaders can improve government agencies, local government organizations, and entrepreneurs 

to have a paradigm, knowledge, and skills following the GROW Model Platform. This will also 

lead to value chain development for the inclusive market system which is the development 

turning point to solutions to the inequality and the poverty problems. 

3. Creative media for promoting public awareness of the development turning point 

to solutions to the inequality and poverty problems should be created. This is so that the 

development networks and the public are all aware of the development to solve problems.  

4. Research funds for research and development (R&D) programs (long-term) should 

be allocated. The programs are to collaborate with the networks to study the grassroots 

economic development focusing on the shift from segregation development to systematic 

approach development.  

5. Research network allies on grassroots economic development in academic 

institutions should be supported in order to create a learning society and support the 

development. 

 

Keywords: Systematic Approach Development, Development Turning Point, Inclusive Market 

System 
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บทท่ี 1 

รายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความสำคัญและความเปนมาของโครงการ 

การพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เปนไปเพื ่อการวางรากฐานการพัฒนา

ประเทศในระยะยาวในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศรายไดสูงและการบรรลุวิสัยทัศน “ม่ังค่ัง ม่ันคง และ 

ยั่งยืน” นั้น จำเปนตองมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา (R&D) 

การปฏิรูปการศึกษาและอ่ืน ๆ โดยการขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานราก” ถือเปนนโยบายท่ีรัฐบาลใหความสำคัญ 

มีเปาหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายไดเพ่ิม 

เปนไปในทิศทางเดียวกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ 

สหประชาชาติ  

สำหรับประเทศไทย เศรษฐกิจฐานรากมีบทบาทสำคัญตอคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในทุกมิติ 

เพราะประกอบดวยกำลังแรงงานท้ังท่ีอยูในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ซ่ึงมีบทบาทท้ังในดานการ

ผลิตและบริโภคที่หมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ จึงถือเปนเสนเลือดฝอยที่หลอเลี้ยงสังคมไทยอยูในทองถิ่นตางๆ 

ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ภายใตระบบการคาที่มีการแขงขันเสรี การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตไปพรอมกัน 

ตองอาศัยการสรางปจจัยที่เอื้ออำนวยและสถาบันที่เขามาชวยกำกับระบบเศรษฐกิจควบคูไปกับการเปดเสรี 

ดังที่ปรากฏในเอกสารวิชาการตางๆ ที่ อาทิ Izzet Tasar (2014) ที่เนนความสำคัญในมิติของการกระจาย

ความมั่งคั่งไปในทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเปนเสาหลักของการพัฒนาประเทศอยางมั่นคงและยั่งยืน 

โดยปจจัยสำคัญคือมาตรการและกลไกกระตุนและเชื่อมโยงตลาดใหเกิดการผลิตและจางงานโดยคนในกลุม

ฐานราก ซึ่งผู ที ่จะขับเคลื่อนกลไกดังกลาวอาจเปนไดทั ้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม สอดคลองกับ

นักวิชาการไทย อาทิ อารยะ ปรีชาเมตตาและคณะ (2560) ที่ไดเสนอแนะในงานวิจัยเรื ่อง “พลวัตรการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพ้ืนท่ีกับปญหาความเหลื่อมล้ำ” ท่ีชี้ใหเห็นวากุญแจดอกสำคัญท่ีจะชวยแกไข

ลดความเหลื่อมล้ำไดคือการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ (Institutional Settings) ในการพัฒนาเศรษฐกิจไป

ดวยกัน หรือความเขมแข็งของประชาสังคมที่จะรวมกันสงเสริมการแขงขันอยางสมดุล โดยกาวขามการ

เอาชนะแบบ zero-sum game ที่มีแตเพียงผูชนะและผูแพเทานั้น ไปสูการคำนึงถึงองคประกอบทั้งหมดของ

สังคมและผลกระทบตอสิ่งตางๆ ภายนอก เพ่ือผลลัพธคือการกินดีอยูดีรวมกันโดยสนับสนุนใหคนทุกชนชั้น ซ่ึง

จะเติมเต็มชองวางและขอจำกัดของระบบตลาดเสรี นอกเหนือจากปจจัยแวดลอมเชิงสถาบัน และประเด็น

สำคัญคือคนในเศรษฐกิจฐานรากเองก็จำเปนตองตระหนักรูในการยกระดับศักยภาพของตนดวยเพื่อความอยู

รอดและพ่ึงพาตนเองไดในท่ีสุด โดยไมพ่ึงพามาตรการชวยเหลือท่ีไมชวยสรางความเขมแข็งในระยะยาว 

เมื่อพิจารณากลุมประชากรรายไดนอย (Bottom 40) ของประเทศไทย พบวามากกวากึ่งหนึ่งเปน

ประชากรที่อยูในภาคการเกษตรแตมีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเปนผูผลิตสินคาที่เปน

วัตถุดิบตั้งตนที่มีความเชื่อมโยงกับภาคสวนเศรษฐกิจอื่นโดยพบวารอยละ 70 ของครัวเรือนเกษตรกรที่มีอยู 

ประมาณ 8 ลานครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 25 ลานคน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2563) ยังมีฐานะยากจน  
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โดยพิจารณาจากขอมูล รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรเฉลี่ย 269,449 บาท/ป คาใชจายครัวเรือนเฉลี่ย 

182,034 บาท/ป ในขณะที่หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรเฉลี่ยอยูที่ 221,490 บาท/ป โดยหนี้สินรอยละ 55.44 กู

มาเพ่ือทำการเกษตร สวนท่ีเหลือนำไปใชจายดานอ่ืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2563) 

ผลการติดตามประเมินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีเปนกรณีศึกษา 3 โครงการและดำเนินการ

ในระหวางป พ.ศ. 2561-2562 (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ. 2562) โดยใชแบบประเมินตามกรอบ 

Balance Scorecard ชี้ใหเห็นชองวางเชิงยุทธศาสตรที่สำคัญ ไดแก 1) แนวคิดเชิงนโยบายที่นำมาใชใน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไมสอดคลองกับบริบทและความตองการของกลุมเปาหมาย 2) ขาดการ

เตรียมความพรอมแกบุคลากรที่เกี่ยวของในระดับตาง ๆ สงผลตอแนวปฏิบัติสวนใหญตีความตามคำสั่งที่เปน

ลายลักษณอักษรสงผลตอสัมฤทธิ์ผลของโครงการ 3) ขาดกลไกการบริหารจัดการ ในเชิงบูรณาการการทำงาน

รวมกัน ขาดการบริหารความเสี่ยง ระบบขอมูลขาวสารและขอมูลปอนกลับเพ่ือการปรับปรุง 4) เปาหมายการ

ใชเงินทุน ทรัพยากรของโครงการใหความสำคัญกับภาพลักษณ/ภารกิจ/ วัตถุประสงคของหนวยงานที่เปน

เจาของโครงการเปนหลัก 5) คุณคาเชิงเศรษฐกิจที่กลุมเปาหมายไดรับมักเปนเงินทุนสนับสนุนใหดำเนินการ

ตามเงื่อนไขของโครงการจึงไมสามารถเพิ่มรายไดหรือแกปญหาความเหลื่อมล้ำแกกลุมเปาหมายในระยะยาว

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ คือ 1) สรางการมี

สวนรวมในการจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใหมีตัวแทนที่เปนกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวม

ตั้งแตเริ่มตนทั้งการวิเคราะหสถานการณ การวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสูเปาหมายสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนอยางแทจริง 2) สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหผูนําชุมชนและประชาชนมีการเรียนรู มีทักษะ

สำหรับการพัฒนาบนหลักการพ่ึงพาตนเองโดยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูชุมชน และใชกลไกการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในลักษณะ Project Based Learning 3) รณรงคผานสื่อทุกรูปแบบใหประชาชน

ตระหนักเห็นความสำคัญและเขาใจในปรัชญาแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากการมีสวนรวม 

พ่ึงพาตนเอง สรางสมดุลยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงสูสากล 4) เผยแพร ตัวแบบระบบนิเวศการเรียนรูชุมชน 

เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน 5) กำหนด Agenda การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐาน

การใชนวัตกรรมภายใตทีม Coaching ท่ีมีประสบการณเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีมีการจัดระเบียบ

ชุมชน โดยใชความรู & นวัตกรรม การจัดโครงการความสัมพันธใหมท่ีเอื้อตอการมีสวนรวมของคน/องคกรใน

ชุมชนและไดรับประโยชนอยางเปนธรรม และเปนไปในทิศทางการพัฒนาที่สมดุลอยางยั่งยืน 6) จัดใหหนวย

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภายใต Agenda ใหทำหนาท่ีเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนทองถิ่น ภายใตปรัชญาแนวคิดและใช Platform การขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมรวมกับภาคีและหุนสวนรวมพัฒนาเพื ่อใหเกิดการตื่นตัว และสรางการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะขบวนการทางสังคม (Social Movement) และการสานตอนโยบายของรัฐบาล และ

ยุทธศาสตรชาติไปพรอมกัน ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของหลายหนวยงาน รวมทั้งเวทีสนทนากลุมเปาหมาย

ระหวางภาคีวิจัยและผูทรงคุณวุฒิของสกสว. ท่ีชี้วาเปาหมายสำคัญท่ีตองทำใหสำเร็จคือ กำจัดความเหลื่อมล้ำ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ปองกันและขจัดการผูกขาดดานทรัพยากร ตลาด ในระบบเศรษฐกิจทุกรูปแบบ ตอง

ใหมีการกระจายอำนาจการปกครอง เศรษฐกิจ ทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณสูทองถิ่น โดยใหทองถิ่นมี
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อิสระในการบริหารจัดการควบคูไปกับสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินใหเปนฐานหลักการพัฒนาประเทศ 

โดยมีกลไกหรือสถาบันทางสังคมในระดับทองถิ่นรูปแบบตางๆ ที่ประชาชนมีสวนรวมเปนกลไกการขับเคลื่อน

พัฒนาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และรวมกันติดตาม ประเมินผลการพัฒนา 
 

 
 

รูปท่ี 1.1 พ้ืนท่ีงานวิจัยชุดโครงการ TR4 
 

ดวยตระหนักถึงความสำคัญของโจทยปญหาประเทศดังกลาว ในป 2560 สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงไดสนับสนุนใหมีชุดโครงการ Thailand Research Fund 

Flagship Program 4 (TRP4) ในรูปแบบของชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ มีการจัดวางโครงสรางและระบบ

บริหารจัดการงานวิจัย (R&D) เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระหวางป 2560-2564 มีพื้นท่ี

ดำเนินการครอบคลุม 5 ภูมิภาค 15 จังหวัด โดยไดวางกลไกการบริหารจัดการมุงเปาไปที่การลดปญหาความ

เหลื่อมล้ำและความยากจนอยางยั่งยืน  
 

 
รูปท่ี 1.2 โครงสรางการบริหารจัดการ TRP4 
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โดยโครงการหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม เปนอีกหนึ่งโครงการที่มี

วัตถุประสงคในการพัฒนาเครื่องมือและชุดความรูสนับสนุนแกทีมวิจัยและภาคีที่สนใจเขามามีสวนรวมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูการบรรลุเปาหมายไปพรอมกัน 
 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย  

1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform เพื่อใหบริการสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใตโปรแกรมการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

1.2.2 เพื่อศึกษาและปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ ภายใตโปรแกรม

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานชุมชนนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

1.2.3 เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะหความรูจากการศึกษาการขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและ Model ตนแบบการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

1.2.4 เพ่ือจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมเพ่ือนำไปสูการขับเคลื่อน 
 

1.3 นิยามศัพทปฏิบัติการ 

การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) เปนการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ที่เปน

จริง (Actual performance) กับผลงานที่คาดหวัง (Desired performance) ของโครงการ โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อเสนอแนวทางการลดชองวางการดำเนินงานโครงการเพื่อการบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง การวิเคราะห

ชองวาง (Gap Analysis) เปนไปตามนิยามที ่กำหนดโดยใชตารางประเมินความแตกตางระหวางผลการ

ดำเนินงานที่คาดหวัง (Desired performance) และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (actual performance) 

โดยใชวิธีการสัมภาษณผูเกี ่ยวของ/การสนทนากลุมเปาหมาย/การสังเกตการณ และใหคะแนนในตาราง

ประเมินพรอมท้ังชี้ใหเห็นปจจัยสงผลตอความสำเร็จ (Critical Success Factor) 

ระบบนิเวศการเรียนรู (Learning Ecosystem) เปนรูปแบบระบบสนับสนุนการเรียนรูเพื ่อการ

สรางสรรคสิ่งใหม ซึ่งประกอบดวยพื้นที่เรียนรู และกลไกการเรียนรูที่สรางแรงบันดาลใจไปพรอมกับการเปด

โอกาสแกผูเรียนในการเขาถึงแหลงเรียนรูและนวัตกรรมตลอดจนการถายโอนความรูอยางสรางสรรคระหวาง

กัน ซ่ึงมีองคประกอบสำคัญไดแก 

• แหลงเรียนรูหรือพ้ืนท่ีการเรียนรู ท่ีตอบสนองความตองการของผูใช  
• เนื้อหาสาระ (Content) โดยนำเสนอองคความรูผานสื่อการเรียนรูรูปแบบตางๆ 
• กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูและสรางสรรคนวัตกรรม 
• เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู เชน เว็ปไซด สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ 

Logical Framework เปนเทคนิคหนึ่งใชในการจัดทำโครงการอยางเปนระบบโดยใชเหตุและผล 

ในการอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สำคัญของโครงการที่แสดงเปนตารางความสัมพันธท้ัง

แนวต้ังและแนวนอนโดย 
• องคประกอบแนวตั้ง ประกอบดวย 

- จุดมุงหมายหรือเปาประสงคของแผนงาน / โครงการ ( Goal ) 
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- วัตถุประสงคของโครงการ (Objective) 

- ผลผลิต ( Output ) ระดับผลงานของโครงการ 
- ปจจัยนำเขา ( Input ) หมายถึงทรัพยากรท่ีใชในการดำเนินกิจกรรมตางๆของโครงการ 

• องคประกอบแนวนอน ประกอบดวย 
- คำสรุป (Summary) เปนคำอธิบายสั้นๆ ขององคประกอบแนวตั้งในระดับตางๆ 

- ตัวชี้วัด (Indicator) ตัวบงบอกถึงความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

- แหลงขอมูล (Source) บอกแหลงขอมูลและวิธีการวัด 

- เง่ือนไขความสำเร็จ (Critical success factors) 

เศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นที่สามารถ

พึ่งตนเองไดและมีความยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอื ้อตอการพัฒนาคนสวนใหญในชุมชน 

ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจทุกดาน ใชทุนชุมชน ทุนทรัพยากร สิ่งแวดลอม ทุนวัฒนธรรมและสังคม กลุมองคกร 

ทุนมนุษย ชวยเหลือ เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม ความเปนหุนสวน และสรางความสัมพันธทั้งในชุมชน

ทองถ่ินและในระดับกวางขวางอ่ืน ๆ และภายนอก 

การมีสวนรวมในชุมชน (Community engagement) เปนทั้งกระบวนการและผลลัพธจากการ

ทำงานรวมกันเพื่อทำใหประชากรทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่จะสงผล

กระทบตอชีวิตของตนได การมีสวนรวมในชุมชนเปนการพัฒนาและทำใหความสัมพันธในการทำงานระหวาง

องคกรรัฐบาลกับกลุมชุมชนและพลเมืองมีความยั่งยืน และชวยใหทุกฝายเขาใจและระบุความตองการท่ีจำเปน

ตาง ๆ ของแตละชุมชนได 

กรอบการสรางสมรรถนะ 3 มิติ (The Capacity Building Framework) หมายถึง กรอบแนวทาง

การสรางสมรรถนะเชิงบูรณาการ 3 มิติ ครอบคลุมมิติดานการปลูกฝงทัศนคติในการประกอบอาชีพ

การเกษตร และวิถีการดำรงชีวิต มิติดานการปรับกระบวนทัศนใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงสูแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน และมิติดานการใหความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ เพื่อชวยยกระดับสมรรถนะแก

เกษตรกรใหไดใชทุนความรูในการประกอบอาชีพมากข้ึนไปพรอมกัน การปรับทัศนคติและความคิดท่ีจะชวยให

เกษตรกรดำรงอยูในอาชีพอยางยั่งยืน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560) 

กรอบการพ ัฒนาโซ ค ุณค าเพ ื ่อยกระด ับม ูลค า เพ ิ ่ม (The Value Chain Development 

Framework) หมายถึง กรอบแนวทางการยกระดับมูลคาที่เนนไปที่การยกระดับ 3 สวน ไดแก การยกระดับ

หนาท่ี (Functional Upgrading) หมายถึง การยกระดับหนาท่ีของสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการวิจัยไป

ในทิศทางที่จะสรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น การยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) หมายถึง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรดวยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชใน

กระบวนการบริหารจัดการ และการยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) หมายถึง การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐาน ตามท่ีกำหนดในแผนธุรกิจท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคาท่ีเปนตลาด

เปาหมาย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560) 
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ธุรกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive Business Model: IBM) หมายถึง รูปแบบธุรกิจที ่สงเสริมให

เกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ซึ่งไดนำการพัฒนาโซคุณคา (Value 

Chain Development) ในการทำธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตรเพื่อการยกระดับหนาท่ี (Functional Upgrading) 

ยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) ท่ีมีเปาหมายลดปญหา/

ขอจำกัดในการประกอบอาชีพแกเกษตรกรรายยอย สรางโอกาสสูระบบการคาที่เปนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561) 

คุณลักษณะของตัวแบบธุรกิจ IBM ประกอบดวย 1) เปนธุรกิจที่เปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอย

เขามามีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายธุรกิจ และไดรับประโยชนอยางเปนธรรม 2) เปนธุรกิจที่คำนึงถึงการ

พัฒนาที่กอใหเกิดสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 3) มีภาคีพันธมิตร (Partnerships) 

ระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาโซคุณคาเพ่ือ

สรางขีดความสามารถของธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑแกเกษตรกรสมาชิก 

(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561) 

การบมเพาะธุรกิจ (Business Incubation) คือ กระบวนการพัฒนาธุรกิจ เพื ่อลดอัตราความ

ลมเหลวในชวงแรกของการจัดตั้งธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงมีที่ปรึกษาพี่เลี้ยงดูแลเพื่อใหไดเรียนรู ทดลองและ

ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจท่ีวางไว  

เวทีเรียนรู (Learning Platform) หมายถึง  การจัดการระบบการเรียนรู ที่ประมวลความรูที่เปน 

สหวิทยาการมาใชกับกระบวนการเรียนรูที่มีความยืดหยุนเหมาะสมกับกลุมเปาหมายผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ผลการเรียนรูในตัวผูเรียนท้ังในมิติ ทัศนคติ กระบวนทัศน ความรู-ทักษะ 
 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การดำเนินการโครงการจะเปนไปภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในรูปที่ 1.3 ท่ีได

ออกแบบกระบวนการทำงานตามกรอบ Impact Framework เพื่อใหเห็นภาพกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากที่ชัดเจน เริ่มตนจากทีมกลไกกลางเขาไปเปน Coaching ออกแบบการทำงานโดยใช GROW Model 

มีการเตรียมคูมือและสื่อการเรียนรู และแหลงเรียนรูมีชีวิต เชน สามพรานโมเดล เปนตน การทำงานของทีม

กลไกกลางใช GROW Model Platform เพ่ือใหเกิด Impact เชน คุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ิมรายได ลดความเหลื่อมล้ำ 

นวัตกรรมชุมชน เปนตน ซึ่งเปนเปาหมายในการทำงานในอนาคต ความทาทายในการทำงาน TRP4 เปนเรื่อง

การออกแบบนวัตกรรม ซ่ึงในชวงการหารือในแนวทางการทำงานมีขอเสนอใหมีการทำฐานขอมูลชุมชน เพ่ือให

เกิด big data ของการทำงาน และออกแบบการทำงานใหเกิดระบบนิเวศการเรียนรู ออกแบบสาระการเรียนรู

ที่มีความเหมาะสม สงเสริมการทำงานผานคน เพื่อใหเกิด Change Agent เกิดแนวทางการสรางความมีสวน

รวม เรียนรูการจัดการความสัมพันธ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุน เนนโมเดลธุรกิจยกระดับ

เกษตร และเชื่อมโยงเครือขายในการทำงานมีการนำ GROW Model เปนกรอบในการทำงานเขาไปสงเสริม

พ้ืนท่ีวิจัยยอยตางๆ และเชื่อมโยงการทำงานแตละข้ันตอนดวยเครื่องมือในการหนุนเสริมตางๆ เชน Business 

Model Canvas เปนตน ทีมวิจัยเนนกระบวนการทำงานตามกรอบ Logical Framework ที่มีกระบวนการ
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ทำงานในรูปแบบ Impact value chain วางกลยุทธในการทำงาน และดำเนินงานตามทิศทางการพัฒนาของ

นโยบายแหงชาติ ที่มุงในการพัฒนาประเทศตามแบบ BCG เพื่อตอบสนอง SDGs ที่เปนกรอบใหญของการ

ทำงาน  
 

 
 

รูปท่ี 1.3 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม 
 

1.5 วิธีการวิจัย 

โครงการหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม กำหนดวิสัยทัศนการพัฒนา 

“ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น มีการจัดโครงสรางความสัมพันธของคน องคกร เครือขายในแนวราบ 

กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูท่ีสรางแรงจูงใจในการพ่ึงพาตนเอง มีความเชื่อม่ันไววางใจ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

สรางสรรคนวัตกรรม นําพาสูการพัฒนาที่สมดุล เอื้อตอการประกอบอาชีพ มีชีวิตที่ดี มีสันติสุขอยางยั่งยืน” 

เพ่ือใหผูท่ีเขามามีสวนรวมการวิจัยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเปนไปในทิศทางเดียวกันและได

กำหนดกรอบแนวทางสำหรับกระบวนการวิจัย (Logical Framework) ดังรายละเอียดในรูปท่ี 1.4 

กระบวนการวิจัย (Logical Framework) 

1) ปจจัยนำเขา (Input) ประกอบดวย 

- ชุดความรู แหลงเรียนรู และนวัตกรรมตนแบบท่ีคัดสรรมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของ

กลุมเปาหมาย (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 3) 

- แผนงานและงบประมาณของโครงการหนวยสงเสริม TRP4  

- ทีมโคชชิ่ง 
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รูปท่ี 1.4 Logical Framework การขับเคลื่อนการวิจัยของโครงการในระยะท่ี 2  
 

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 

• ผู ประกอบการมืออาช ีพ ได แก  กรรมการว ิสาหกิจช ุมชน/กล ุ มเกษตรกร 

ผูประกอบการโอทอป/เอสเอ็มอี ในพื้นที่เปาหมายการวิจัย มีทักษะดานการทำแผนธุรกิจ มีประสบการณ

เรียนรูดานการตลาด มีชองทางการตลาดใหม 
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• 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 

3.1) ผลกระทบในระยะส้ัน: คาดหวังใหเกิด 

• ระบบนิเวศการเรียนรูชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของชุมชน มีผูนำการเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนการถายโอนความรู มีการสะสมทุนความรูประสบการณของชุมชนและกลไกการแลกเปลี่ยนความรู

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 
 

 

1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ เปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 

ผลลัพธ ผลกระทบ เปาหมาย ตัวชี้วัด ประกอบดวย 3 เปาหมาย ไดแก 

เปาหมายท่ี 1 นวัตกรรมตัวแบบการใหบริการ Coaching การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม 
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1) คูมือการใหบริการ Coaching ภายใต Coaching Platform 

2) สื่อสรางสรรค ใชสงเสรมิการเรียนรูการปรบักระบวนทัศน-ทักษะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 

เปาหมายท่ี 2 ตัวแบบนวัตกรรมสรางสรรคท่ีเปนผลลัพธการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของโครงการวิจัย

ภายใต TRP4 ไดแก 

1) ตัวแบบนวัตกรรมชุมชน อาทิเชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

2) ตัวแบบชุมชนนวัตกรรมท่ีมีกระบวนการพัฒนาชุมชนบนการพ่ึงพาตนเองในแนวทางการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน แกปญหาความเหลื่อมล้ำ สรางรายไดชุมชน 

3) ตัวแบบระบบธุรกิจแบบมีสวนรวมท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงโซคุณคา 

4) พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสรางสรรคเปนตัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน อาทิ ตลาดเกษตรกร 

รานคาชุมชน 

5) ตัวแบบสงเสริมการเรียนรูในชุมชนท่ีสรางบรรยากาศการเรียนรูตลอดชีวิต เปดโอกาสการพัฒนา 

กระบวนทัศนภายใตบริบทโลกใหมแกชุมชน 

6) Change Agent ที่มีการปรับเปลี่ยน Mind set พรอมเปน Coach สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานราก 

7) โครงสรางพื้นฐานในชุมชน อาทิเชน ตัวแบบกองทุนชุมชนสงเสริมการออมสรางวินัยการเงิน

ตัวแบบการจัดสวัสดิการชุมชน 

เปาหมายท่ี 3 บทสงัเคราะหและขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม

นำการพัฒนาท่ียั่งยืน ไดแก 

1) Policy Brief การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใชนวัตกรรม 

2) รายงานข้ันสุดทาย 

3) สื่อ วีดีทัศน เพ่ือการเผยแพร 1 รายการ 

 

 

 



11 
 

บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การทบทวนวรรณกรรมในที่นี้ ครอบคลุม แนวคิด หลักการ ขอคนพบจากการวิจัย และตัวแบบ

นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่นำมาพัฒนาเปนกรอบแนวคิด และกระบวนการวิจัย

ภายใตโครงการหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 คำนิยาม ความหมาย 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(2559) ใหความหมายของคำวา เศรษฐกิจฐานราก คือ “ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน ท่ีสามารถพ่ึงตนเอง มี

การชวยเหลือเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน มีคุณธรรม และเปนระบบเศรษฐกิจท่ีเอ้ือใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ ในพ้ืนท่ี 

ทั้ง สังคม ผูคน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ อยางเขมแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้เศรษฐกิจ

ฐานรากจะตองมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่นใหครบวงจรมากที่สุด มีการสรางทุนและ

กองทุนที่เขมแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด กรรผลิตอาหาร และความจำเปนพื้นฐาน

ตางๆ สำหรับคนในพ้ืนท่ีอยางพอเพียง และพัฒนาเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือเปนธุรกิจของชุมชน” 

บริษัท ดี มีสุข (ไม) จำกัด (2562) กลาววา การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจฐานราก จะตองสราง

ชุมชนแหงการแบงปนและยั่งยืน จะตองสรางคุณคาผลิตภัณฑใหผูบริโภคเกิดความรูสึกคุมคาเหนือราคาท่ี

ผูบริโภคจาย สรางแบรนดของชุมชนใหเกิดความยั่งยืน โดยพัฒนาแบรนดใหเปนที่รู จัก เปนแบรนดที่ดี 

ผูบริโภคใหการยอมรับ สรางธุรกิจแบบแบงปนไมใชแขงขัน เพื่อใหความยั่งยืนเกิดขึ้นโดยแทจริง เหลานี้ ลวน

เปนแนวคิดท่ีจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทยเติบโต เขมแข็ง อยางยั่งยืน 

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรเศรษฐกิจฐานราก (2559) “เศรษฐกิจฐานราก” คือ “ระบบเศรษฐกิจ

ของชุมชนทองถิ่น ที่สามารถพึ่งตนเองภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 

มีคุณธรรม และเปนระบบเศรษฐกิจท่ีเอ้ือใหเกิดการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ผูคน ชุมชน 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ อยางเขมแข็ง และยั่งยืน” 

กรมประชาสัมพันธ (2560) ใหความหมายของธุรกิจเกื้อกูลสังคม (Inclusive Business) คือธุรกิจท่ี

มีเปาประสงคแรกเพื่อการสรางผลตอบแทนแกผูประกอบการ แตมีการนำกลุมชุมชนผูที่มีรายไดนอยเขามา

เปนสวนหนึ่งของภาคธุรกิจและการผลิตดวย เพื่อสรางงาน สรางโอกาสในการหารายได และนำไปสูคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึนอยางเทาเทียมของประชาชนในระดับวงกวาง สอดคลองกับเปาหมายประชาคมอาเซียนป 2568 นั่น

คือ การทำใหอาเซียนเปนประชาคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง 

ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2562) กลาวถึงแนวคิดตัวแบบธุรกิจไมปดก้ัน (Inclusive Business)วา

จำแนกไดเปน 3 จำพวกหลัก ไดแก ธุรกรรมแบบเนนสรางโอกาส (Inclusive) แบบเนนสรางการเปลี่ยนแปลง 

(Impact) และแบบเนนสรางคุณคารวม (Shared Value) ธุรกรรมแบบเนนสรางโอกาส (Inclusive) เปาประสงค 

คือ ตองการเปดโอกาสใหวิสาหกิจเขาถึงตลาดในสวนท่ีไมเคยเขาถึงไดมากอน อันเนื่องมาจากการไมผานเกณฑ
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คุณสมบัติเบื้องตน เชน ไมมีสภาพเปนนิติบุคคล ขนาดของกิจการเล็กเกินไป ขาดหลักประกันสัญญา ไมไดรับ

การรับรองมาตรฐาน ฯลฯ วิสาหกิจเปาหมายที่จะไดรับการสนับสนุนผานธุรกรรมในแบบ Inclusive นี้ อาทิ 

ผูประกอบการระยะเริ่มตนธุรกิจ ธุรกิจเพ่ือสังคม กลุมอาชีพ กลุมแมบาน สหกรณ โอทอป วิสาหกิจชุมชน 

จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ (2561) กลาววา ตัวแบบธุรกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive Business 

Model) หมายถึง รูปแบบธุรกิจที่สงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจของ สถาบัน

เกษตรกร ซ่ึงไดนําการพัฒนาโซคุณคา (Value Chain Development) ในการทำธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตร

เพื่อการยกระดับหนาที่ (Functional Upgrading) ยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) ยกระดับ

ผลิตภัณฑ (Product Upgrading) ท่ีมีเปาหมายลดปญหา/ขอจํากัดในการประกอบอาชีพแกเกษตรกรรายยอย 

สรางโอกาสสูระบบการคาที่เปนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณลักษณะของตัวแบบธุรกิจ IBM 3 ประการ 

ประกอบดวย 1) เปนธุรกิจที่เปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายธุรกิจ 

และไดรับประโยชนอยางเปนธรรม 2) เปนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาที่กอใหเกิดสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม และสิง่แวดลอม 3) มีภาคีพันธมิตร (Partnerships) ระหวางหนวยงานภาครัฐเอกชนและภาควิชาการใน 

การบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาโซคุณคาเพ่ือสรางขีดความสามารถของธุรกิจ 

FAO (2015) ไดนิยามตัวแบบธุรกิจ IBM ไวใน Guidelines for Improving Linkages between 

Producer Groups and Buyers of Agricultural Produce 10 วาเปนธุรกิจที่แสวงหากําไรควบคูไปกับการ

เปดโอกาส ใหกลุ มฐานพีรามิด/เกษตรกรรายยอยไดพัฒนาตนเองและเขามาเปนสวนหนึ ่งของธุรกิจ 

(Inclusion of the BoP into Business) โดยการเกิดขึ ้นของธุรกิจรูปแบบนี้จำเปนตองมีการสรางปจจัย

แวดลอมที่เหมาะสมและความรวมมือจากภาคีพันธมิตร ซึ่งการสนับสนุน IBM จะแตกตางกันไปตามลักษณะ

จําเพาะของสินคาแตละชนิดที่จะมีตัวขับเคลื่อนหลักที่ตางกันออกไป อาทิ สินคาเกษตรที่มีมูลคาสูงมัก

ขับเคลื่อนโดยธุรกิจการคา (ผู คาสง/คาปลีก) ท่ีสื่อสารและมีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยตรง (Buyer-driven 

Value Chain) ในขณะท่ีทิศทางการค้ำสินคาโภคภัณฑมักถูกกำหนดโดยพอคาคนกลางผูรวบรวมสินคาเกษตร

และควบคุมราคา (Intermediary- driven Value Chain) ท้ังนี้ ปจจัยสำคัญที่สุดคือการประสานงานกับภาคี

ตางๆ ในทองถิ่น เพื่อรวมกันสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ IBM นอกจากนี้การสงเสริม IBM ยังตองคำนึงถึง

ความเสี่ยงท่ีเกษตรกรจะตองพ่ึงพาคนกลางหรือการคาผานชองทางใดชองทางหนึ่งมากเกินไปดวย 

APEC (2018) ไดนิยามวาธุรกิจ IBM เปนธุรกิจซึ่งหากําไรและใหผูมีรายไดนอย และมักอยูในภาค

เกษตรในชนบท ไดเขามามีสวนรวมในการผลิตสินคาและบริการ โดย IBM มีความแตกตางจากกิจกรรม CSR 

ตรงที่ IBM จะไมจํากัดอยูเพียงการหาผลกําไร (Profit) เทานั้นแตมุงสรางผลประโยชน (Benefits) อยางเปน

องครวมดวย ทำใหบางครั้งตองยอมเสียโอกาส/ผลกําไรสูงสุดไป (Trade- off) เพื่อสรางผลประโยชนท้ังในทุก

มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กันในขณะเดียวกัน IBM ก็มีความแตกตางจากวิสาหกิจ

เพ่ือสังคม (Social Enterprise: SE) ในแงของการใหน้ำหนักกับการขยายโอกาสทางธุรกิจซึ ่ง IBM จะให

ความสำคัญในสวนนี้มากกวา SE และไมไดนําผลกําไรสวนใหญไปใชในกิจการสาธารณะเหมือนกับวิสาหกิจ

เพ่ือสังคม 
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2.2 แนวคิด-ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

Crowe (2006) เสนอแนะวาการพัฒนาทุนทางสังคม จะทำใหชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดดีกวา

การพยายามเสริมสรางความแข็งแกรงในทางอุตสาหกรรม โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอ

ชุมชน จะนำมาซ่ึงความไดเปรียบในการเสริมสรางความแข็งแกรงในชุมชน 

Fey, Bregendahl and Flora (2006) ท่ีจำแนกกรอบแนวคิดทุนชุมชนเปน 7 ทุน ดังนี ้ 1. ทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural capital) ไดแก แมน้ำลำคลอง ทะเลสาบ รวมถึงความอุดมสมบูรณของดิน ปา

ไม สัตวปา และธรรมชาติท่ีสวยงาม 2. ทุนวัฒนธรรม (Cultural capital) ไดแก งานประเพณีตาง ๆ ท่ีมีความ

เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมชุมชน มรดกทางวฒันธรรม ความหลากหลายของภาษาและชาติพันธุในชุมชนตลอดจน

วิถีชีวิตและวิถีการปกครองสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ ทุนทางวัฒนธรรม ยังรวมถึงนวัตกรรม ทางดาน

สิ่งประดิษฐ ความคิดสรางสรรค ตลอดจนนวัตกรรมใหม ๆ ที่ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอีกดวย 3. ทุน

มนุษย (Human capital) ไดแก ทักษะและความสามารถของคนในชุมชนในการเขาถึงทรัพยากรของชุมชน 

ตลอดจนการท่ีคนในชุมชนมีความรู เพ่ือท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมตลอดจนสุขภาพพลานามัยและการศึกษา 

นอกจากนนั้นทุนมนุษยยังรวมถึงสภาวะความเปนผูนำท่ีสามารถสรางความปรองดองในชุมชน สรางการมีสวน

รวม และสามารถกำหนดอนาคตของชุมชนได 4. ทุนสังคม (Social capital) แบงออกเปน 2 ประเภทคือ (1) 

การท่ีคนในชุมชนมีเครือขายที่เปนหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/คนในชุมชน ที่เปนคนชุมชนเดียวกัน และ (2) 

การที่คนในชุมชนมีเครือขายที่เปนหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/คนในชุมชน ในชุมชนอื่น ๆ 5. ทุนการเมือง 

(Political capital) ไดแก กฎ ระเบียบ มาตรการ และนโยบายท่ีออกมาจากภาครัฐ เพ่ือชวยยกระดับเศรษฐกิจ 

ฐานรากชุมชนใหดีข้ึน 6. ทุนการเงิน (Financial capital) คือ การท่ีคนในชุมชนสามารถใชทรัพยากรในชุมชน

เพ่ือสรางรายไดและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 7. ทุนสิ่งปลูกสราง 

(Built capital) ไดแก โครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่ชวยอำนวยความสะดวกใหกับคน

ในชุมชน เชน ระบบอินเทอรเน็ต ระบบโทรศัพท ถนนสายหลัก/ สายรอง นิคมอุตสาหกรรม ไฟฟา น้ำประปา 

และการกำจัดของเสีย เปนตน 

Onyx and Bullen (2000) กลาวเสริมวา องคประกอบสำคัญท่ีทำใหชุมชนในประเทศออสเตรเลีย

เกิดความเขมแข็ง 

Markusen (2004) ยังพบวาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเปนเรื่องที่เกีย่วของกับทุนมนุษย แตการ 

พัฒนาเศรษฐกิจสวนใหญยังใหความสำคัญกับทุนมนุษยในระดับนอย ซ่ึงประชาชนในชุมชนมีความสำคัญตอ 

เศรษฐกิจของทองถ่ินโดยการเรียนรูท่ีจะเปนสมาชิกของกลุมอาชีพ ซ่ึงการจะทำใหกลุมประสบความสำเร็จควร

มีการวางแผนและกำหนดเปาหมายของกลุมเมื่อมีความพรอมในปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน จึงทำให

กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนพรอมที่จะดำเนินการได ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การบริโภค การแปรรูป 

และการขาย ซึ่งกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ทั้งทางดาน

การเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให

คนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนดวยตนเอง ประกอบดวย 1) 

จะผลิตอะไร (What) โดยใหชุมชนรวมคิดวาควรจะผลิตสินคาอะไร จำนวนเทาไร เนื่องจากทรัพยากรการผลิต
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ของชุมชนมีจำกัด นอกจากนี ้ ตองคำนึงถึงจำนวนการผลิตที ่เหมาะสมกับการบริโภค และการซื ้อขาย

แลกเปลี่ยนผลผลิตของชุมชนเพ่ือใหทรัพยากรที่เหลือสามารถนำไปใชประโยชนอยางอ่ืนท่ีจำเปนตอไป 2) จะ

ผลิตอยางไร (How) โดยใหชุมชนรวมพิจารณาวา ควรจะผลิตสินคาอยางไรดวยเทคนิคการผลิตแบบไหน ใช

ปจจัยการผลิตอะไรบาง และเลือกใชปจจัยแตละชนิดในสัดสวนเทาไร จึงจะไดผลผลิตสูงสุด และ 3) จะผลิต 

เพื่อใคร (For Whom) โดยใหชุมชนตัดสินใจวาควรจะผลิตสินคาเพ่ือใครในชุมชน อีกทั้งตองพิจารณาวาเม่ือ

ผลิตสินคาไดแลวจะกระจายผลผลิต หรือแจกจายสินคาออกไปอยางไร 

UNESCO (1992) การเรียนรูเพ่ือชีวิตและเปนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) โดยมนุษย

ทุกคนตองอยูในภาวะแหงการเรียนรูตลอดชีวิต แนวคิดการศึกษาเพ่ือชีวิตจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญของ

สังคมแหงการเรียนรู การเรียนรูเพ่ือชีวิตจึงเปนหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาทุกรูปแบบทุกระบบ  

สมคิด อิสระวัฒน (2532 : 89-90) กลาววาวิธีการเรียนรูในชุมชนนั้นสามารถเกิดข้ึนไดหลายลักษณะ

ไดแกการเรียนรูโดย บังเอิญ (Incidental Learning) เปนการเรียนรูที ่เกิดขึ้นโดยไมไดเจตนาหรือตั้งใจ การ

เรียนรูดวยตนเอง (Self- directed Learning) การเรียนรูโดยกลุม (Non-formal Learning, Collaborative 

Learning) 

สัญญา เคณาภูมิ (2558) พบวา ความเขมแข็งของชุมชนแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการรวมตัว

ชวยเหลือกันแกไขปญหาอันจะนำไปสูการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนท่ีเขมแข็ง 

รังสิตา บุญโชติ และอาแว มะแส (2559) พบวา ยิ ่งประชาชน ในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนมากเทาไหร ก็จะสงผลดีตอคุณภาพ สังคมของประชาชนอยางเห็นไดชัด เพราะชุมชนสามารถ

คนหาความตองการของชุมชนท่ีแทจริง 

กาญจนา แกวเทพ (2540 : 12) ใหความหมายวา องคกรชุมชน เปนการจัดระบบรูปแบบความสัมพันธ

ของคนในชุมชน เพ่ือดำเนินกิจกรรมตางๆใหลุลวง องคกรชุมชนนี้มีลักษณะเปนสถาบันที่บรรพบุรุษไทยได

สรางสรรคขึ้นมาเพื่อทำหนาที่สืบทอดชีวิตของชุมชนทั้งดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ

วัฒนธรรมใหยืนยาวตลอดมาในประวัติศาสตร  

Uphoff, Cohen and Goldsmith (1979) กลาววา องคกรชุมชนหรือองคกรประชาชน เปนกลไกท่ี

สำคัญอยางยิ่งในการพัฒนา จากประสบการณของนานาประเทศ ไดชี้ถึงขอสรุปวา องคกรชุมชนเปนเครื่องมือใน

การขยายฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หรือพื้นที่ของตนเอง และเปนเครื่องมือที่ชวยให

ปจเจกบุคคล ไมวาจะเปนแรงงาน หรือ ผูประกอบการใดๆ มีอำนาจตอรองในการเรียกรองบริการจากรัฐ  

ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2535 : 3) เห็นวา องคกรชุมชนเปนองคกรที่เกิดขึ้นจากประชาชนในชุมชน 

รวมตัวกันสรางขึ้นเองและจัดการเองไดไมใชองคกรที่คนอื่นสรางให หรือยัดเยียดใหหรือจัดการโดยคนอ่ืน    

การเกิดองคกรชุมชนเกิดจากกระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุมปรึกษาหารือกันซ้ำแลวซ้ำอีกจนปรากฏตัว

ผูนำตามบรรพชาติขึ้นมีการจัดองคกร มีการวิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา วิเคราะหทางเลือกและตัดสินใน

ทางเลือกไดถูกตอง 
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ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2530) องคประกอบการพ่ึงตนเองของชุมชน มีองคประกอบสำคัญ 5 ดานไดแก 

1) จิตใจที่เปนธรรม เปนจิตใจที่เปนธรรมะ มีความขยันหมั่นเพียร ไมกลัวลำบาก ไมโลภมาก มี

สันโดษในธรรม ใชจายประหยัด ใฝรูและพัฒนาอยูเสมอ ลดอบายมุขและกิเลสใหมีนอยที่สุด และทำใหเกิด

ความสมดุลในจิตใจ 

2) เศรษฐกิจการผลิต ที ่สามารถสรางภาวะสมดุลใหเกิดขึ ้นระหวางความตองการ และขีด

ความสามารถการสนองความตองการเปนระบบเศรษฐกิจในการแขงขันกับภายนอก ที่สามารถออมและลงทุน

รวมกลุมเพ่ือการผลิต และตลาดสำหรับอนาคตใหสมดุลระหวางการผลิตและการบริโภคท่ีสมบูรณตอการเลี้ยง

ตนเองครอบครัวและชุมชน 

3) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่พอเพียงตอการใชประโยชนจำเปนในการดำรงชีวิตและมี

ความยั่งยืนในอนาคตของทรัพยากรดวยการบริโภคท่ีกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน ซึ่งเปนเครื่องมือพื้นบานหรือเทคโนโลยี สมัยใหมที่มีความ

ทันสมัยก็ไดเพียงแตควบคุมได และเหมาะสมตอชุมชนเพ่ือใชในการผลิตและการ รับสงขอมูลขาวสาร 

5) สังคมและวัฒนธรรม เปนระบบชีวิตที่มีความสัมพันธกับชุมชนและสิ่งแวดลอมใกลตัว อันเปน

วัฒนธรรมที ่เอื ้อเฟ อเผื ่อแผ มีสถาบันครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง มีสถาบันชุมชน ที ่ชวยพัฒนาจิตใจ 

การศึกษา การสาธารณสุข ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี และชวยใหเกิดความสมดุลทุกดาน 

องคประกอบการพึ่งตนเอง จึงตองมีกระบวนการสรางขีดความสามารถของชุมชน คือ กระบวนการ

สรางความสมดุลของสาระการพึ่งตนเอง ที่สอดคลองความกลมกลืนระหวาง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ จิตใจ และสังคมวัฒนธรรม 

กรมประชาสัมพันธ (2560) กุญแจหลักของธุรกิจเก้ือกูลสังคม หรือ Inclusive Business ประกอบดวย 

3 ประการคือ การเปนธุรกิจท่ีไมปดก้ัน การท่ีชุมชนมีสวนรวม และการสรางความยั่งยืนในสังคม การเปนธุรกิจท่ี

ไมปดกั้น หมายความวา ผูประกอบการไมใชผูที่ครอบครองหวงโซอุปทานนั้นๆ ตั้งแตตนจนจบแตเพียงผูเดียว 

เชน บริษัท A เปนบริษัทจำหนายนมผงรายใหญ แตบริษัท A ก็มีธุรกิจเปนเจาของฟารมโคนมดวย และนำ

ผลิตภัณฑนมมาแปรรูปเปนนมผง และเปนผูจัดจำหนายเอง จะเห็นวาบริษัท A เปนบริษัทท่ีครอบครองหวงโซ

อุปทานการผลิตนมผงแตเพียงผูดียว ซึ่งทำใหไมเกิดการกระจายรายได คุณภาพชีวิตของคนในสังคมก็ไมไดรับ

ชวยเหลือ ปญหาความยากจนของประชาชนก็ไมไดรับการแกไข ในทางกลับกัน หากทางผูประกอบการมีการ

รับผลผลิตมาจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะแหลงชุมชนท่ีมีรายไดนอย ก็จะเปนการเพ่ิมชุมชนเขามาในหวงโซของ

อุปทาน ทำใหชุมชนสามารถสรางรายไดไดดวยตัวเอง ดำรงอยูไดโดยไมตองอาศัยเงินสมทบชวยเหลือ ทำให

ชองวางความเหลื่อมล้ำระหวางรายไดลดนอยลง ซึ่งเปนหัวใจของธุรกิจเกื้อกูล (Inclusive Business) ที่สราง

ผลประโยชนใหแกสังคมอยางยั่งยืน  

แคพูดถึงการกระจายได การลดความเหลื่อมล้ำ และการสรางความยั่งยืนในสังคม หลายคนคงนึกวา 

Inclusive Business เปนโมเดลธุรกิจในอุดมคติเทานั้น แตความจริงก็คือมีกลุมคนและบริษัทยักษใหญหลาย

รายในกลุมอาเซียนนำโมเดลนี้มาสรางเปนธุรกิจจริงๆ แลว ตัวอยางธุรกิจเก้ือกูลโดยกลุมคนเล็กๆ ของประเทศ

ไทยบานเราก็มี Once Again Hostel โฮสเทลที่กอตั้งโดยคุณศานนท หวังสรางบุญ และคุณภัททกร ธนสาร
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อักษร หนึ่งวิศวกรและหนึ่งสถาปนิกหนุม จุดประสงคก็เพ่ือพลิกฟนชุมชนโบราณกลางเมืองกรุงเทพมหานครท่ี

กำลังคอยๆ สูญหายไป ใหกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ดวยการวาจางคนในชุมชน เสิรฟอาหารเชาที่ทำจากคนใน

ชุมชน สรางกิจกรรมของโฮสเทลท่ีพาแขกไปเท่ียวชมชุมชน สรางเครือขายแท็กซ่ีท่ีสามารถเรียกใชไดทันทีของ

คนในชุมชน รวมไปถึงรวมสรางโรงเรียนอาสาเฉพาะวันหยุด Saturday School พื้นที่รวมของทุกคนในชุมชน 

ซึ่งทั้งหมดนี้เปนการสราง Mutual Benefit หรือผลประโยชนรวมกันระหวางเจาของธุรกิจและสังคม คือตาง

ฝายตาง win-win 

ขยับสเกลธุรกิจขึ้นมา ก็คือธุรกิจ Amazon Café รานกาแฟประจำปมน้ำมัน ปตท. ที่ใหเกษตรชาว

ไทยภูเขาไดกลายเปนสวนหนึ่งของวงจรการผลิตเครื่องดื่ม เพราะเบื้องหลังกาแฟหอมเขมชื่อดัง คือเมล็ดกาแฟ

ที่เดินทางมาจากดอยอินทนนท ซึ่งเปนพื้นที่สำหรับปลูกกาแฟสายพันธุอาราบิกาตามแนวพระราชดำริใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงประทานความชวยเหลือแกชาวไทยภูเขาเพ่ือทดแทน

การปลูกฝน โดยฝายวิจัยและพัฒนากาแฟอาราบิกา โครงการหลวงจะเปนฝายจัดหาเมล็ดกาแฟดิบขายใหกับ 

ปตท. โดยมีปริมาณการสงขายอยางนอยปละ 630,000 กิโลกรัม (630 ตัน) นอกจากนี้ ทาง ปตท. ยังไดริเริ่ม

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ใชพื ้นที่ดำเนินงาน (โครงการนำรอง) ในเขตรับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท ตำบลบานหลวง 

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมรวมกับโครงการหลวง เพื่อใหความรูแกเกษตรกรและสามารถนำความรูไป

พัฒนาการปลูกกาแฟใหไดผลดียิ่งข้ึน (café-amazon, 2557) 

จะเห็นไดวา องคกรและบริษัทเอกชน รวมทั้งรัฐบาล ก็หันมาใหความสำคัญ และพัฒนาโครงสราง

ธุรกิจเชิง Inclusive Business ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น ซึ่งไมเปนเพียงนโยบายโลกสวยเทานั้น แต

เปนการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม และประชาชนไดประโยชนจริง ตางฝายตางไดผลประโยชนท่ีพึงพอใจ จนทำ

ใหเราคิดวาในอนาคตขางหนาอีกไมก่ีป เราอาจจะไดเห็นประเทศไทยเปนสังคมท่ีธุรกิจและชุมชนเก้ือกูลกัน ซ่ึง

เต็มเปยมดวยพลังแหงความยั่งยืนอยางแทจริง 

ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2544) ใหขอสรุปเกี่ยวกับเงื ่อนไข ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ท่ี

จำเปนตองคำนึงถึง 3 ดาน ดังนี ้ ไดแก 1) ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของสมาชิก ถาไมสนองตอบตอ

ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของสมาชิก กลุมหรือองคกรก็จะออนแอเพราะจะมีสมาชิกนอย สมาชิกที่มีอยูแลว

มักจะไมใหความรวมมือ บทเรียนจากพัฒนาการของกลุมออมทรัพยน้ำขาว ยคุกอนครูชบและกลุมคลองเปรียะ

ยุคกอตั้งใหม ๆ เปนบทเรียนที่ใหประสบการณเรื่องนี้ 2) กลุมและองคกร จะตองเปนที่ยอมรับของคนทุก

วงการ ไมวาจะเปนราชการ นักวิชาการและกลุมคนอื่นๆ โดยเฉพาะราชการ เอ็นจีโอและสถาบันวิชาการซึ่งมี

ความสำคัญตอการพัฒนาองคกรเศรษฐกิจชุมชน 3) ศักยภาพและความพรอมของกลุมและองคกร ในขณะนั้น 

หมายความวา กิจกรรมใดๆ ท่ีจัดทำข้ึนจะตองคำนึงถึงความเปนไปได คำนึงถึงทรัพยากรและศักยภาพท่ีมีอยูจริง 

รวมถึงพิจารณาขอจำกัดอันเกิดจากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองดวยประสบการณของการจัด

สวัสดิการประกันชีวิตของเครือขายแมหญิง (กลุมแพรพรรณ) ที่จัดขึ้นแลวตองเลิกลมลงไป ก็เพราะเปนเรื่อง

เกินศักยภาพที่มีอยูจริง กลาวคือ ทรัพยากรและขีดความสามารถไมเพียงพอที่จะใหบริการการประกันชีวิตแก
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สมาชิกทุกคนได แมเปนความปรารถนาดี แตถาเกินกำลังก็ยอมจะประสบปญหาในที่สุด ยิ่งตองประสบภาวะ

วิกฤตทางเศรษฐกิจ ปญหาก็ยิ่งหนักหนวง 

อภิชัย พันธเสน (2542) อางถึงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 

2546: 16) กลาววา ความพอเพียงไมไดหมายถึงความไมมากจนเกินไปเทานั้นแตยังครอบคลุมถึงความไมนอย

จนเกินไปดวย การมองความพอเพียงวาเปนพฤติกรรมใด ๆ ในกรอบของขอจำกัดทางรายได หมายความวา ถา

ไมเกินศักยภาพในการหารายไดของตนก็ถือวาพอเพียง สวนประเด็นของประสิทธิภาพ (efficiency) และความ

เสียง (risk) ของเศรษฐกิจพอเพียง หากวิเคราะหแตเพียงผิวเผินอาจดูเหมือนวาเศรษฐกิจการคา (trade 

economy) นำมาซึ่งประสิทธิภาพ ในขณะที่เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือลดความเสี่ยง (minimize risk) 

หากเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจอยูที่การเพิ่มประสิทธิภาพไปพรอม ๆ กับการลดความเสี่ยง ก็ควรมี

สวนผสมของเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม (optimal combination) ท้ังเศรษฐกิจการคาและเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น 

บทบาทของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงประเภทหนึ่งได 

สำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจำประเทศไทย (2550: 76) กลาววา แนวคิดใน

เรื ่องการพัฒนาคนของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมีความ

สอดคลองกันหลายประการ ทั้งสองแนวคิดมีเปาหมายสำคัญอยูที่การพัฒนาคนบนฐานความเชื่อที่วา การ

พัฒนา หมายถึง กระบวนการท่ีชวยใหคนมีโอกาสในการท่ีจะปรับปรุงตนเอง และพัฒนาศักยภาพใหสามารถมี

ชีวิตท่ีมีคุณภาพ สรางสรรค มีเสรีภาพและมีศักดิ์ศรี ท้ังสองแนวทางมีความเชื่อวา การพัฒนาตองมีความยั่งยืน 

เสมอภาค เคารพธรรมชาติ และใชทรัพยากรธรรมชาติดวยความระมัดระวัง แตเศรษฐกิจพอเพียงมีความ

แตกตางจากแนวทางการพัฒนาคนอยู 2 ประการ คือประการแรก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสนอแนะ

กระบวนการ ซึ่งประกอบดวยหลักการสามขอ ที่สามารถนำไปใชวิเคราะหสถานการณ กำหนดวัตถุประสงค 

วางแผน และตัดสินใจ เพ่ือนำไปสูความยั่งยืน สุขอนามัยท่ีดีชีวิตท่ียืนยาว การมีความรู การมีสิทธิอำนาจ และ

การอยูดีมีสุขของคน หลักการเหลานี้สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ ตั้งแตการจัดการฟารมขนาดเล็ก จนถึง

การจัดทำแผนพัฒนาประเทศ ประการที่สอง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสำคัญตอการพัฒนา

พื้นฐานจิตใจและคุณธรรม โดยถือวาการพัฒนาพ้ืนฐานจิตใจของคนเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน

ท่ีแยกออกจากกันไมได ผูปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตองมีความใฝรูและเรียนรูอยูตลอดเวลา มีความ

ซ่ือสัตยสุจริต และมีความวิริยะพากเพียร การใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือการฝกวินัยท่ีมีรางวัลตอบแทน

อยูในตัวเองในระดับบุคคลก็คือ ความคิดและจริยธรรมท่ีเขมแข็งข้ึน สวนในระดับองคกร เศรษฐกิจพอเพียงทำ

ใหเกิดวัฒนธรรมท่ีเชิดชูคุณธรรมและสงเสริมความเก้ือกูลในองคกร 

Bergsteiner (2016) กลาววา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิดเพ่ือการตัดสินใจ

บนพื้นฐานของคุณธรรม และมีความเปนวิทยาศาสตรที่สามารถนำมาปรับใชไดกับทุกกิจกรรมของชีวิต และ

ลวนแลวแตเปนแนวทางท่ีเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นอยางยั่งยืน สามารถ

พ่ึงพาตนเอง เผชิญปญหาและปรับตัวตามสถานการณตาง ๆ ได (เนชั่นสุดสัปดาห, 2559: 32) 

United Nations (2014: 16-19) เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ไดครอบคลุมมิติของการ

พัฒนาทั้งสามมิติ ไดแก การพัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ 
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เลขาธิการใหญแหงสหประชาชาติไดเนนวา การพัฒนาทั้งสามมิตินี้เปนพื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืนไม

สามารถแยกออกจากกันได และการพัฒนาท้ังสามมิตินี้ยอมตองมีคนเปนศูนยกลาง เปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนนี้วางอยูบนปจจัยพ้ืนฐาน 6 ประการ ไดแก 

(1) ศักดิ์ศรี: เพื่อยุติความยากจนและตอสูกับความเหลื่อมล้ำ (dignity: to end poverty and 

fight inequalities) หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยการแกปญหาความยากจนและปญหาความไมเทา

เทียมกัน ทั้งนี้จะตองขจัดปญหาความยากจนใหไดภายในป ค.ศ. 2030 นอกจากนั้นยังตองสงเสริมสิทธิสตรี

และเด็ก ตลอดจนสงเสริมโอกาสในการทำงานและการรับฟงความเห็นและเนนการมีสวนรวมจากคนทุกกลุมไม

วาจะเปนผูหญิง เด็ก วัยรุน ผูสูงอายุ ชนกลุมนอย หรือผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่นจากเหตุการณความไมสงบใน

ประเทศ 

(2) คน: เพื ่อใหทุกคนมีสุขภาพดี มีการศึกษา และเขาถึงสตรีและเด็ก (people: to ensure 

healthy lives, knowledge and the inclusion of women and children) หมายถึง การพัฒนาโดยมีคน

เปนศูนยกลางโดยเนนการมีสุขพลานามัยที่ดี และการมีโอกาสในการศึกษาโดยไมเลือกปฏิบัติตอสตรีและเด็ก 

โดยท่ีผานมาเห็นวา เด็กและสตรีจำนวนมากยงัไมไดประโยชนจากแผนการพัฒนาแหงสหัสวรรษ เปาหมาย การ

พัฒนาอยางยั่งยืนนี้ควรเนนถึงการเขาถึงบริการสาธารณะของสตรีและเด็กโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ รวมถึง

บริการดานการเงินและการมีสิทธิในการถือครองท่ีดินการพัฒนาควรมีรากฐานจากเคารพสิทธิมนุษยชน การยุติ

ความรุนแรงทางเพศหรือการแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานเด็กและสตรี และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

นี้ ควรมีการกำหนดมาตรฐานดานการเขาถึงบริการทางสุขภาพและการเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางจริงจัง 

(3) ความม่ังค่ัง: เพ่ือการเจริญเติบโตท่ีเขมแข็ง มีเศรษฐกิจท่ีท่ัวถึงและเปลี่ยนแปลง (prosperity: 

to grow a strong, inclusive and transformative economy) หมายถึง ความมั ่นคงทางเศรษฐกิจที ่ให

ประโยชนตอคนทุกกลุม การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจไมไดวัดจาก GDP เพียงอยางเดียวแตควรหมายถึง

ความเปนอยูที่ดีของคน ทุกกลุม ความเจริญทางเศรษฐกิจควรหมายถึงการที่คนทุกคนมีโอกาสในการจางงาน 

และสามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม นอกจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไมวา จะโดยภาคเอกชนหรือ

รัฐบาลจะตองคำนึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(4) โลก: เพ่ือปกปองระบบนิเวศสำหรับทุกสังคมและเด็กของพวกเรา (planet: to protect our 

ecosystems for all societies and our children) หมายถึง การคำนึงถึงสิ ่งแวดลอม โดยจะตองรวมกัน

หาทางออกตอการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนใน

ท่ีดินอยางยั่งยืน การรักษาพันธุสัตวปา การไมตัดไมทำลายปา และหาทางปองกันและรับมือกับสถานการณภัย

พิบัติ นอกจากนี้ กิจกรรมทางการเกษตรและการประมงจะตองคำนึงถึงความยั่งยืน กิจกรรมทางอุตสาหกรรม

จะตองไมเปนภาระแกสิ่งแวดลอมตอมา ปจจัยพ้ืนฐาน 6 ประการ ไดรับการปรับใหเกิดความเหมาะสมมากข้ึน 

จนเกิดเปน ปจจัย 5 P’s ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) ทั้ง 8 เปาหมาย 

และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ท้ัง 17 เปาหมาย 

นพ.ประเวศ วะสี (2558. 15:22) ชี้สามเหลี่ยมเขยื้อนประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในเวที

สัมมนาเวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วา งานในวันนี้เปนการประกาศการ
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รวมตัวเพ่ือนำพาประเทศชาติหลุดพนจากปญหาหลุมดำใหญท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย ดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม ศีลธรรม และการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งปญหาดังกลาวไมมีองคกรใดสามารถแกไขไดเพียง

กำลังลำพัง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของทุกภาคสวนที่จะรวมมือกันนำพาใหประเทศจากหลุมดำนี้ใหได นอกจากนี้

ยังไดกลาวอีกวาหัวใจหลัก ๆ ของการสรางเศรษฐกิจฐานราก คือ การสรางสัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี วิสาหกิจชุมมชน 

ซ่ึงจะตองมี 3 ภาคสวนรวมมือกันสรางท้ังภาคประชาชน ไดแก ปจเจกบุคคล ชุมชน กลุมชมรม มูลนิธิ เปนตน 

และยังตองไดความรวมมือจากภาคเอกชนอยางสภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน และสุดทายก็ตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐ ไดแก รัฐบาล ระบบ

ราชการ องคกรอิสระของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและทองท่ี เปนตน ซ่ึงไดเรียกแนวคิดความรวมมือท้ัง 

3 ดานวา “สามเหลี่ยมเขยื้อนประเทศ” อยางไรก็ดี นพ.ประเวศไดกลาวอีกวา ถาหากเราโยงเศรษฐกิจชุมชน

เขากับเศรษฐกิจฐานรากใหเกื้อกูลกัน จุดนี้จะเปนกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคดวย 

เพราะเม่ือประชาชนท้ังประเทศหายจน รากฐานยึดกันอยางม่ันคง เศรษฐกิจของประเทศก็จะม่ันคงตาม 

ปยะวัติ บุญ-หลง (2563) กลาววา การสราง “แพลตฟอรม” หรือชานชาลา เชนเดียวกับการข้ึน

รถไฟที่จะตองไปขึ้นที่ชานชาลาเพื่อเห็นเปาหมายและเห็นสถานีตางๆ ที่จะตองผาน จะไดเตรียมตัวใหพรอม

กอนออกเดินทาง (อางอิง: สถาบันคลังสมองของชาติ, 2563ผลลัพธ,บริษัท ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด แพคเกจ

จิ้ง จำกัด- กรุงเทพ 

สีลาภรณ บัวสาย (2563) กลาววา แพลตฟอรมการเรียนรูเปนเครื่องมือสำคัญ ที่จะชวยทั้งในการ

รับรูสถานการณ เรียนรูแนวคิด วิธีการและเครื่องมือใหมๆ เพื่อนำไปทดลองใช ในการทำงานวิจัย และนำ

กลับมาแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือยกระดับท้ังผลการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาแนวคิดเครื่องมือใหมๆ  

จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ (2563) กลาววา การวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรเปนรากฐานสำคัญของ

การพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย การศึกษาวิจัยกอใหเกิดความรู การสะสม

ความรู การตรวจสอบและปรับใชความรูตอยอดเปนความรูใหม การขยายผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง เม่ือ

ความตองการของผู บร ิโภคเปลี ่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ-สังคม และความสัมพันธ ก ับสังคม

โลก เกษตรกรและผูประกอบการตองปรับตัวใหรูเทาทัน สามารถตอบสนองตอความตองการใหม เรียนรู

เงื่อนไขการผลิตใหมและรับมือความเสี่ยงใหม กอกำเนิดเปน R&D รูปแบบใหมๆ ที่มีวิจัย-พัฒนา-บูรณาการ

ศาสตรตางสาขาตั้งแตตนน้ำของการวิจัย คือ การวิเคราะหปญหาและพัฒนาโจทยวิจัยถึงปลายน้ำ คือการสง

มอบผลงานวิจัยและการรับไปใชใหบรรลุเปาหมาย 

กิตติ สัจจาวัฒนา (2563) กลาววาการสังเคราะหแพลตฟอรมวิจัยดานเกษตรชี้ใหเห็นถึงรูปแบบ

กลไก กระบวนการและเครื่องมือท่ีใชเพ่ือนำพาผลงานวิจัยไปสูผลกระทบอยางแทจริง โดยเฉพาะผูใชประโยชน

จากงานว ิจ ัยปลายทาง (destination user) คือเกษตรกรเองและผ ู  ใช ประโยชน จากงานว ิจ ัยกลาง

ทาง (intermediate user) ไดแก หนวยงานที ่เกี ่ยวของในพื ้นท่ี ประเด็นทาทาย คือ กระบวนการและ

เครื่องมือการทำงานท้ังหวงโซคุณคาทำใหสัดสวนรายไดไปสูเกษตรกรตนน้ำอยางแทจริง 

หลายทศวรรษที่ผานมา แนวคิดการวางกลยุทธของบริษัทเอกชนเปนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาและบริการ สรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนแกเจาของธุรกิจใหไดมากที่สุด ใน
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ปจจุบันภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ที่มวลมนุษยชาติตองเผชิญหนาและ

จัดการกับปญหาความทาทายตาง ๆ อาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญหา

ความเหลื่อมล้ำและความยากจน ความอดอยากหิวโหย ไดนำมาซึ่งแรงผลักดันใหทุกสวนฝายคำนึงถึงการ

ดำเนินกลยุทธท่ีสงผลกระทบทางสังคม (TSI) ทิศทางดังกลาวสรางแรงผลักดันใหหนวยงานรัฐ ผูประกอบการ

เอกชนตองเพ่ิมเลนสการวางกลยุทธท่ีนำไปสูผลกระทบทางสังคมโดยรวม 

การวิจัยในปจจุบันจึงมุงเนนไปท่ีการแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางผลการดำเนินงานของบริษัท

กับผลกระทบดานสังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล อยางไรก็ตามพบวา บอยครั้งที่ผลลัพธการพัฒนา

โครงการของบริษัท/หนวยงานรัฐท่ีมุงแกปญหาสังคมไมสามารถจัดการผลกระทบได และสงผลตอความเชื่อถือ

และชื่อเสียงขององคกร/หนวยงาน 

ประสบการณการวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยหลายแหงทั้งใน

และตางประเทศ เชน สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA. 2012) BCG (BCG. 2015) ที่ชี้วา ถามอง

โอกาสดวยโอกาสใหมและวางแนวทางกลยุทธท่ีจะนำไปสูการตอบโจทยดังกลาวท่ีโดดเดน ไดแก 

- การเปดตลาดใหม แนวทางกลยุทธดังกลาวจะชวยใหสามารถเขาถึงตลาดใหม ลูกคา ดวย

โอกาสความรวมมือกับผูเลน (Actors) NGOs 

- การใชนวัตกรรมโมเดลธุรกิจใหมสำหรับชุมชน หรือผลิตภัณฑใหมที่แกไขปญหาสิ่งแวดลอม

โดยเฉพาะ 

- การพัฒนาโซอุปทานอยางบูรณาการหรือการพัฒนาโซคุณคาจะชวยใหภาคีเครือขายรายยอย

เขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจมากกวาการพ่ึงพาผูประกอบการเพียงไมก่ีราย 

- การสรางแบรนดผลิตภัณฑและสนับสนุนราคาผลิตภัณฑที่มาจากเกษตรกรรายยอยและเกษตร

อินทรีย 

- ทำธุรกิจในฐานะเปนสวนสำคัญสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดย

ทำงานรวมกับหนวยงานรัฐ ชุมชน 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กระทรวงการคลัง (2551) ไดศึกษาและจัดทําแผนแมบทการเงินระดับฐานราก โดยมีวัตถุประสงค 3 

ประการคือ 1) กําหนดและเสนอแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมใหองคกรการเงินระดับฐานรากเปน

เครื่องมือหลักของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของทองถิ่นอันเปนสิ่งมีคุณคายิ่งของชาติ โดยใหชุมชนเปนศูนยกลางและ

เปนกําลังสําคัญของการพัฒนา 2) มีกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ

สนับสนุนองคกรการเงินในระดับฐานรากใหสามารถกําหนดแนวนโยบายในทิศทางที่สอดคลองกันและลดการ

ทํางานที่ซ้ำซอนของภาครัฐ และ 3) มุงสงเสริมการชวยเหลือกันระหวางองคกรการเงินระดับฐานราก โดยมี

จุดประสงคเพ่ือรอยรัดเครือขายความม่ันคงและยั่งยืนระดับชาติในท่ีสุด 

แผนแมบทการเงินการคลังเพ่ือสังคมประกอบดวยวิสัยทัศน 4 ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ ดังนี้  
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วิสัยทัศน “สังคมมีความสุขมีภูมิคุมกันและสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาใหเปนสังคมพ่ึงตนเองไดอยางพอเพียงและยั่งยืน 

1.1 กลยุทธสงเสริมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) และสังคม

ฐานความรู (Knowledge Based Society) 

1.2 กลยุทธสงเสริมการสรางและพัฒนาอาชีพ รวมท้ังเพ่ิมทักษะและ ความรูเพ่ือ

ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 2: การเสริมสรางภูมิคุมกันใหสังคมของประชาชน 

2.1 กลยุทธสนับสนนุการเสริมสรางสุขภาพและสวัสดิการรักษาพยาบาล 

2.2 กลยุทธ สนับสนุนสวัสดิการสําหรับผูชราภาพ ผูดอยโอกาส และผูใชแรงงาน 

รวมถึงผูประสบภัยธรรมชาติ 

2.3 กลยุทธสนับสนนุดานท่ีอยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย 

2.4 กลยุทธสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกและภาคีในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การสรางสรรคสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ีดี 

3.1 กลยุทธเสริมสรางบรรทัดฐานดานคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และธรรมาภิ-

บาล รวมท้ังอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 

3.2 กลยุทธสงเสริมการสรางความเขมแข็งสถาบันท่ีเปนศูนยรวมทางจิตใจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4: การสรางสังคมสมดุล 

4.1 กลยุทธลดความเหลื่อมล้ำดานรายได 

4.2 กลยุทธลดชองวางระหวางสังคมชนบทและสังคมเมือง 

4.3 กลยุทธสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและ

ยั่งยืน 

 

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติด านการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (2561) 

(https://ilaw.or.th/node/4769) ไดกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก  

1) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ (Closing the Gap) ดวยการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจฐานราก กระจายการถือครองทรัพยสินโดยการปฏิรูประบบภาษี การสรางหลักประกันทางสังคมท่ี

ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกคน การเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานไทยใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพและความ

ริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทำงาน การลงทุนทางสังคม แบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจน

และกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง การสรางความเปนธรรมแกผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ในการเขาถึง

บริการสาธารณสขุและกระบวนการยุตธิรรม 

2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม (Multiple Growth Poles) ดวยการ

กำหนดจังหวัดหลักที่ จะเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ การ จัดระบบเมืองที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ

https://ilaw.or.th/node/4769
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และปลอดภัย การปรับปรุงแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน และการสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ี

บนฐานขอมูลความรูและนวัตกรรม 

3) การเสริมสรางพลังทางสังคม (Social Energy and Synergy Mobilization) ดวยการสรางสังคม

เขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ การ

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนรวม ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชนและ

ภาคประชาสังคม การเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย การสงเสริมความ เสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี

ในการสรางสรรคสังคม และการสนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชน 

4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

(Community and Local Authority Empowerment) ดวยการสงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน 

การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง การปรับดุลอำนาจระหวางประชาชน

กับนักการเมืองและเจาหนาที ่ร ัฐเพื่อสรางประชาธิปไตยระดับฐานราก การเสริมสรางขีดความสามารถ 

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารงานและจัดบริการท่ี สอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี และการสรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2554) ชี้วา กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตร

ประเทศไทย 4.0 เปนไปเพื่อการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวในการขับเคลื่อนไปสูการเปน

ประเทศตามวิสัยทัศนสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งตองมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การ

ปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาและอื่น ๆ ไปพรอม ๆ กัน และใหความสําคัญกับการ

แกปญหา ความเหลื่อมล้ำท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานราก” ถือเปนนโยบาย

ท่ี รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ใหความสำคัญ มีเปาหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ สรางเศรษฐกิจชุมชน

ให เขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น เปนการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

วิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน และกาวไปดวยกันโดยไมทิ ้งใครไวขางหลัง เชนเดียวกับ

เป าหมายที ่ท าทายส ําหร ับการพัฒนาอยางย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ

สหประชาชาติใหบรรลุผลภายใน 15 ปขางหนา ปญหาความเหลื่อมล้ำเปนปญหาของประเทศซึ่งเกิดขึ้นมา

ยาวนานกวา 60 ปและยังคงเปนปญหาของประเทศท่ีชองวางของคนจนและคนรวยหางกันมากข้ึน โดยสัดสวน

คนรวย 20% มีรายไดสูงคิดเปนรอยละ 54 ของรายไดทั้งประเทศ ในขณะที่คนจน 20% มีรายไดรวมกันคิด

เปนรอยละ 4 ของรายไดรวมท้ังประเทศ ชี้ใหเห็นความแตกตางกันถึง 20 เทา (สศช. 2559) ดังนั้นรัฐบาลจึงให

ความสำคัญกับการแกปญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะประชากรในภาคการเกษตรซ่ึง

มีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปนผูผลิตสินคาที่เปนวัตถุดิบตั้งตนที่มีความเชื่อมโยงกับ

ภาคสวนเศรษฐกิจอื่น เชน อุตสาหกรรมการเกษตร การคา บริการ ทองเที่ยว และสงออก แตยังเผชิญกับ

ปญหายากจน มีภาระหนี้สินไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทำกิน ขาดโอกาสการเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน เทคโนโลยี/

นวัตกรรม ขอมูลขาวสารและตลาด อีกท้ังผลกระทบจากบริบทการเปลี่ยนแปลงท้ังปจจัยภายนอก ไดแก ความ

ผันผวนของเศรษฐกิจโลก ขอตกลง/กติกาการคาใหม การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก อีก

ท้ังขอจำกัดในการพัฒนาการเกษตรท่ีมาจากปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมืองในประเทศ  
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สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2560) ดำเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื ่อนการ

พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ระหวางป 2550-2559 โดยมุงศึกษารูปแบบและแนวทางการ

ยกระดับขีดความสามารถของสหกรณและองคการพึ่งพาตนเองเพื่อทำหนาที่เปนเครื่องมือของประชาชนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน ท่ีสอดคลองกับสถานการณในบริบทโลกใหม โดยมีเปาหมาย/ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ

ไดแก 1) ระดับปจเจกบุคคนมีสมรรถนะใน 3 องคประกอบคือ มีจิตสำนึกพ่ึงพาตนเองและรวมมือกัน มีกระบวน

ทัศนกวางไกลสอดคลองกับบริบทโลกใหม และมีความรู-ทักษะในการนำไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ

และมีสวนรวมในการจัดการกลุม/องคกร 2) ระดับสหกรณ(องคกร) มีขีดความสามารถในเชิงธุรกิจในการเปนท่ี

พึ่งของสมาชิกและชุมชน 3) ระดับเครือขาย มีการจัดการความสัมพันธระหวางสหกรณ (องคกร) และภาคี

ภายใตปณิธานสูเปาหมายรวม 4) กอเกิดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีเปนทางเลือกแกประชาชน”ระบบสหกรณท่ีมีคุณคาใน

แนวทางการคาท่ีเปนธรรมนำการพัฒนาท่ียั่งยืน” มีผลลัพธการวิจัยและขอคนพบท่ีสำคัญ 0

1ไดแก 

1) นวัตกรรมกระบวนการ “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา" ท่ีเกิดจากบูรณาการนำ “คุณคาสหกรณ” 

ไปใชในการเชื่อมโยงเปนเครือขายโดยมีการกำหนดนิยามและคุณลักษณะเครือขาย "วงสัมพันธเชิงคุณคาของ

ภาคีในระยะยาว เพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง เนนการเรียนรูสูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดี

ของสมาชิก" (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2555) 

2) ชุดความรู “แนวทางการแกปญหาความยากจนเชิงระบบดวยการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ท่ี

ชี้ใหเห็นแนวทางการแกปญหาความยากจน 3 มิติ (จนเศรษฐกิจ จนความคิด และจนเพื่อนฝูง) โดยใชวิธีการ

เชื่อมโยงเครือขายคุณคาซ่ึงเปรียบเสมือนการจูโจมเขาถึงปญหา และใชกระบวนการแกไขอยางเปนระบบ ดังนี ้

- การแกปญหา “จนเศรษฐกิจ” นั้นจะใชคุณคาสหกรณรวมพลังในการนำความสามารถหลักทาง

ธุรกิจของภาคีเครือขายในการวางแผนดานธุรกิจเพื่อการลดตนทุน และสรางโอกาสการตลาด เพื่อเพิ่มรายได

อันจะนำประโยชนกลับคืนสูสมาชิกและชุมชน 

- การแกปญหา “จนความคิด” นั้นเปนไปเพื่อสรางกระบวนการและกลไกของการเรียนรูรวมกัน

อยางตอเนื่อง ในการติดอาวุธทางปญญาดวยวิธีการเชื่อมโยงความรูทั้งวิถีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

ความรูเพื่อใหเทาทันบริบทโลกใหมผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ

คิดและคุณคาและการแกปญหา “จนความคิด” ในท่ีสุด 

- การแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” นั้น การสรางความสัมพันธระหวางภาคีเครือขายนี้ ที่ยึดมั่นใน 

“คุณคาสหกรณ” นอกจากจะชวยแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” แลวยังกอใหเกิดพลังทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม นำสูการสรางสังคมเปนสุขในท่ีสุด 

3) ตัวแบบผูนำการเปลี่ยนแปลง (ผูนำเชิงคุณคา) ภายใตคุณสมบัติ 4 มิติซึ่งตอมาไดนำไปใชในการ

ประกาศเกียรติคุณ “นักสหกรณที่มีคุณคาประจำป” ซ่ึงกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนา

ผูนำสหกรณ การพัฒนาหลักสูตรผูนำสหกรณภายใตเครือขายขบวนการสหกรณของไทยและหนวยงานรัฐและ

steering committee การพัฒนาสหกรณระดับชาติ 
 

1 อานรายละเอยีดเพ่ิมเติมจากเอกสารรายงานวิจยัชุดโครงการวจิัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม. ระยะที ่1-8 

(www.cai.ku.ac.th, www.trf.or.th) 
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4) ตัวแบบธุรกิจสหกรณแนวใหม (New Business Model) ที่นำเอาชุดความรูการจัดการโซอุทาน

สหกรณอยางบูรณาการมาใชในธุรกิจสหกรณเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ในแนวทางของ

ระบบสหกรณเชิงคุณคาและการคาท่ีเปนธรรมอยางเปนรูปธรรม ไดแก เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เครือขาย

คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย เครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ เครือขายคุณคามันสำปะหลัง เครือขายคุณคา

ยางพารา เครือขายทองเท่ียวเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา เครือขายคุณคาจังหวัด

พิษณุโลก (จุฑาทิพย ภัทราวาทและคณะ. 2553) 

5) ชุดความรูการพัฒนาเครือขายคุณคาและการคาที่เปนธรรมตามกรอบ VN & F Platform เพ่ือ

การยกระดับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจแนวใหม ใสใจการคาท่ีเปนธรรม ซ่ึงธ.ก.ส.ไดนำไปขยายผลพัฒนาธุรกิจ

สหกรณการเกษตรทั ่วประเทศและเปนยุทธศาสตรในแผนพัฒนาสหกรณฉบับท่ี 2 (2550-2554) ภายใต

นโยบายคพช. 

6) นวัตกรรมกระบวนการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะดานการประกอบการในแนวทางการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (The Capacity Building Framework) ท่ีสรางโอกาสการเรียนรูแกชาวนาอยางครบวงจร เพ่ือ

ยกระดับการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การยกระดับสมรรถนะดานการประกอบการ ที่เชื่อมโยงการผลิต

และตลาดเปาหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถยกระดับมูลคาเพ่ิมดวยกลไกการสรางแบรนดผลิตภัณฑเชิง

คุณคา โดยการจัดการเรียนรูนั้นไดดำเนินการในลักษณะ Learning by doing ตลอดจนการสรางกลไกการ

ถายโอนความรูสูทายาทเกษตรกร และมีขอมูลเชิงประจักษที่ชาวนามีทักษะการประกอบการและสามารถ

พัฒนาธุรกิจสรางมูลคาเพ่ิมใหกลุมวิสาหกิจชุมชนไดอยางเปนรูธรรม 

7) นวัตกรรมกระบวนการ “กรอบการพัฒนาโซคุณคาเพื่อยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ” (The 

Value chain Development Platform) เปนการบูรณาการเอาขีดความรูที ่เปนสหวิทยาการมาใชในการ

สรางระบบนิเวศการเรยีนรู (Learning Ecosystem) ท่ีออกแบบใหระบบสนับสนุนการเรียนรูสูการยกระดับท้ัง

สมรรถนะคน ขีดความสามารถองคกร และความเขมแข็งของเครือขายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑของชุมชน 

มีผลลัพธตัวแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไดแก กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนอำนาจเจริญ (ศานิต เกาเอี้ยน. 

2559) กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน เปนตน (จุฑาทิพย ภัทราวาท. 2560) 

8) นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ ที่เปนผลลัพธจากกระบวนการการพัฒนาโซคุณคาผักอินทรียกรณีของ

กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ชี้ใหเห็นรูปแบบของการจัดการความสัมพันธระหวางภาคีหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชนภาควิชาการและประชาชน (Public Private Partnership: PPP) ในการพัฒนาโซคุณคาเพื่อการ

ยกระดับมูลคาเพิ่ม โดยใชปณิธานและเปาหมายรวมในการแกปญหาที่มีประชาชนเปนศูนยกลางไดอยาง

แทจริง (อรุษ นวราช. 2559) กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรม อำนาจเจริญเปนนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใน

ลักษณะของ Demand Driven Supply Network ซึ่งเริ่มตนจากการสงเสริมการเรียนรูของชาวนาในการวาง

แผนการผลิตที่มีกลไกการรับรองมาตรฐานรวมกันไปสูการยกระดับสมรรถนะดานการประกอบการของ

วิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาเปนระบบธุรกิจที่มีภาคีเขามามีสวนรวมเปนระบบการคาที่เปนธรรม (จุฑาทิพย 

ภัทราวาท. 2560) นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่เปนผลผลิตการวิจัยภายใตการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาโซ

คุณคาฯ อาทิเชน กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรม เครือขาย
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คุณคาผลไมคุณภาพ Farmer Shop Business Model ซึ่งมีคุณลักษณะในรูปแบบของ “ธุรกิจแบบมีสวน

รวม: Inclusive Business” (G20 Development Working Group, 2015) มีกลไกและระบบการสราง

สมรรถนะดานการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแกเกษตรกรรายยอยและผูมีสวนไดสวนเสีย มี

กลไกการบริหารจัดการในสถาบันเกษตรกรในลักษณะการเปนองคกรธุรกิจพ่ึงพาตนเองและมีการใชนวัตกรรม

ที่สำคัญไดแก การยกระดับหนาที่ (Functional Upgrading) การยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) 

การยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) และการสรางชองทางการตลาดใหม (Chain Upgrading) ท่ี

สงผลใหเกษตรกรรายยอยมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจำหนายผลผลิตอยางเปนรูปธรรม 

9) ขอเสนอเชิงนโยบายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานชุดโครงการฯที่สำคัญไดแก การขยายผลนำชุด

ความรูตามกรอบการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะดานการประกอบการในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(The Capacity Building Framework) หรือในรูปแบบการสรางพื้นที่เรียนรูที่เปดโอกาส สามารถเขาถึงและ

สรางความเขาใจแกเกษตรกรเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิถีการประกอบอาชีพในแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการสงเสริมใหสถาบัน

เกษตรมีการพัฒนาโซคุณคาเพื่อการยกระดับมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑของเกษตรกรตามกรอบการพัฒนาโซ

คุณคา (The Value Chain Development Framework) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจของ

สถาบันเกษตรกรในแนวทางการพึ่งพาตนเอง โดยชูประเด็นในอัตลักษณของธุรกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive 

Business) เพื่อจุดประกายความคิดแกผูเกี่ยวของในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสูการบรรลุ

เปาหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สนับสนุนใหดำเนินการเปดพื้นที่เรียนรู โดยใชศูนยเรียนรูมีชีวิตภายใตชุด

โครงการ เปนหนวยเรียนรูในการถายโอนความรูสูสาธารณะ เพ่ือใหคนในชุมชนและผูสนใจเกิดความตระหนัก

เห็นความสำคัญของการพัฒนาที่กอใหเกิดความสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตามนโยบาย

และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ภายใตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตามโยบายและเปาหมายของ TRP4: ซ่ึงรูปแบบของแผนบริหารจัดการงานวิจัยขนาดใหญ ซ่ึงมีเปาหมายสำคัญ

ในการสานตอนโยบายและยุทธศาตรชาติ “เพื่อเพิ่มรายไดและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ 

ความยากจนของเกษตรกร ของประชาชน ชุมชนในระดับฐานราก” นักวิจัยมีความจำเปนตอง ทราบ

สถานการณท่ีเปนชองวางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีเปนอยู เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาฯ อีกท้ังตองเลือกใช

ชุดความรู และนวัตกรรม เพื่อการสรางสรรคการพัฒนาฯบนฐานนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและ

เชื่อมโยงกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมี นวัตกรรม โดยการวิจัยในที่นี้เปนไปภายใตภารกิจของทีม

กลไกกลางซึ่งมีภารกิจใหการสนับสนุน ดานการเรียนรูและนวัตกรรมแกทีมวิจัยเพื่อนำไปใชประโยชนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในบริบทตางๆของกลุมเปาหมาย  

จุฑาทิพย ภัทราวาทและคณะ (2563) นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู (Learning 

Eco system)ที่มีจุดมุงหมายในการสรางสรรคกลไกการเรียนรูที่มีความยืดหยุนในการสงเสริมการเรียนรูและ

สรางบรรยากาศที ่เอื ้อตอการเรียนรู ในชุมชนทองถิ ่นอันจะเปนกลไกการแกปญหาสำคัญของการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและเปนพ้ืนท่ีเรียนรูชุมชนโดยมีองคประกอบ 4 อยาง 
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1) สาระการเรียนรูท่ีเปนชุดความรู-ทฤษฎี บูรณาการจากวิทยาการหลายดาน (cross discipline) ท่ี

ผานการทดลองใชและสังเคราะหแลวสำหรับสงเสริมการเรียนรูในการเพิ่มสมรรถนะระดับบุคคล เพิ่มขีด 

ความสามารถในระดับองคกรและเครือขายเพื่อใหเปนตัวจักรการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช

นวัตกรรม 

2) แหลงเรียนรู/พื้นที่เรียนรูที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ 

ประสบการณในการสรางสรรคนวัตกรรม เชน ศูนยเรียนรูชุมชน E-Learning 

3) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรมที่ยืดหยุนมีความเหมาะสมกับผูเรียน มีหลาย

รูปแบบ อาทิเชน การอบรม ใหคำแนะนํา เวทีถอดบทเรียน ทำโครงการ (Project Base Learning) การศึกษาดูงาน 

4) เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูและขอมูลขาวสารผานเว็ปไซด สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ 
 

จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ (2563) ไดสรุปผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากจากกรณีศึกษาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขนาดใหญ ที่ดำเนินการในป 2561-2563 

ในประเด็นท่ีเปนสาระสำคัญดังนี้ 

1) โอกาสการพัฒนา (Opportunities) 

• รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตปรัชญาแนวคิดท่ีชัดเจนและมี

มาตรการหลายรูปแบบผูบริโภคมีแนวโนมความตองการผลิตภัณฑ & บริการสินคาชุมชน

เพ่ิมข้ึน 

• นโยบายสนับสนุนการวิจัยท่ีมุงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

• มีแหลงเรียนรูท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม  

• มีตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีประสบความสำเร็จ 

2) ขอจํากัดการพัฒนา (Threats): 

• นโยบาย & มาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมีชองวางเชิงยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน

สูเปาหมาย 

• ขาดกลไกสงเสริมการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะแกประชาชนเพื่อวางแผนอาชีพและชีวิตท่ี

เหมาะสมกับบริบทปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

• ขาดกลไกสนับสนุนแกทีมวิจัยในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมนํา

การพัฒนาภายใตปรัชญาแนวคิดTRP4 

3) จุดแข็ง (Strengths) ของภาคีรวมพัฒนา 

• ชุมชนมีทุนความรูและทุนทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีสามารถนํามาบูรณาการในการพัฒนา 

• มีผูนําความคิดและปราชญชาวบานท่ีมีความรูในบริบททองถ่ิน ท่ีพรอมเขามามีสวนรวม 

• มีการรวมกลุม & เครือขายในชุมชน 

4) จุดออน (Weakness) ของภาคีรวมพัฒนา 

• คนสวนใหญยังไมเขาในในบริบทความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจในภาพใหญท่ีสงผลกระทบ 
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• เปาหมายการพัฒนาไมสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงเปนพลวัต 

• การใชเทคโนโลยีในการผลิตสินคา & บริการไมเหมาะสม ซ่ึงไดรับการถายทอดจากนโยบาย 

• ขาดความรูดานการจัดการ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการพัฒนาสินคา & บริการท่ีสอด 

ผลการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรดังกลาวไดนำมาสูขอเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาเศษฐกิจ

ฐานราก ที่ควรดำเนินการควบคูกับการสรางวิสัยทัศนรวมระหวางภาคีรวมพัฒนาเพื่อมุงเปาไปในทิศทาง

เดียวกันในการกาวขามปญหา (Pain point) ท่ีทำใหการพัฒนาท่ีผานมาไมสามารถบรรลุเปาหมายการลดความ

เหลื่อมล้ำ แกปญหาความยากจนได อีกทั้งจะกอใหเกิดขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม คือ “ระบบเศรษฐกิจ 

ของชุมชนทองถิ่นที่มีการจัดโครงสรางความสัมพันธของผูคน องคกร และเครือขายในแนวราบ กอใหเกิด 

บรรยากาศการเรียนรูที่สรางแรงจงูใจในการพัฒนาบนหลักการพึ่งพาตนเอง มีความเชื่อมั่นไววางใจชวยเหลือ 

เก้ือกูลสรางสรรคนวัตกรรมนําพาสูการพัฒนาท่ีสมดุล เอ้ือตอการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี มีสันติสุขอยางยั่งยืน” 

แนวทางการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหนวยสงเสริมฯเพื่อบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว มุงไปที่การ 

พัฒนาใน 6 องคประกอบของโครงสรางในระบบชุมชนทองถ่ินท่ีพึงปรารถนาดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงระบบ (System Changing) เริ่มจากการทำ R&D ในพื้นที่เปาหมาย เพื่อการ 

วิเคราะหสถานการณการกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนารวมกัน โดยการพัฒนามีการดึง

ภาคีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและออกแบบ Road Map Milestone อยางเปนขั ้นตอนสู การบรรลุ 

วิสัยทัศนรวม 

2. การยกระดับขีดความสามารถขององคกรในชุมชน (Revolution of Community Enterprises) 

อาจใชรูปแบบธุรกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive Business) โดยการดึงภาคีเครือขาย/ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี 

สวนรวมในการวางแผนการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุน มีการกำหนดตลาดเปาหมายการวางกล

ยุทธกระบวนการทำงานอยางรอบคอบโดยใช Business Model Canvas 

3. การพัฒนาระบบนิเวศชุมชน (Community Ecosystem) เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐาน กลไกเอ้ือ 

ตอการพัฒนาที่สอดคลองกับบริบท ความตองการที่สำคัญเชน ฐานขอมูลชุมชน ระเบียบชุมชน โครงสราง 

ระบบบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนธรรมาภิบาล มีระบบน้ำ ถนน ไฟฟา 

4. พื้นที่เศรษฐกิจสรางสรรคที่เปนแหลงซื้อขายสินคา บริการแกคนในชุมชน เปนกลไกการลงทุน 

กระตุนอุปสงคการบริโภคสินคาที่ผลิตในชุมชน สรางรายไดแกคนในชุมชน เชน รานสวัสดิการ, ตลาดเกษตรกร 

ผูประกอบการโอทอป - SMEs - ทองเท่ียวเท่ียวชุมชน, รานคาชุมชน 

5. แหลงทุนชุมชน เพื่อใหมีกลไกระดมเงินออม เงินลงทุน การจัดสวัสดิการชุมชน ในรูปแบบของ 

สถาบันการเงินชุมชน เชน กองทุนชุมชน สถาบันการเงินชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน 

6. กลไกติดตาม-ประเมินผลการพัฒนาท้ังในระดับครัวเรือน-องคกร-ชุมชน เพ่ือใหมีขอมูลปอนกลับ 

สำหรับการปรับแผนท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต 
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2.4 สถานการณ-นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

Sena, Ney Matos, Mesquita, และ Machado (2017) กลาวถึงแนวคิดทางเลือกใหมจากกลุมชนชั้น

รากหญาท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงกลายเปนเครื่องมือสำคัญท่ีเขามาเติมเต็มแนวคิดของการ

พัฒนาที่ยั่งยืนแบบดั้งเดิม ซึ่งทั่วโลกกำลังใชเปนแนวปฏิบัติเพื่อตอตานกระแสทุนนิยมจากตะวันตก (Western 

Capitalism) และการผลิตท่ีละเลยตอการใสใจสิ่งแวดลอม  

กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น เกิดจาก

การพัฒนาและแรงตอตานของกลุ มชนชั ้นรากหญา (Grassroots Development and Resistance) ที่มีการ

เคลื่อนไหวเพื่อตองการแกไขปญหาบางอยางที่เกิดขึ้นกับทองถิ่นหรือชุมชนของตน (Local social movement) 

หรือเกิดจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมักมีการกลาวถึงแงมุมตางๆของทองถ่ิน ไมวาจะเปนวัฒนธรรมทองถ่ิน หรือ

ประเด็นขอกังวลของทองถิ่นนั้น (Local economic demands) รวมถึงประเด็นการไมยอมรับตอแนวคิดหรือ

ทฤษฎีบางอยางของผูเชี่ยวชาญหรือภาครัฐ ที่สงผลกระทบโดยตรงตอทองถิ่น ซึ่งทำใหทองถิ่นมีการรวมกลุมกัน

เพ่ือเรียกรองหรือตัดสินใจบางอยาง (Rejection of impositive expertise)  

Sena, Ney Matos, Mesquita, และ Machado (2017) ไดอธิบายเพิ ่มเติมวา การพัฒนาที ่ยั ่งยืน

จำเปนจะตองมีการผสมผสานกันระหวางรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบดั้งเดิม ซึ่งประกอบดวยประเด็นดาน

เศรษฐก ิจ (Economic Pillar) ประเด ็นทางส ังคม (Social Pillar) และระบบน ิ เวศว ิทยาของการเม ือง 

(Environmental Pillar) กับแนวความคิดที่เปนทางเลือกใหมของกลุมรากหญา (Grassroots approach) ซึ่งจาก

รูปที ่ 2.1 อธิบายไดวา เสาเศรษฐกิจ (Economic Pillar) จะตองเนนความเปนเศรษฐกิจแบบความรวมมือ 

(Solidarity Economy) ซึ่งแนวคิดนี้ สามารถใชเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาในระดับทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 

และเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนเครือขายในการตอตานระบบเศรษฐกิจแบบเดิมที่มุงเนนตอผลกำไร ซ่ึง

เศรษฐกิจแหงความรวมมือนี้ มีลักษณะท่ีสำคัญ คือ ความรวมมือ (Cooperation) การบรหิารจัดการตนเอง (Self-

management) ระบบเศรษฐกิจที่เปนพื้นฐานของการรวมแรงรวมใจของคนในทองถิ่นเพื่อตอบสนองทั้งในเรื่อง

การผลิต การแปรรูป สินเชื ่อ การตลาด และการบริโภค และความสมัครสมานสามัคคีของคนในทองถ่ิน 

(Solidarity) ในขณะที่ประเด็นทางวัฒนธรรม (Cultural Pillar) ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการของโลกาภิวัตน ท่ี

มักจะเกิดการหลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของวัฒนธรรม และนำไปสูการสูญเสียความเปนอัตลักษณของ

ทองถิ่น ดังนั้น จำเปนที่จะตองนำประเด็นดานวัฒนธรรม เขามาเปนประเด็นพิจารณาสำหรับแนวทางการพัฒนา

ท่ียั่งยืนดวยเชนกัน  
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รูปท่ี 2.1 แสดงกระบวนการเกิดข้ึนของการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเกิดจากกระบวนการภายในชุมชนและทองถ่ิน 

ท่ีมา: บทความ Grassroots approach and resistance: upgrading the conception of sustainable development โดย 

Sena, Ney Matos, Mesquita, และ Machado (2017) 

 

ดังนั้น การปรับปรุงแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเสริมประเด็นแนวคิดของกลุมรากหญาลงไป มี

ความสำคัญอยางยิ่ง แมแนวทางหรือกระบวนการในการพัฒนาในระดับรากหญาจะไมใชเรื่องใหม ซ่ึงไดเคยมีการ

กลาวถึงแลวในงานวิจัยหลายๆ ดานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แตยังไมเคยถูกหยิบยกมาพิจารณาอยางจริงจัง

เพื่อใหแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นหรือชุมชน (Grassroots) กลายเปนองคประกอบสำคัญของแนวคิดของการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2560) จากรายงานการวิเคราะหสถานการณ

ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยป 2560 พบวา สถานการณความยากจนของประเทศไทยดีข้ึน

มาก สัดสวนความยากจนลดลงจากรอยละ 8.61 ในป 2559 เหลือรอยละ 7.87 ในป 2560 หรือคิดเปนสัดสวน

คนจนประมาณ 5.3 ลานคน (ป 2559 จำนวน 5.8 ลานคน) ทั้งนี้ คนยากจนมาก ซึ่งเปนคนที่อาจกลายเปน

คนยากจนเรื้อรังและตองใหความชวยเหลือเปนพิเศษในป 2560 มีจำนวน 1.8 ลานคน คนเกือบจน (Nearer 

poor) จำนวน 5.40 ลานคน ทำใหในป 2560 มีคนยากจนมากและคนเกือบจน รวมทั้งสิ้น 10.72 ลานคน 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.9 ของจำนวนประชากรท้ังหมด  

ทั้งนี้ ความยากจนของประชากรไทย กระจุกตัวอยูในพื้นที่ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคเหนือ และอยูในเขตชนบทมากกวาเขตเมือง ทั้งนี้ พบวา จังหวัดปตตานี เปนจังหวัดที่ยากจนที่สุดใน

ประเทศ และพบวา จังหวัดที่มีปญหาความยากจนเรื้อรัง (ระหวางป 2543 – 2560 มีสัดสวนคนจนอยูใน

ลำดับสูงสุด) คือ จังหวัดปตตานี นราธิวาส แมฮองสอน กาฬสินธุ ตาก และบุรีรัมย โดยพบวา ในป 2560 

จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ มีสัดสวนคนจนคิดเปนรอยละ 34.20 รองลงมาคือ 

จังหวัดนราธิวาส (34.17) แมฮองสอน (33.3) กาฬสินธุ (32.96) นครพนม (27.78) ตาก (27.18) ชัยนาท 
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(26.21) บุรีรัมย (20.99) สระแกว (19.03) และพัทลุง (18.67) ตามลำดับ รวมท้ัง สถานการณความเหลื่อมล้ำ

ของประเทศไทยในป 2560 พบวา ความเหลื่อมล้ำดานรายไดวัดโดยคาสัมประสิทธิ์จีนี่เทากับ 0.453 เพิ่มข้ึน

จากป 2558 ท่ี 0.445 ซ่ึงสะทอนวาประเทศไทยยังคงมีปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได 

หากพิจารณากลุมประชาชนในระดับเศรษฐกจิฐานราก ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของรัฐบาลที่มุงเนนให

ความชวยเหลือ คือ กลุมประชาชนคนไทยท่ีมีความยากจน หรือกลุม Bottom 40 หรือกลุมประชากรระดับ

ลางท่ีมีรายไดต่ำสุด หรือมีรายไดประมาณ 5,346 บาทตอคนตอเดือน ซ่ึงรอยละ 38.7 ของประชากรกลุมนี้ 

เปนกลุมคนยากจนและคนเกือบจน ซึ่งประชากรในกลุม Bottom 40 นี้มีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 3,408 บาทตอคน

ตอเดือนเทานั้น ตามรูปท่ี 2.2 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงกลุมประชาชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก หรือกลุม Bottom 40 

ท่ีมา : ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผลโดย สศช. 
  

นอกจากนี้ ยังพบวา คนยากจนมีลักษณะโดยทั่วไป คือ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ

แรงงาน และเปนผูไมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการศึกษาต่ำ และไมมีท่ีดินเปนของตนเอง มีการกระจุกตัวอยูใน

เขตชนบทถึงรอยละ 63.9 ของกลุม Bottom 40 ทั้งหมด และหากจำแนกเปนรายภาค พบวา คนจนมีการ

กระจายตัวอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภายใต 

ตลอดป 2560 จนถึงปจจุบัน รัฐบาลไดดำเนินนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมาอยาง

ตอเนื่อง โดยป 2560 คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 928,839 ลานบาท ในการกระตุน

เศรษฐกิจ โดยแบงตามกลุมเปาหมาย คือ มาตรการเพ่ือประชาชนฐานราก วงเงิน 425,109 ลานบาท (รอยละ 

45.8) มาตรการดานอ่ืนๆ 475,677 ลานบาท (รอยละ 51.2) และมาตรการเพ่ือ SMEs 28,053 ลานบาท (รอย

ละ 3.0) โดยมาตรการสำหรับประชาชนฐานราก เปนมาตรการท่ีครอบคลุมท้ังกลุมเกษตรกรและผูมีรายไดนอย 

ตลอดจนครอบคลุมทั้งในดานการใหสินเชื่อและดานที่มิใชสินเชื่อ ซึ่งวงเงินสำหรับการชวยเหลือเกษตรรวม 
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227,659 ลานบาท และวงเงินสำหรับชวยเหลือผูมีรายไดนอยรวม 197,450 ลานบาท (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ 

ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2560) 

ป 2561 รัฐบาลออกนโยบายกระตุ นเศรษฐกิจอยางตอเนื ่อง โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 801,426 ลานบาท โดยมีสัดสวนการจัดสรรเงนิใหกับมาตรการเพื่อประชาชนฐานรากมาก

ที่สุด วงเงิน 537,688 ลานบาท (รอยละ 67.09) รองลงมาจัดสรรสำหรับมาตรการดานอื่นๆ 246,738 ลาน

บาท (รอยละ 30.79) และจัดสรรสำหรับมาตรการเพื่อ SMEs 17,000 ลานบาท (รอยละ 2.12) โดยมาตรการ

สำหรับประชาชนฐานราก เปนมาตรการที่ครอบคลุมทั้งกลุมเกษตรกรและผูมีรายไดนอย ตลอดจนครอบคลุม

ทั้งในดานการใหสินเชื่อและดานที่มิใชสินเชื่อ ซึ่งวงเงินสำหรับการชวยเหลือเกษตรรวม 266,173 ลานบาท 

และวงเงินสำหรับชวยเหลือผูมีรายไดนอยรวม 271,515 ลานบาท (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐาน

ราก ธนาคารออมสิน, 2561) 

สรุป มาตรการ/โครงการสำคัญท่ีรัฐบาลดำเนินการชวยเหลือประชาชนฐานรากในระหวางป 2560 – 

2561 สำหรับกลุมเกษตรกร มีทั้งมาตรการ/โครงการดานสินเชื่อ ดานการสงเสริมดานการผลิตและการตลาด 

ดานการฟนฟูผูประสบอุทกภัยและภัยพิบัติ ดานการใหเงินชวยเหลือ และมาตรการ/โครงการท่ีชดเชยดอกเบี้ย 

รวม 42 มาตรการ/โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 493,831.57 ลานบาท สำหรับกลุมประชาชนผูมีรายได

นอย มีมาตรการ/โครงการดานสวัสดิการ ดานสินเชื่อ ดานการสงเสริมวินัยทางการเงิน และดานการพัฒนาท่ี

อยูอาศัย รวม 30 มาตรการ/โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 468,965.32 ลานบาท   

สำหรับมาตรการ/โครงการสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อชวยเหลือประชาชนฐานรากในกลุม

เกษตรกร ไดแก สินเชื่อเพื่อฟนฟูการผลิตใหแกเกษตรกรผู ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต ป 2559/60 

โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป และการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแก

เกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป โครงการชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 

60/61 ดานการตลาด โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทำนา โครงการ

ชวยเหลือและสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง เปนตน 

สำหรับมาตรการ/โครงการสำคัญท่ีรัฐบาลดำเนินการเพ่ือชวยเหลือประชาชนฐานรากในกลุมผูมี

รายไดนอย ไดแก โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกผูที่มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ

แหงรัฐ ป 2560 โครงการตลาดประชารัฐ ประชารัฐสวัสดิการ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ โครงการไทยนิยม ยั ่งยืน (หมู บาน/ชุมชนละสองแสนบาท) โครงการบานคนไทยประชารัฐ 

โครงการเน็ตประชารัฐ เปนตน 

ทั้งนี้ ในป 2561 รัฐบาลไดดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเปนโครงการที่ตอยอดมาจากแนวคิด

โครงการประชารัฐ มุงเนนแกไขปญหาและพัฒนาความเปนอยูของประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ความมั่นคง และเพื่อชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย โดยมอบหมายแตละกระทรวง ตลอดจน

หนวยงานภาครัฐตางๆ รวมกันขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนแบบบูรณาการงานรวมกันทั้งดานนโยบาย 

ภารกิจ และงานหนาท่ี เพ่ือไมใหเกิดความซ้ำซอน โดยแตละกระทรวงมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการและ

กิจกรรมสำคัญตางๆ ดังนี้ 
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1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ: ดำเนินงานภายใตแผนงานปฏิรูปโครงการสรางการผลิตภาค

การเกษตร ไดแก โครงการสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย (นาอินทรียลานไร) ระหวางป 2560-2564 โครงการ

ดานการบริหารจัดการน้ำ ดานการแกไขปญหาท่ีดิน ดานปศุสัตว และดานผลผลิตทางการเกษตร 

2) กระทรวงการคลัง : ดำเนินงานภายใตแผนงานเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ไดแก โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

3) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา: ดำเนินงานภายใตแผนงานสงเสริมเศรษฐกิจและพัฒนา

ศักยภาพชุมชน ไดแก โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการทองเท่ียวชุมชน 55 จังหวัดทองเท่ียวเมืองรอง 

โครงการบริหารจัดการขอมูลอัจฉริยะเพื่อการทองเที่ยว โครงการสงเสริมการตลาดเพื่อการพัฒนาและสราง

ความเขมแข็งหวงโซคุณคาดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองรอง 

4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม : ดำเนินงานภายใตแผนงานสงเสริม

เศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ไดแก โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่รอบอุทยาน 

เปนตน 

5) กระทรวงพลังงาน : ดำเนินงานภายใตแผนงานสงเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชมุชน 

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสำหรับโรงเรียนในชนบทไมเกิน 350 แหง โครงการติดตั้ง

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตรไมเกิน 5,000 แหง โครงการติตตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยสำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขาภิบาลไมเกิน 170 แหง เปนตน 

6) กระทรวงมหาดไทย : ดำเนินงานภายใตแผนงานสงเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ไดแก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

(ดำเนินการโดยกรมการปกครอง) โครงการพัฒนาหมูบานและชุมชนอยางยั่งยืน โดยศาสตรพระราชาตาม

แนวทางประชารัฐ (ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ: สทบ.) โครงการชุมชน

ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี (ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน)  

7) กระทรวงวัฒนธรรม : โครงการเท่ียวงานวัด 55 เมืองรองและชุมชน โครงการสงเสริมชุมชน

คุณธรรมนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

สำหรับ กระทรวงพาณิชย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษกิจไทย ไดเรงสงเสริมและ

พัฒนาเศรษฐกิจการคาไทย โดยการใชความตองการตลาดเปนตัวนำ (Demand Driven) และการสรางสรรค

คุณคา (Value Creation) ใหสอดคลองกับความตองการตลาด เชื่อมโยงทั้งหวงโซคุณคาทั้งภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยใหความสำคัญกับธุรกิจบริการและเศรษฐกิจใหม (Service Based 

Economy & New Economy) ที่จะเปนกลไกขับเคลื ่อนเศรษฐกิจฐานคุณคาใหกับประเทศตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ที่ทำนอยแตไดผลมาก (Less for More) และมีภูมิคุมกันตอเศรษฐกิจโลกสูงขึ้น รวมทั้งให

ความสำคัญกับการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชกลไกประชารัฐในการทำงานรวมกัน ท้ัง

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
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ซึ่งที่ผานมา กระทรวงพาณิชย เห็นวา ประชาชนผูมีรายไดนอยพึ่งพาเศรษฐกิจจากภาคเกษตร และขาย

สินคาชุมชนในทองถิ่นเปนหลัก มีชองทางการจำหนายสินคาภายในทองถิ่นที่จำกัด ทำใหเกิดปญหาดานการ

หมุนเวียนของรายได และความเปนอยูในการดำรงชีพ 

กระทรวงพาณิชย จึงไดดำเนินนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในหลายดาน ทำให

ผูประกอบการสินคาชุมชนมีชองทางขายสินคาเพ่ิมข้ึน และประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงสินคาอุปโภค

บริโภคท่ีจำเปนกับการครองชีพในราคาถูกกวาทองตลาดผานรานธงฟาประชารัฐ รวมท้ังยังมีตลาดทองถ่ิน

ที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว สงผลใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทองถิ่น โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญของ

กระทรวงพาณิชย ดังนี้ 

1) สงเสริมรานธงฟาประชารัฐ  โดยใหผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จำนวน 14.5 ลานคน ไดใช

บัตรฯ ชำระคาสินคาในการซื้อสินคาอุปโภค/บริโภคที่จำเปนตอการครองชีพในรานธงฟาประชารัฐภายใต

วงเงินท่ีไดรับ มีจำนวนรานคาสมัครเขารวมโครงการแลวกวา 85,500 ราย ผลการใชจายเงินผานบัตรสวัสดิการฯ 

ผานเครื่อง EDC และแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” รวม 56,700 ลานบาท รวมท้ังไดเพ่ิมสัดสวนสินคาชุมชน

ในรานคาธงฟาประชารัฐ เพื่อเปนชองทางระบายสินคาชุมชน  ขณะเดียวกัน ยังเปนการเพิ่มรายไดผูผลิตสินคา

ชุมชน โอทอป อาทิ ผลิตภัณฑทางการเกษตร สินคาชุมชน ซ่ึงเปนการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ สงผล

ใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

2) ผลักดันตลาดทองถิ่นเช่ือมโยงการทองเท่ียว โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสินคา/บริการเดนของ

ชุมชนกับการทองเท่ียว สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนขยายตัว อาทิ  

• ตลาดประชารัฐตองชม 230 แหง  

• ศูนยจำหนายสินคาเกษตร (Farm outlet) จำนวน 66 แหง 39 จังหวัด  

• รวมมือกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการคาปลีก จำกัด ธนาคาร SMEs และสมาคมการคา

ผูแทนจำหนายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงไทย จัดมุมจำหนายสินคาชุมชนภายในรานขายของฝากของผูแทน

จำหนายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ตามเสนทางแหลงทองเที่ยว ภายใตชื่อ “ไทยเด็ด” มีสถานีบริการ

น้ำมัน PTT Station เขารวมโครงการแลว 71 แหง ท่ัวประเทศ  

• จัดทำ MOU เชื ่อมโยงการคากับการทองเที่ยว โดยรวมกับการทองเที ่ยวแหงประเทศ 

ผลักดันตลาดตองชมเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญในทองถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดเมืองรอง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากแบบครบวงจร โดยเนนสงเสริมตลาดรวมกันในการประชาสัมพันธ และพัฒนาศักยภาพผูคาในทองถ่ิน 

3) แกไขราคาสินคาเกษตรสำคัญ โดยติดตามดูแลสถานการณการผลิตและภาวะราคาสินคาเกษตร

หลักท่ีสำคัญอยางใกลชิด ผานการดำเนินมาตรการตางๆ อาทิ 

•  ไขไก : เช่ือมโยงการจำหนายไขไกผานรานคาธงฟาประชารัฐ และสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 

15 ลานฟอง เพื่อลดคาครองชีพประชาชนและชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงไก และผลักดันการสงออก จำนวน 30 

ลานฟอง สงผลใหราคาปรับตัวเพ่ิมจาก 2.30 บาท (ต.ค.61) เปน 2.60 บาท  

• ผลไม : จัดทำขอตกลงความรวมมือ (MOU) การรับซื้อผลไมในฤดูการผลิตป 2561 กับ

หางคาปลีกชั้นนำ ผูสงออกผลไม มีเปาหมายรับซื้อผลไม รวม 333,000 ตัน มูลคารวมกวา 20,000 ลานบาท 
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และในป 2562 มีแผนระยะสั้น/ยาว รองรับผลไมชวงผลผลิตออกสูตลาดมาก (เม.ย.- มิ.ย.62) อาทิ  จัดงาน

บุฟเฟตผลไม (กรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวม 5 ครั้ง) ผลักดันการสงออกไปประเทศเพ่ือนบาน รณรงคการบริโภค

กับนักทองเท่ียว จัดงานผลไมเมืองรอนโลก (เดือน พ.ค.62)  และจัดตั้งตลาดกลางผลไม (จ.จันทบุรี) เปนตน   

• มะพราว : กำหนดเปนสินคาควบคุมและควบคุมการขนยายนำเขาจากตางประเทศ 

จัดสงเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อปองกันการลักลอบนำเขา และดำเนินมาตรการรับซื้อเนื้อมะพราวแหง และ

สนับสนุนการแปรรูปเปนเนื้อมะพราวแหงจำหนายใหแกโรงงานแปรรูป/โรงงานน้ำมันมะพราว ทำใหราคา

มะพราวผล ไดปรับตัวสูงข้ึน จาก 5.59 บาทตอผล (ม.ค. 62) เปน 6.99 บาทตอผล  

• ขาว :  

- ออกมาตรการชดเชยดอกเบ้ียเพ่ือชะลอการขาย ปริมาณรวม 2.42 ลานตัน  

- ลดตนทุนในการผลิต  โดยขอความรวมมือจากภาคเอกชนในการปรับลดราคาจำหนาย

ปุย กระสอบละ 30-50 บาท  

- เชื่อมโยงการซื้อขายผลผลิตเกษตรสูตลาดกลางในการสงเสริมของกระทรวง รวม 56 

แหง ใน 32 จังหวัด 

- เพิ่มชองทางจำหนายโดยจัดตลาดนัดขาวเปลือก จำนวน 34 ครั้ง ปริมาณรับซื้อรวมกวา 

16,460 ตัน มูลคา 178 ลานบาท  สงผลใหเกษตรกรขายขาวในราคาสูงกวาราคาตลาด ตันละ 100-1,000 บาท  

4) สรางมูลคาเพิ่มใหสินคาชุมชน/สินคา GI โดยสงเสริมการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ปจจุบันมีสินคา GI ที่ไดรับการจดทะเบียนแลว 107 รายการ จาก 69 จังหวัด โดย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2562 กรมทรัพยสินทางปญญา ไดประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาอีก 4 รายการ ไดแก 

จำปาดะสตูล มะมวงน้ำดอกไมสระแกว ปลาดุกราทะเลนอยพัทลุง และลิ้นจี่แมใจพะเยา ทำใหในปจจุบันมี

สินคาที่ไดรับการขึ้นทะเบียน GI แลว รวม 107 สินคา จาก 69 จังหวัด ทำใหเหลือเพียงอีก 8 จังหวัดที่จะมี

สินคา GI ครบทุกจังหวัด โดยกรมฯ ตั้งเปาหมายวาภายในป 2562 จะสามารถผลักดันใหขึ้นทะเบียน GI ได

ครบทุกจังหวัด และทำใหโครงการ 1 จังหวัด 1 สินคา GI บรรลุผลสำเร็จได 

สำหรับ 8 จังหวัดท่ียังไมมีสินคา GI ไดมีการยื่นคำขอเขามาครบทุกจังหวัดแลว และอยูระหวาง

การพิจารณาคำขอ ไดแก จ.ตาก สินคาขาวเหนียวดำลืมผัวตาก ครกหินแกรนิตตาก อโวคาโดพบพระ และแป

จอเขียวแมสอด , จ.ระยอง สับปะรดระยอง , จ.ปทุมธานี ตุมสามโคก ขาวหอมปทุมธานี กลวยหอมทองปทุม , 

จ.ฉะเชิงเทรา มะมวงน้ำดอกไมสีทองบางคลา มะพราวน้ำหอมบางคลา , จ.อางทอง กลองเอกราช , จ.สิงหบุรี 

ปลาชอนแมลา , จ.ระนอง ทุเรียนในวงระนอง มังคุดในวงระนอง , จ.กระบี่ กาแฟกระบี่ โดยสินคา GI ท้ังหมด

ของไทยสามารถสรางมูลคาการตลาดไดสูงกวา 4,000 ลานบาทตอป 

5) พัฒนาผูประกอบการ OTOP โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีกำหนดเปดรับสมัครผูผลิต

สินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ระดับ 3-5 ดาว เพื่อพัฒนาเขาสูการเปน OTOP SELECT ภายใน

เดือนพ.ค.2562 นี้ เพราะตามกำหนดในทุกๆ 2 ป กรมฯ จะดำเนินการคัดสรรผูผลิตสินคา OTOP ใหกาวเปน 

OTOP SELECT ซ่ึงในป 2559 มีผูผานการคัดสรรรวม 1,253 ราย แบงเปน 4 กลุม ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม 
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จำนวน 513 ราย, ผาและเครื่องแตงกาย จำนวน 369 ราย, ของใชของตกแตงและของที่ระลึก จำนวน 293 

ราย และสมุนไพรท่ีมิใชอาหาร จำนวน 78 ราย   

ทั้งนี้ หลังจากคัดสรร OTOP SELECT ไดแลว กรมฯ จะเพิ่มชองทางการตลาดใหกับสินคา 

OTOP โดยจะชวยพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ OTOP SELECT จากนั้นจะเพิ่มชองทางการตลาด

ออนไลน เพื่อชวยใหเขาถึงผูบริโภคไดอยางไรพรมแดน และจะจัดกิจกรรมกระตุนการจำหนาย มีกำหนดจัด

งาน 4 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันที่ 12-14 ก.ค.2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฎร

ธานี ครั้งที่ 2 วันที่ 19-21 ก.ค.2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 วันท่ี 

23-25 ส.ค.2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก และครั้งท่ี 4 วันท่ี 30 ส.ค.-1 ก.ย.

2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 กรุงเทพฯ 

6) สงเสริมการสรางอาชีพดวยธุรกิจแฟรนไชส โดยจัดงาน “แฟรนไชสสรางอาชีพ” ในจังหวัด

ตางๆ รวม 20 ครั ้ง มีเจาของแฟรนไชสเขารวมแสดงธุรกิจแฟรนไชสจังหวัดละ 50 ธุรกิจ กลุ มเปาหมาย

ประกอบดวยผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ผูมีรายไดนอย และผูวางงาน รวมกวา 50,000 ราย คาดวาจะมีผูซ้ือแฟรน

ไชส 1,000 ราย เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 34 ลานบาท  

7) สรางเครือขายธุรกิจระดับจังหวัดทั่วประเทศ  ภายใตชื ่อ MOC Biz Club ซึ่งเปนการ

รวมกลุมนักธุรกิจสาขาตางๆ ของแตละจังหวัดเพื่อสรางเครือขายการคาการลงทุนใหเขมแข็งในระดับพื้นท่ี 

ปจจุบันมีสมาชิกกวา  12,000 ราย เกิดการเชื่อมโยงและขยายการคาระหวางกัน  สามารถสรางมูลคาทางการคา

เบื้องตนไดกวา 180 ลานบาท 

8) การสรางความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรและเศรษฐกิจฐาน

รากไทย โดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ไดร วมกับ Grow Asia ประเทศสิงคโปร และ

มหาว ิทยาล ัยแม ฟ าหลวง จ ัดก ิจกรรมฝกอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการ TPSO-WEF Grow Asia Hackathon 

Agricultural Trade Workshop on Thai Organic Rice ภายใตชื่องาน Hackathon 2019 ไทยแลนดฟูด

ฮีโร (Thailand Food Heroes) เม่ือวันท่ี 24 – 26 เมษายน 2562 เพ่ือหาแนวทางแกปญหา (Solutions) 

ในการยกระดับศักยภาพทางการคาของเกษตรกรรายยอย SMEs และ Start-up โดยเฉพาะในกลุมสินคา

เกษตรมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ ขาวสี และขาวอินทรีย ใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในอนาคต 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) มีมาตรการ

สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ี 11/2561 เรื่อง มาตรการ

สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก โดยมาตรการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนการลงทุนในทองถิ่นใหมี

เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนใหผูประกอบการที่มีศักยภาพเขาไปมีสวนรวมในการสนับสนุกิจการขององคกร

ทองถิ่น โดยตองเปนสหกรณหรือวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตองประกอบกิจการอยางนอยดานใดดานหนึ่งตามขอบขาย ดังนี้ 

1) กิจการดานการเกษตรและเกษตรแปรรูป หมายถึง กิจการที่มีความเชื่อมโยงและชวยสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตรในทองถ่ิน 
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2) กิจการในอุตสาหกรรมเบา หมายถึง กิจการผลิตในอุตสาหกรรมเบาที่มีความเชื่อมโยงและ

ชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับวัตถุดิบในทองถ่ิน 

3) กิจการทองเที่ยวชุมชน หมายถึง กิจการทองเท่ียวชุมชนที่มีความเชื่อมโยงและชวยสราง

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการใชศักยภาพ อัตลักษณดานวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถ่ิน 

สิทธิและประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับ คือ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 

3 ป เปนสัดสวนไมเกินรอยละ 120 ของเงินลงทุน (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) สำหรับรายไดจากกิจการ

ที่ดำเนินการอยูเดิม โดยจะคำนวณมูลคายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเงินทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุน

หมุนเวียน) ที่จายจริงในการสนับสนุนองคกรทองถิ่นตามที่สำนักงานกำหนด เชน คากอสรางโรงงาน คา

เครื่องจักรและอุปกรณ คาใชจายในการฝกอบรม เปนตน ซ่ึงระยะเวลาการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะ

นับจากวันที่มีรายไดภายหลังไดรับบัตรสงเสริม โดยจะตองยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนระหวางวันที่ 2 

มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2563  

โดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนคาดวา ผลจากมาตรการดังกลาวจะชวยยกระดับ

ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ นอกจากนี้ มาตรการดังกลาว จะเปนกลไกสนับสนุนใหภาคเอกชนมี

สวนรวมในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเปนชองทางใหมีการนำผลงานวิจัยในประเทศไปขยายผลในวง

กวางข้ึน 

ทั้งนี้ มาตรการนี้จะบังคับใชกับโครงการที่ไดรับการสงเสริมอยูเดิม โดยตองเปนประเภทกิจการท่ี

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประกาศใหการสงเสริมอยูในขณะท่ียื่นขอรับการสงเสริมตามมาตรการนี้ และ

ระยเวลาการยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสิ้นสุดลงแลว หรือเปนโครงการท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ซึ่งจะตองมีเงินลงทุนขึ้นต่ำของแตละโครงการไมนอยกวา 1,000,000 บาท (ไมรวมคาที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน) โดยจะตองสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สหกรณ หรือวิสาหกิจชุมชนในทองถ่ินไมนอย

กวา 200,000 บาทตอราย 
 

2.5 ตัวอยางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในตางประเทศ 

1) ประเทศอินเดีย 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา, กระทรวงพาณิชย (2562) จัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง

นโยบายภาครัฐของอินเดียในการแกไขปญหาความยากใหกับประชาชน พบวา อินเดียเปนอีกประเทศที่มีการ

กำหนดนโยบายเพื่อชวยเหลือประชาชนในระดับฐานรากอยางเปนรูปธรรม โดยในระหวางป ค.ศ. 2009-2010 

จำนวนประชากรอินเดียที่อยูภายใตเสนความยากจนมีจำนวน 454 ลานคน หรือประมาณ รอยละ 38.2 ของ

จำนวนประชากรทั้งหมด ตอมาในป ค.ศ. 2011-2012 มีจำนวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนจำนวน 

363 ลานคน หรือประมาณ รอยละ 29.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตอยาง

สม่ำเสมอตอเนื่องมาตลอด จากการดำเนินนโยบายเพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ียากจนหลายโครงการ ไดแก  
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1.1) โครงการ Antyodaya Anna Yojana (AAY) Ration Card Color 2018-19 เปนโครงการ

ท่ีรัฐจะใหสวนลดการซ้ืออาหารท่ีจำเปน เชน ขาวสาลี น้ำตาล ขาวสารในราคาถูก โดยผูเขารวมโครงการตองไดรับ

การยืนยันจากภาครัฐกอนวาเปนผูมีความยากจน หรือมีความลำบากตางๆ เชน พิการ หรือแมเลี้ยงเดี่ยว เปนตน 

โดยผูเขารวมโครงการจะไดรับบัตร Ration Pass ท่ีมีสีตางๆ แตกตางกันออกไปในระหวางคนเมือง และคนชนบท 

1.2) โครงการจัดหากาซหุงตม (LPG) ใหกับคนยากจนที่อยูภายใตเสนความยากจน โดยรัฐให

เงินสนับสนุนจำนวน 1,600 รูปตอครัวเรือน (หรือประมาณ 800 บาท) โดยคาดวาจะมีประชาชนท่ียากจนเขา

รวมโครงการดังกลาวมากกวา 45 ลานครัวเรือน  

1.3) โครงการ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana เปนโครงการเปดบัญชีธนาคารใหกับ

คนยากจนที่ไมมีบัญชี โดยเนนไปที่คนยากจนกลุมที่อยูใตเสนความจน โดยไดมีการเปดบัญชีไปแลวจำนวน

ทั้งสิ้น 220 ลานบัญชี โดยโครงการดังกลาวเนนใหคนยากจนมีบัญชีธนาคารไวใช และมีการเขาถึงระบบ

การเงินที่ถูกกฎหมาย มีโอกาสทำประกันตางๆ (Insurance) ทั้งนี้ ใน 1 ครัวเรือนจะมี 1 บัญชีสามารถเบิก

เงินเกินบัญชี (Overdraft) ไดถึง 5,000 รูป (หรือประมาณ 2,500 บาท) โดยการมีบัญชีธนาคารดังกลาวจะ

ชวยใหคนอินเดียสามารถใชเงินอิเล็กทรอนิกส เชน e-wallet ไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

นอกจากโครงการและมาตรการท่ีกลาวขางตน รัฐบาลอินเดียยังไดดำเนินโครงการอ่ืนๆ อีกหลาย

โครงการเพื่อชวยเหลือคนยากจน อาทิ โครงการเบี้ยยังชีพสำหรับผูสูงอายุ โครงการบริหารจัดการน้ำเพ่ือ

การเกษตรใหเกษตรกรมีน้ำใช โครงการสงเสริมการออมเพื่อการศึกษาโดยสอนใหเด็กรู จักออมเงิน และ

สามารถถอนเงินไดรอยละ 50 เมื่ออายุ 18 ป โดยรัฐเปนผูจายดอกเบี้ย โครงการ Make in India ซึ่งเปน

โครงการขนาดใหญ ท่ีเนนการลงทุนในอินเดียเพ่ือสรางงานสรางอาชีพใหกับคนอินเดีย โครงการ Smart Cities 

ที่พัฒนาเมืองหลักในอินเดียกวา 100 เมืองที่เนนการพัฒนาระบบการขนสงสาธารณะ พื้นที่สวนกลาง เชน 

Public park ระบบอินเตอรเนทที ่ครอบคลุม และการจัดการดานสิ ่งแวดลอมที ่ดี เปนตน ซึ ่งในหลายๆ 

โครงการ มีเจตนารมณสำคัญในการชวยเหลือประชาชนใหหลุดพนจากความยากจน ซึ่งเปนเปาหมายสำคัญ

ของรัฐบาลอินเดีย  

การที่อินเดียสามารถลดจำนวนคนที่อยูใตเสนความยากจนไดมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการท่ี

รัฐบาลมุงมั่นที่จะแกไขปญหาความยากจน ผานการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ดังที่กลาวขางตน (ซึ่งหลาย

โครงการมีรูปแบบที่คลายคลึงกับนโยบายของรัฐบาลไทย) อีกทั้งเศรษฐกิจของอินเดียที่เติบโตตอเนื่องมาเปน

เวลามากกวา 10 ป โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ การเมืองที่มีเสถียรภาพ การลงทุนจากตางประเทศ 

(FDI) ทั้งจากนักลงทุนตางชาติและนักลงทุนอินเดียโพนทะเล รวมทั้งการขยายตัวเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง 

อยางไรก็ตาม แมวาปจจุบันอินเดียจะมีจำนวนคนท่ีอยูภายใตเสนความยากจนนอยกวาไนจีเรีย ซ่ึงเปนประเทศ

ที่มีจำนวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนมากที่สุด (ไนจีเรียมีคนอยูภายใตเสนความยากจนประมาณ 

87 ลานคน อินเดียมีประมาณ 70.5 ลานคน ขณะท่ีไทยมีประมาณ 4.9 ลานคน)  แตอินเดียยังมีคนยากจนเปน

จำนวนมากถึงรอยละ 60 ของจำนวนประชากรท้ังหมด และแมวาประชากรกลุมนี้จะอยูเหนือเสนความยากจน 

แตก็มีรายไดไมถึงวันละ 3.20 เหรียญสหรัฐฯ 
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2) ประเทศญ่ีปุน 

ญี่ปุน เปนประเทศตนแบบดานการกระจายอำนาจสูการปกครองสวนทองถิ่น(Decentralization) 
โดยทั ้ง 47 จังหวัด (Prefectures) มีรัฐบาลทองถิ่นของตนที่มีอำนาจหนาที ่ในการกำหนดและออกแบบ
นโยบายสำหรับการพัฒนาทองถ่ิน อันเปนแนวทางสำคัญท่ีชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และเกิดการกระจาย
รายไดไปสูทองถ่ินอยางท่ัวถึง ซ่ึงเปนผลมาจากการออกกฎหมายการกระจายอำนาจสูทองถ่ินในป 2542 (กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2558) โดยมีกรณีศึกษาจากญี่ปุน ดังนี้ 

2.1) การพัฒนาจังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido) เกาะฮอกไกโดเปนเกาะขนาดใหญอยูทางตอน
เหนือสุดของประเทศญี่ปุ น พื ้นที ่สวนใหญเปนภูเขา เปนพื ้นที ่เปาหมายในการพัฒนาของรัฐบาลญี่ปุน 
ประชากรบนเกาะฮอกไกโดสวนใหญอยูในภาคการบริการ (Service) ซ่ึงแมฮอกไกโดจะเปนเมืองท่ีเนนทางดาน
เกษตรกรรม (Agriculture) และอุตสาหกรรม (Industry) แตพื้นที่ถูกใชไปเพียงแค 1 ใน 4 ของเกาะเทานั้น 
แสดงใหเห็นถึงขนาดของผลผลิตตอขนาดพ้ืนท่ี ท่ีมีคอนขางนอยเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในญี่ปุน รัฐบาลญี่ปุน
จึงไดกำหนดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดฮอกไกโด (The Hokkaido Comprehensive Development Plan) 
เปนนโยบายสำคัญระดับชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพที่แทจริงของภูมิภาคนี้ ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุนและ
รัฐบาลทองถิ่นจังหวัดฮอกไกโดไดดำเนินมาตรการที่หลากหลายในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดฮอกไกโดใหมีความ
เจริญมากขึ้น โดยการจัดตั้งหนวยงาน Hokkaido Development Agency ซึ่งปจจุบันอยูภายใตกระทรวง
ท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง และการทองเท่ียว ญี่ปุน (Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ทาเรือ และสนามบิน รวมทั้งมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันปญหาน้ำทวม สงเสริมภาคการเกษตรและการทองเที่ยว รวมทั้งเพื่อเริ ่มดำเนิน
โครงการบุกเบิกเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงาน และการสรางสภาพแวดลอมการใชชีวิตใหประชาชน
มีชีวิตความเปนอยูท่ีสะดวกสบายทามกลางสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ซ่ึงผลจากการดำเนินการตามแผนพัฒนา
พ้ืนท่ีจังหวัดฮอกไกโดดังกลาว ทำใหจังหวัดฮอกไกโดกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาและไดรับการยอมรับใน
เรื่องของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)  

ปจจุบันจังหวัดฮอกไกโด กลายเปนพื ้นที ่สำคัญของญี่ปุ นในฐานะเปนแหลงผลิตทางดาน
การเกษตรท่ีใหญท่ีสุด และเปนจังหวัดทองเท่ียวสำคัญ ท่ีสรางรายไดใหกับญี่ปุนเปนอยางมาก จากการกำหนด
แผนพัฒนาพ้ืนที่ของรัฐบาลดังกลาว โดยในป 2493 หนวยงาน Hokkaido Development Agency ไดจัด
ตั้งขึ้นตามกฎหมาย The Hokkaido Development Act จึงอาจกลาวไดวา ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นท่ี
ชนบทในญี่ปุน เพื่อการกระจายรายได สรางโอกาสใหคนในทองถิ่นมีรายได และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เปน
แนวทางการพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชน เพ่ือนำมาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน   

2.2) การพัฒนาจังหวัดโอกินาวา (Okinawa) ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการจัดเก็บรายไดจากภาษี
ทองถิ่น (Local Taxes) ไดนอยที่สุด ขอมูลลาสุดป 2558 จากรายงานการจัดเก็บรายไดจากภาษีทองถ่ิน       
ในแตละจังหวัดของญี่ปุน พบวา จังหวัดท่ีมีการจัดเก็บรายไดมากท่ีสุดมีสัดสวนมากกวาจัดหวัดท่ีจัดเก็บรายได
นอยที่สุดถึง 2.5 เทา ซึ่งโตเกียวสามารถจัดเก็บรายไดจากภาษีไดมากที่สุด (165.9 พันลานเยน) ในขณะท่ี
จังหวัดโอกินาวาเปนจังหวัดที่จัดเก็บภาษีไดนอยที่สุด (67.1 พันลานเยน) และมีอัตราจัดเก็บรายไดจากภาษี
ทองถ่ินต่ำกวาคาเฉลี่ยของท้ังประเทศ (Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, White 
Paper on Local Public Finance 2017)  
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รัฐบาลทองถิ่นจังหวัดโอกินาวา มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดโอกินาวา (Policies 
on Okinawa) เพื่อเรงสรางความเจริญใหกับพื้นที่ เพื่อหวังสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นในพื้นที่ เพ่ือ
นำมาซึ่งการจัดเก็บรายไดภาษีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโอกินาวา เปนเกาะขนาดเล็กทางตอนใตของญี่ปุน และอยู
หางไกลจากแผนดินใหญ (Mainland)  

อยางไรก็ตาม นับตั้งแตที่สหรัฐอเมริกาคืนโอกินาวาใหญี่ปุน (จากยุทธการโอกินาวาในชวง
สงครามโลกครั้งที่สอง) เมื่อป 2515 หรือเปนเวลาเกือบ 50 ปแลว ปจจุบัน จังหวัดโอกินาวา ยังคงมีฐานทัพ
ทหารของสหรัฐอเมริกาทั้งกองทัพบก ทัพเรือ และทัพอากาศอยูในพื้นที่ ซึ่งในชวงเวลาเกือบ 50 ปที่ผานมา 
รัฐบาลญี่ปุนไดกำหนดแผนการพัฒนาจังหวัดโอกินาวา โดยมีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 10 ลานลานเยน เพ่ือลด
ชองวางการพัฒนาระหวางแผนดินใหญของญี่ปุนกับเกาะโอกินาวา โดยเฉพาะการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ ซ่ึงไดรับความรวมมือท้ังจากรัฐบาลทองถ่ินและประชาชนในโอกินาวาเปนอยางดี ทำใหจังหวัดโอกินาวา
มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 

ภายใตแผนพัฒนาโอกินาวา (Okinawa Promotion Plan) รัฐบาลกลางมีการรวมมือกับ
หนวยงานทุกกระทรวง มีการจัดสรรงบประมาณลงไปยังกระทรวงและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาโอกินาวามีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งภายใตแผนดังกลาว รัฐบาลดำเนินมาตรการ
ตางๆ รวมกับรัฐบาลทองถิ่นจังหวัดโอกินาวา อาทิ การสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และภาคการผลิต โดยมีการพัฒนาควบคูทั้งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อรองรับแผนการสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของดังกลาว (การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน ถนน 
สนามบินนานาชาติ พิพิธภัณฑสัตวน้ำขนาดใหญ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Shinryo) 

การพัฒนาตางๆ ภายใตแผนพัฒนาโอกินาวา ท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน ตางมุงหวังท่ี

จะชวยพัฒนาทองถิ่นและลดปญหาความเหลื่อมล้ำของพื้นที่เมืองและชนบท สงเสริมใหคนในทองถิ่นยังคงอยู

ในพ้ืนท่ีเพ่ือชวยพัฒนาบานเกิด รวมท้ังดึงดูดใหมีการลงทุนจากตางชาติ เพ่ือสรางงานใหกับคนในทองถ่ินอีกดวย 

ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลญี่ปุน ใหความสำคัญกับการพัฒนาทองถิ่นหรือการกระจายอำนาจสูทองถิ่น ซึ่งการสราง

ความเจริญใหกับทองถิ่น หรือการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่น จะชวยลดปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ และเปน

แนวทางสำคัญท่ีจะทำใหทองถ่ินเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  

2.3) แนวทางการพัฒนาระบบภาษีสำหรับทองถิ่นของญี่ปุน กระทรวงกิจการภายในและการ

สื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications: MIC) ประเทศญี่ปุน ไดออกแบบโปรแกรม

การจัดเก็บภาษี Hometown Tax หรือภาษีบานเกิด (Furutazo Nozei) ซึ่งเปนระบบภาษีที่รัฐบาลญี่ปุน

เริ่มดำเนินการในป 2553 โดยรัฐบาลมุงหวังที่จะลดชองวางระหวางรายไดจากการจัดเก็บภาษีของเมืองใหญ

และเมืองขนาดเล็กในชนบท เนื่องจากที่ผานมา จำนวนคนทองถิ่นในญี่ปุ นยังคงหลั่งไหลเขามาทำงานใน

โตเกียวอยางตอเนื่อง โปรแกรมนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อใหสอดรับกับนโยบายการฟนฟูภูมิภาค (Regional 

Revitalization) ที่ตองการแกไขปญหาดานประชากร (Demographic change) ทั้งอัตราการเกิดของที่ลดลง 

(Low birth rate) และประชากรสูงวัยที่เพิ ่มขึ้น (Aged population) เพื่อใหพื้นที่ในภูมิภาคชนบทยังคงมี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยในป 2560 มียอดเงินบริจาคสำหรับภาษีบานเกิดเพิ่มขึ้นถึง 45 เทา 

นับจากปแรกท่ีมีโปรแกรมนี ้



40 
 

แนวคิดสำคัญของภาษีบานเกิด คือ ประชาชนสามารถระบุภาษีที่ตนตองจายใหกับรัฐบาลไป

ยังพ้ืนท่ีทองถ่ินหรือจังหวัดบานเกิดของตน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยากจะสนับสนุนใหมีการนำภาษีนั้นไปพัฒนาได 

ซ่ึงชวยใหทองถ่ินไดรับเงินสนับสนุนนั้นโดยตรงจากประชาชน โดยไมตองรอการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ 

โดยสวนทองถ่ินท่ีไดรับเงินบริจาคนั้น จะมีของขวัญตอบแทนผูบริจาคเงิน เปนผลิตภัณฑในทองถ่ินท่ีมีมูลคาไม

เกินรอยละ 30 ของมูลคาเงินบริจาค เชน ผักตามฤดูกาล ขาว เนื้อสันในญี่ปุน ผลิตภัณฑงานฝมือ (Crafts) 

และเหลาสาเก ซึ่งเปนสินคาจากชุมชนหรือทองถิ่นนั้น ซึ่งผลิตภัณฑบางชนิด ก็เปนสินคาประจำถิ่น นับเปน

การสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทองถิ่นเพิ่มขึ้น  เนื่องจากแตละหนวยงานทองถิ่น จะมีการแขงขัน

กันเพ่ือโปรโมทสินคาประจำถ่ินท่ีจะมอบเปนของขวัญใหกับผูบริจาค  

ทั้งนี้ แนวทางดังกลาว เปนแรงจูงใจที่ทำใหประชาชนญี่ปุนมีความรูสึกตองการบริจาคเงินใน

โปรแกรมภาษีบานเกิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในระยะไมกี่ปที่ผานมารัฐบาลทองถิ่นในแตละจังหวัดของญี่ปุนมีการ

แขงขันกันอยางมากเพื่อจูงใจใหคนหันมาบริจาคเงินใหกับทองถิ่นของตนโดยการใชของขวัญที่มีราคาแพงมา

ดึงดูดเงินบริจาค ทำใหการบริจาคเงินมีแนวโนมที่จะมุงเนนไปท่ีสวนทองถิ่นที่ใหของขวัญราคาแพง ไมวาจะ

เปนเนื้อวัวญี่ปุ นเกรดพรีเมียม อาหารทะเล ไวนนำเขา สินคาอิเล็กทรอนิกส หรือคูปองสวนลดเขาพักใน

โรงแรมหรือรีสอรทในฮาวาย ดังนั้น เม่ือมีของขวัญเปนสิ่งตอบแทน ก็ทำใหประชาชนสนใจบริจาคเงินภาษีบาน

เกิดเพ่ิมมากข้ึน เพราะแทนท่ีจะจายเงินภาษีเต็มจำนวนใหกับรัฐ ก็มาแบงจายใหภาษีบานเกิดสวนหนึ่ง เพ่ือได

ของขวัญล้ำคาเปนสิ่งตอบแทน 

อยางไรก็ตาม รัฐพยายามควบคุมไมใหรัฐบาลทองถ่ินจัดหาของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอ่ืนท่ีมีมูลคา
มากกวารอยละ 30 ของเงินบริจาค หรือจัดหาของขวัญอ่ืนท่ีนอกเหนือจากผลิตภัณฑในทองถ่ินมาเปนของตอบ
แทน ซึ่งผิดวัตถุประสงคของรัฐบาล ที่ตองการใหทองถิ่นตอบแทนดวยผลิตภัณฑจากทองถิ่นนั้นเทานั้น แต
รัฐบาลทองถิ่นหลายแหงก็เพิกเฉยตอแนวทางดังกลาว เนื่องจากรูสึกเสียเปรียบหรือมีแรงดึงดูดนอยหาก
เปรียบเทียบหรือแขงขันกับรัฐบาลทองถ่ินอ่ืนๆ และจากการสำรวจของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 
พบวา ประมาณรอยละ 14 ของหนวยงานทองถ่ิน (1,788 แหง) หรือ 246 แหง มีการมอบของขวัญแกผูบริจาค
เงินภาษีบานเกิดท่ีมีมูลคาเกินกวารอยละ 30 ของเงินบริจาค และพบวามีหนวยงานทองถ่ินประมาณ 190 แหง
ที่ใหของขวัญนอกเหนือจากผลิตภัณฑในทองถิ่น ซึ่งรวมถึงเนื้อวัวจากตางประเทศ และไวนนำเขา จึงทำให
รัฐบาลญี่ปุนเริ่มหามาตรการสำหรับสวนทองถิ่นที่ละเมิดกฎ โดยจะคัดแยกสวนทองถิ่นนั้นออกจากโปรแกรม 
และผูบริจาคเงินนั้นจะไมสามารถนำเงินบริจาคนั้นไปหักลดหยอนภาษีไดอีกตอไป ทั้งนี้ มาตรการดังกลาว
กำหนดข้ึน เพ่ือใหการบริจาคเงินในโปรแกรมภาษีบานเกิดเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีแทจริง 

 

3) ประเทศจีน 

  ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน (2562) จัดทำการศึกษารูปแบบ

การแกไขปญหาความยากจนในประเทศจีน พบวา จีนเปนอีกประเทศที่ประสบความสำเร็จในการแกไขปญหา

ความยากจน โดยมุงเนนนโยบายการยกระดับรายไดของประชากร ซึ่งเปนผลจากการดำเนินนโยบายแกไขปญหา

ความยากจนมาอยางตอเนื่องตลอด 40 ป ซึ่งเริ่มตนดวยการปฏิรูปชนบท และการใหความชวยเหลือในทุกพื้นท่ี

อยางเทาเทียมกัน โดยเนนดานเกษตรกรรมที่สงเสริมใหเกษตรสามารถวางแผนการเพาะปลูกและบริหารจัดการ

ผลผลิตไดเอง และใหเกษตรกรสามารถเขาถึงรายได จากเดิมท่ีเปนระบบเกษตรกรรมที่ตองรวบรวมผลผลิตให
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ภาครัฐ นอกจากนี้ จีนยังบรรจุนโยบายลดภาวะความยากจนลงครั้งแรกลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 7 (2529 – 2533) และดำเนินมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบัน ฉบับที่ 13 (2559 – 2563) 

โดยรัฐบาลสงเสริมใหผูมีรายไดนอย เขามาลงทะเบียนกับภาครัฐ เพ่ือใหรัฐสามารถกำหนดนโยบายในการใหความ

ชวยเหลือไดอยางตรงจุด ซ่ึงเปนแนวนโยบายท่ีภาครัฐของไทยอยูระหวางการดำเนินการเชนกัน 

 สำหรับรูปแบบการดำเนินการของรัฐบาลจีน คือ การกำหนดใหขาราชการลงพ้ืนท่ีไปยังพ้ืนท่ีเปาหมาย

ที่หางไกลที่มีประชากรยากจน และทำการสัมภาษณเชิงลึกถึงสาเหตุและปญหาที่ทำใหตองประสบภาวะ

ยากจน และนำขอมูลกลับมาวิเคราะหและกำหนดเปนนโยบายใหตรงกลุมเปาหมาย โดยมีแรงจูงใจใหกับกลุม

ท่ีแกไขปญหาความยากจนไดสำเร็จ และมีบทลงโทษสำหรับผูท่ีดำเนินการไมสำเร็จ ทำใหในปจจุบัน ประชากร

ที่มีรายไดหรือคาใชจายต่ำกวาเสนความยากจนลดลงอยางตอเนื่อง จาก 755 ลานคนในป 2553 เหลือเพียง 

16.3 ลานคนในป 2561 

 

 

 



42 
 

บทท่ี 3 

การพัฒนาเครื่องมือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม 

 

การพัฒนาเครื่องมือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมในท่ีนี้เปนไปตามวัตถุประสงค 

ขอท่ี 1 และเปนการดำเนินการตอยอดจากการวิจัย TRP4 ในระยะที ่หนึ ่งที ่ผลการวิเคราะหเชิงกลยุทธ

(Strategic Issues) ชี้ใหเห็นสถานการณและปญหาสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ยังคงเปนเหตุ

ปจจัยที่ทำใหไมสามารถบรรลุเปาหมายตามความคาดหวังที่สำคัญ ไดแก ปญหาสำคัญ (Pain points) ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีทำใหไมประสบความสำเร็จตามความคาดหวัง มีประเด็นไดแก 

• เกษตรกรรายยอย กลุม/องคกร/สถาบันเกษตรกรที่เปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาสวนใหญยัง

ยินยอมรับความชวยเหลือจากหนวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรจากภายนอกอยูเสมอ แมวาการสงเสริมในหลายครั้ง

เปนกิจกรรมซ้ำเดิม ซ่ึงนอกจากเสียเวลาเขารวมกิจกรรมแลวยังไมสามารถนำมาใชแกปญหาไดตามท่ีควรจะเปน 

• หนวยงานท่ีเขามาใหคำปรึกษาแนะนำมักมีสาระสำคัญเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ไมได

คำนึงถึงบริบทความตองการของกลุมเปาหมาย 

• กระบวนการพัฒนาสวนใหญกระจุกตัวอยูในกิจกรรมระดับการผลิต ยังไปไมถึงการตลาดเปาหมาย 

ท่ีแทจริงทำใหไมสามารถแกปญหาเรื่องรายไดและความม่ันคงในอาชีพ 

• ขาดกลไกสงเสริมการเรียนรูในการสรางสมรรถนะที่จำเปน อาทิ ทักษะการประกอบการที่เทาทัน

โลกเศรษฐกิจยุคใหม การบริหารจัดการกลุม/องคกรใหเปนสามารถเปนกลไกยกระดับการสรางมูลคาเพ่ิม

ผลิตภัณฑ ตลอดจนแนวคิดการสรางสรรคนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพ่ือแกปญหาดานการตลาดท่ีมีสาเหตุมาจาก

ปญหาเชิงโครงสราง 

โดยขอเสนอสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัย TRP4 ในระยะตอไปที่สำคัญ คือการกำหนด

วิสัยทัศนรวมระหวางภาคีรวมพัฒนาซ่ึงจะชวยใหมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันและใชกลไกการวิจัย & พัฒนา

ใหสามารถกาวขามปญหา (Pain point) การสรางสรรคตัวแบบนวัตกรรม /นวัตกรรมตัวแบบการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากตามที่คาดหวัง ในแนวทางดังกลาวจะกอเกิดเปนขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม (Social 

Movement) เปนตนแบบในการขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในอนาคตตอไป 
 

3.1 แนวคิดการพัฒนาเครื่องมือ 

การดำเนินการโครงการหนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมมีวัตถุประสงคใน

การพัฒนาเครื่องมือใชสนับสนุนแกทีมวิจัยเพื่อจัดการกับความทาทายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต

บริบทที่แตกตางหลากหลาย โดยกลุมเปาหมายสวนใหญเปนชุมชนเกษตรกรรม ขอมูลเชิงประจักษชี ้วา 

เกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนทองถิ่นเปนกลุมประชาชนที่มีรายไดนอย ไมมั่นคง ขาดการออม

และมีปญหาหนี้สินที่สะสมเรื้อรัง อันเปนผลพวงมาจากปญหาเชิงโครงสรางเศรษฐกิจสังคมที่เชื่อมโยงกันเปน

ลูกโซ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีเปาหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เนนการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 



43 
 

และภาคประชาชนนั้น ไมอาจประสบความสำเร็จไดโดยงาย ตองใชเวลาจึงจะเห็นผลลัพธที ่ชัดเจน และ

จำเปนตองใชแนวทางการพัฒนาเชิงระบบ โดยขอมูลจากการวิจัยที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงชี้ใหเห็นชองวางการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากที่ดำเนินการอยูในปจจุบันและขอเสนอเชิงนโยบายซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนา

เศรษฐกิจใหม (New Economic Thinking) ที่ใหความสำคัญกับการใชรูปแบบสถาบันใหทำหนาที่เปนกลไก

เพ่ือการแกปญหาเชิงระบบแทนการปรับปรุงธรุกรรมในระดับจุลภาค  

แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบที่เกี่ยวของกับตลาดท่ีมีความเชื่อมโยงกันระหวางตลาด

ทองถิ่นกับระบบตลาดในภาพใหญ ตลอดจนความหลากหลายของสถาบันตาง ๆ ในชุมชน จึงตองใหมีกลไก

สงเสริมการเรียนรูเพื่อทำความเขาใจในระบบเศรษฐกิจและระบบตลาดที่เปนสาเหตุของปญหาควบคูกับการ

พัฒนาทักษะที่จำเปน และการคิดวิเคราะหเชิงกลยุทธเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ และสรางสรรค

นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ เพ่ือปดชองวางการพัฒนาและกอเกิดเปนกลไกการพัฒนาเชิงระบบโดยหวังวาผูนำการ

เปลี่ยนแปลงและกลไกการพัฒนาท่ีเปนผลลัพธการวิจัยจะยังคงทำหนาท่ีตอไปแมวาโครงการวิจัยจะสิ้นสุดลง 
 

3.2 วิสัยทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

การกำหนดวิสัยทัศนในที่นี้เปนไปเพื่อใชประโยชนในการสรางปณิธานรวมระหวางภาคีรวมพัฒนา 

ซ่ึงจะเปนประโยชนในการปรับวิธีคิด มีมุมมองเก่ียวกับโครงสราง องคประกอบของระบบเศรษฐกิจฐานรากใน

ชุมชน/ทองถิ่นที่เปนผลลัพธของการพัฒนา คือ “ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ินที่มีการจัดโครงสราง

ความสัมพันธของผูคน องคกร และเครือขายในแนวราบ กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่สรางแรงจูงใจ

ในการพัฒนาบนหลักการพึ่งพาตนเอง มีความเชื่อมั่นไววางใจ ชวยเหลือเกื้อกูล สรางสรรคนวัตกรรม

นําพาสูการพัฒนาที่สมดุล เอื้อตอการมีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีสันติสุขอยางยั่งยืน” แนวทางการสงเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหนวยสงเสริมฯเพื่อบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จำเปนตองมุงพัฒนาใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงใน 6 องคประกอบเพ่ือนำไปสูฉากทัศนชุมชนทองถ่ินท่ีพึงปรารถนา ดังรายละเอียด (รูปท่ี 3.1) 
 

 
รูปท่ี 3.1 ฉากทัศนชุมชนทองถ่ินท่ีพึงปรารถนาตามวิสัยทัศนการพัฒนา TRP4 



44 
 

1) การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Changing) เริ่มจากการทำ R&D ในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือการ

วิเคราะหสถานการณการกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนารวมกัน โดยการดึงภาคีเขามามี

สวนรวมกำหนดเปาหมาย ความตองการ และออกแบบทิศทางการพัฒนาอยางเปนขั ้นตอนสู การบรรลุ

วิสัยทัศนรวม โดยอาจใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับชุมชน/เครือขาย 

2) การยกระดับขีดความสามารถขององคกรในชุมชน (Revolution of Community Enterprises) 

เพ่ือใหเปนตัวจักรขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยสนับสนนุใหมีการพัฒนาโครงสรางระบบบริหารจัดการ

กลุม/องคกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนของธุรกิจอาจใช

รูปแบบของธุรกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive Business Model) หรือกรอบการพัฒนาโซคุณคาเพื ่อสราง

มูลคาเพิ่ม  เพื่อกาวขามปญหาที่มีสาเหตุมาจากปญหาเชิงโครงสรางที่มีการกำหนดตลาดเปาหมาย (Target 

market) ท่ีชัดเจน โดยประยุกตใช Business Model Canvas ในการมองธุรกิจอยางรอบดาน  

3) การพัฒนาระบบนิเวศชุมชน (Community Ecosystem) เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐาน กลไกและ

บรรยากาศที่เอื ้อตอการพัฒนาสอดคลองกับบริบท และความตองการอยางแทจริง ที่สำคัญไดแกระบบ

ฐานขอมูลชุมชน โครงสราง-ระบบบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีธรรมาภิบาล ระเบียบชุมชน 

และสาธารณูปโภคท่ีเหมาะ 

4. พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสรางสรรคกอใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน ไดแก แหลงซ้ือขายสินคาชุมชนท่ีมี

กลไกกระตุนอุปสงคการบริโภคสินคาที่ผลิตในชุมชน และสรางรายไดแกคนในชุมชน เชน รานสวัสดิการ, 

ตลาดเกษตรกร, ผูประกอบการโอทอป - SMEs - ทองเท่ียวเท่ียวชุมชน, รานคาชุมชน 

5. แหลงทุนชุมชน มีกลไกสงเสริมและระดมเงินออม เพื่อใชลงทุนในชุมชน และการจัดสวัสดิการ

ชุมชน อาทิเชน กองทุนชุมชน สถาบันการเงินชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน 

6. กลไกติดตาม-ประเมินผลการพัฒนาเพื่อใหมีขอมูลปอนกลับ สำหรับการปรับแผนการพัฒนา

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต 
 

3.3 หลักการของ GROW Model Platform 

GROW Model Platform ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชสนับสนุนแกทีมวิจัยและภาคีรวมพัฒนาภายใต

โครงการ TRP4 และภาคีหนวยงานที่สนใจ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการยกระดับกระบวนการพัฒนาที่สามารถ

กาวขามปญหาสำคัญของการพัฒนาฯที่ผานมา โดยเนนไปที่การนำเครื่องมือดานการวางแผนการบริหาร

จัดการ และการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจระหวางภาคีที่มีวิสัยทัศนรวม คือ การสรางโอกาสความรวมมือดวย

นวัตกรรมกระบวนการ 

GROW Model Platform จึงมุงเปาไปที่การสงเสริมกลุมเปาหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาในเชิง

กระบวนการ โดยใหความสำคัญกับการปรับกระบวนทัศน วิธีคิดแกกลุมเปาหมายใหมองเห็นความเชื่อมโยง

ระหวางการประกอบอาชีพของตนเองกับระบบเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นและระบบเศรษฐกิจในภาพใหญ เพ่ือ

ตระหนักร ู และสามารถวางแผนอาชีพในทิศทางที ่จะชวยใหพวกเขากาวขามปญหาโดยการเพิ ่มพูน
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ความรู ทักษะการประกอบการ เขาไปมีสวนรวมในระบบธุรกิจแบบมีสวนรวม และการเขาถึงตลาดเปาหมาย

อยางเปนระบบดวยการสรางสรรคนวัตกรรม 
 

3.3.1 วิธีการของ GROW Model Platform 

การดำเนินการของทีมหนวยสงเสริมจะทำหนาที่ในฐานะทีมโคช การเปดพื้นที่เรียนรูแกกลุม 

เปาหมายและภาคีรวมพัฒนาในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานท่ีสำคัญ ไดแก 

1) การวิเคราะหสถานการณจริงดวย Value Chain Analysis, SWOT Analysis เพื่อสรางความ

ตระหนักในปญหา (Pain point) ท่ีเผชิญอยูในปจจุบัน 

2) การกำหนดทิศทางอนาคต (ระยะยาว) และเปาหมายรวมดวย SWOT Matrix Analysis หรือ

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เพ่ือเปดกระบวนทัศนกลุมเปาหมายในการมองเห็นภาพใหญและโอกาสทาทายในอนาคต 

3) การออกแบบธุรกิจ, การวางแผนธุรกิจดวย Value Chain Development Framework และ

Business Model Canvas เพื ่อการพัฒนาตัวแบบธุรกิจที ่เหมาะสมกับทุนทรัพยากรและบริบทของกลุม 

เปาหมายสูการบรรลุเปาหมายรวม 
 

3.3.2 พันธกิจของทีมโคช (หนวยสงเสริม) ท่ีสำคัญ ไดแก  

1) การสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถระดับปจเจกบุคคลใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 

โดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Work Based Learning) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกลุม/

องคกรใหเขมแข็งดวยการวางแผนบริหารจัดการเชิงระบบสนับสนุนการสรางภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาระบบ

ตลาดทางเลือกใหมโดยใชกรอบการพัฒนาโซคุณคา 

2) การสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ จากกรณีตัวอยางท่ีประสบความสำเร็จ และการสนับสนุน

โครงการนำรองเปดชองทางการตลาดใหม 

3) สนับสนุนใหมีระบบนิเวศการเรียนรู (Learning Ecosystem) ในชุมชนเปาหมายเพื่อสราง

บรรยากาศการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่อง  

4) การสงเสริมการสรางสรรคสำหรับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ (Business Model) เพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถเชิงธุรกิจและการเขาถึงแหลงปจจัย – ตลาดอยางเปนรูปธรรม  

5) การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสรางคุณคา & มูลคาเพิ่ม และการประเมิน 

ผลลัพธตามแผน 
 

3.3.3 กลุมเปาหมายในการพัฒนาภายใต GROW Model Platform 

ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก “ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ ่น มีการจัด

โครงสรางความสัมพันธของคน องคกร เครือขายในแนวราบ กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่สามารถสราง

แรงจูงใจในการพึ ่งพาตนเอง มีความเชื่อมั ่นไววางใจ ชวยเหลือเกื้อกูล คิดสรางสรรคนวัตกรรมบนฐาน

ทรัพยากรชุมชน นำพาสูการพัฒนาท่ีสมดุล เอ้ือตอการประกอบอาชีพและการมีชีวิตท่ีดีมีสันติสุขอยางยั่งยืน” 

เปนไปตามสมมติฐานของหนวยสงเสริมที่ตระหนักวา การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จำเปนตองมี
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องคประกอบ 3 ระดับ ไดแก 1) ปจเจกบุคคล ไดแก เกษตร/คนในชุมชนทองถ่ินท่ีเปนกลุมเปาหมาย 2) กลุม/

องคกร/สถาบันเกษตรกร ที่จะเปนกลไกในการพึ่งพารวมมือกันของกลุมเปาหมายในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ และการเชื่อมโยงกับภาคีรวมพัฒนาสูเปาหมายรวม 3) เครือขาย หมายถึง ภาคีหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เขามามีสวนรวมพัฒนาอยางมีแบบแผนผานกระบวนการการสรางสรรคตัวแบบธุรกิจหรือตัวแบบนวัตกรรม

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตลอดจนสรางโอกาสเขาถึงแหลง

ทุน - ปจจัย - ตลาด ซ่ึงอาจเปนตัวแบบธุรกิจแบบมีสวนรวม รานคาชุมชน หรือโซคุณคาผลิตภัณฑ ฯลฯ 
   

3.3.4 การสนับสนุนภายใต GROW Model Platform 

ดังไดกลาวในตอนตนวา GROW Model Platform เปนเครื ่องมือสนับสนุนการยกระดับการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน

ไดแก (รูปท่ี 3.2) 

รูปท่ี 3.2 GROW Model Platform 

  

ข้ันตอนท่ี 1: G: Goal การกำหนดเปาหมาย/ผลลัพธท่ีตองการจากการวิจัย พูดใหเขาใจงาย ๆ คือ

สิ่งท่ีพึงประสงคอยากจะใหเกิดข้ึน 

• กิจกรรมสำคัญในข้ันตอนนี้ เนนกระบวนการเรียนรูและเวทีรับฟงความเห็น & ความ

ตองการของกลุมเปาหมาย ควบคูไปกับการใหขอมูลความรูที่ชวยปรับกระบวนทัศน วิธีคิด มองเห็นความ

เชื่อมโยงของโครงสราง & องคประกอบในระบบเศรษฐกิจภาพใหญ ความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และวัตถุประสงคของการวิจัย     

• เครื่องมือที่ใช เวทีสนทนากลุมเปาหมายอาจใช in-depth interview สำหรับขอมูล

การผลิต การจำหนายผลผลิต 
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• ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมายรวม/วิสัยทัศนรวมระหวางทีมวิจัย กลุมเปาหมาย

เกษตรกร/ชุมชน และ Boundary partners (อาทิองคกร เครือขาย อปท. หนวยงานรัฐ โรงเรียน) และขอมูล

ท่ีเปนpain point ของกลุม/ชุมชน ซ่ึงจะเปนการจุดประกายแนวคิดในการเสริมพลังซ่ึงกันและกัน 
  

ข้ันตอนท่ี 2: R: Reality เปนการประเมินสถานการณจริงในปจจุบัน 

• กิจกรรมในข้ันตอนนี้จะใชเวทีสนทนากลุมเปาหมายเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสีย 

• เครื ่องมือว ิเคราะห ที ่เล ือกใชอาจเปน Stakeholders Analysis, Value chain 

Analysis, GAP Analysis พรอมสื่อสรางสรรค เพ่ือ Empower กลุมเปาหมายและ Boundary Partners และ

ระดมความคิดเชิงวิเคราะหที่ชี้ใหเห็นโอกาส ขอจำกัด จุดออน จุดแข็ง (ทั้งนี้ทีมหนวยสงเสริมจะจัดเตรียม

เครื่องมือ กระบวนการท่ีสอดคลองกับประเด็น Pain point ของกลุม/ชุมชนเปาหมาย) 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ: เกษตรกร ผูนำกลุม/ชุมชน และ Boundary partnersตระหนัก 

ใน Pain point ที่ยึดโยงจากเหตุปจจัยและมองเห็นโอกาสทาทายในการกาวขาม Pain point สู การเพ่ิม

รายได การประกอบอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และทิศทางการรวมมือกันโดยใชกลไกการวิจัย & พัฒนา ซึ่งจะชวย

ใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจน 
 

ขั้นตอนที่ 3: O: Option การกำหนดโอกาสทางเลือก/แนวทางเชิงกลยุทธของกลุม/ชุมชน(ภาษา

วิชาการเรียกวาการกำหนดแผนกลยุทธ ซ่ึงจะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ แนวทางเชิงกลยุทธ) 

• กิจกรรมใชเวทีประชุมระดมความคิด Shared vision และกำหนดแผนกลยุทธ และ

เปาหมายระยะยาวภายใตทีม Coaching 

• เครื่องมือที่ใชสำคัญ ไดแก SWOT matrix Analysis ซึ่งทีมหนวยสงเสริมจะเปด

พื ้นที ่เร ียนรู เพื ่อ Empower กลุ มเปาหมายเกี ่ยวกับชุดความรู Value chain Development พรอมสื่อ

สรางสรรคและกรณีศึกษากลุม/องคกรชุมชน ท่ีมีการสรางสรรคระบบธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตรภายใตหวงโซ

คุณคา นอกจากนั้นอาจชวนวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) เพื่อมองเห็นโอกาสการ

สรางภาคีหุนสวน มารวมมือเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนท่ีตั้งไว 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ: กลุม/ชุมชน มีแผนทิศทางการดำเนินงานที่ชวยสรางวิสัยทัศน

รวม ระหวางกลุมเปาหมายและ Boundary partners ในการมองโอกาสทางเลือกและแนวทางความรวมมือ 
 

ขั้นตอนที่ 4: W: Way Forward วางแผน & ดำเนินการรวมกับภาคีสูเปาหมาย & ผลลัพธท่ี

ตองการและการติดตามประเมินผล 

• กิจกรรมในข้ันตอนนี้เปนกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา ท่ีเนนการบริหารจัดการเชิง

ระบบภายใตโครงสรางการบริหารจัดการ การแบงหนาที ่ความรับผิดชอบทั้งในระดับปจเจกบุคคล กลุ ม/

องคกร เครือขาย ภายใตกรอบการพัฒนาโซคุณคาและเนนกระบวนการWork based learning ภายใตคำแนะนำ 

• เครื่องมือที่ใชที่สำคัญ ไดแก ตัวแบบธุรกิจ CANVAS model การสรางแบรนดเชิง

คุณคา (Branding) เพื ่อปรับกระบวนทัศน กลุ มเปาหมายในเร ื ่องการบริหารจัดการระบบธุรกิจที ่ มี
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ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับอุปสงคผูบริโภคในตลาดเปาหมายกรอบการประเมินสมรรถนะดวย Radar 

chart การประเมินตนทุนผลตอบแทนและอ่ืนๆ 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ: ผูนำการเปลี่ยนแปลง ที่เปนผลลัพธจากกระบวนการ Work 

based learning นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจและผลการดำเนินการที ่กอใหเกิดมูลคาเพิ ่มในการดำเนินธุรกิจ

รวมกัน การเพ่ิมข้ึนของรายไดในระดับปจเจกบุคคล ผลประกอบการของกลุม/องคกร การจัดสวัสดิการชุมชนฯลฯ 
 

 3.3.4 กลุมเปาหมายในการพัฒนาภายใต GROW Model Platform 

ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก “ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ ่น มีการจัด

โครงสรางความสัมพันธของคน องคกร เครือขายในแนวราบ กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่สามารถสราง

แรงจูงใจในการพึ ่งพาตนเอง มีความเชื่อมั ่นไววางใจ ชวยเหลือเกื้อกูล คิดสรางสรรคนวัตกรรมบนฐาน

ทรัพยากรชุมชน นำพาสูการพัฒนาท่ีสมดุล เอ้ือตอการประกอบอาชีพและการมีชีวิตท่ีดีมีสันติสุขอยางยั่งยืน” 

เปนไปตามสมมติฐานของหนวยสงเสริมที่ตระหนักวา การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จำเปนตองมี

องคประกอบ 3 ระดับ ไดแก 1) ปจเจกบุคคล ไดแก เกษตร/คนในชุมชนทองถ่ินท่ีเปนกลุมเปาหมาย 2) กลุม/

องคกร/สถาบันเกษตรกร ที่จะเปนกลไกในการพึ่งพารวมมือกันของกลุมเปาหมายในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ และการเชื่อมโยงกับภาคีรวมพัฒนาสูเปาหมายรวม 3) เครือขาย หมายถึง ภาคีหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เขามามีสวนรวมพัฒนาอยางมีแบบแผนผานกระบวนการการสรางสรรคตัวแบบธุรกิจหรือตัวแบบนวัตกรรม

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตลอดจนสรางโอกาสเขาถึงแหลง

ทุน - ปจจัย - ตลาด ซ่ึงอาจเปน ตัวแบบธุรกิจแบบมีสวนรวม รานคาชุมชน หรือโซคุณคาผลิตภัณฑ ฯลฯ 
  

3.3.5 การสรางแรงจูงใจแกกลุมเปาหมายเพ่ือการสรางสรรคนวัตกรรม 

บทบาทสำคัญของโคชชิ่งทีม/หนวยสงเสริมในระยะเริ่มตน คือ การสรางแรงจูงใจแกกลุมเปาหมาย

ในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการสรางสรรคนวัตกรรม นำการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น

จำเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดความตระหนักในบริบทปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยาง

เปนพลวัต และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวของกันอยางซับซอน อันจะนำไปสูการมองภาพอนาคตหรือฉากทัศนท่ี

พวกเขาตองการ 

ในทางปฏิบัติ โคชชิ้งทีม/หนวยสงเสริมอาจใชชุดความรู/เครื่องมือการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให

กลุมเปาหมายคนหาคำตอบที่ทำใหเขากาวขาม “กรอบความคิดเดิม” และสนใจอยากสรางการเปลี่ยนแปลง

ดวยขอมูลเชิงประจักษ ในขั้นตอนนี้ ทีมโคชสวนใหญจะเนนกระบวนการมีสวนรวม แตหากขาดสาระสำคัญ

(Content) ท่ีจะทำใหกลุมเปาหมายปรับวิธีคิดใหมท่ีเขากับสถานการณจริงท่ีมีความสลับซับซอน ก็จะปลอยให

สามารถมองอนาคต (Scenario)  อยางเหมาะสม และเกิดความยั่งยืนดวยความสามารถของตนเองและกลุม/

องคกร-เครือขาย 
 

3.4 ชุดความรู/ท่ีหนวยสงเสริมใชในการสรางแรงจูงใจสูการกำหนดเปาหมายรวม 

3.4.1 ชุดความรูท่ีใชสนับสนุนการพัฒนามี 19 รายการ รายละเอียดในตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 ชุดความรูในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 

ลำดับท่ี รายการ 

1 การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู 

2 การพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร 

3 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมเพ่ือชี้ใหเห็นสิ่งท่ีเปนโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดออน 

4 SWOT Matrix Analysis  

5 แนวทางเชิงกลยุทธในการพัฒนาโซคุณคาเพ่ือการยกระดับมูลคาเพ่ิม 

6 กรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา 

7 การวิเคราะหสถานการณโดยใช Value Chain Analysis 

8 แบบจำลอง Business Model Canvas (BMC) 

9 กรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

10 กรอบการสรางสมรรถนะ 3 มิติ (The Capacity Building Framework) 

11 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับสหกรณ 

12 การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 

13 กรอบแนวคิดการแกไขปญหาความยากจนใน 3 มิต ิ

14 กรอบแนวทางการยกระดับมูลคาเพ่ิม 

15 กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแกลูกเกษตรกร 

16 การจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ 

17 ธุรกิจฐานสังคม 

18 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 

19 แบบวัดสุขภาพการเงิน 

 

1) การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู 

ผลการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู ซึ่งมีจุดมุงหมายในการสรางสรรคกลไกการเรียนรูที่มีความ

ยืดหยุนในการสงเสริมการเรียนรูและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูในชุมชนโดยมีองคประกอบ 4 อยาง

ไดแก  

(1) สาระการเร ียนรู  ท่ีเปนชุดความรู  ทฤษฎี บูรณาการจากวิทยาการหลายดาน (cross 

discipline) ท่ีผานการทดลองใชและสังเคราะหแลวสำหรับสงเสริมการเรียนรูในการเพ่ิมสมรรถนะระดับบุคคล 

เพิ่มขีด ความสามารถในระดับองคกรและเครือขายเพื่อใหเปนตัวจักรการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากท่ีใช นวัตกรรม 
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(2) แหลงเรียนรู/พ้ืนที ่เรียนรู  ท่ี

สามารถตอบสนองความตองการของผูเร ียน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ ประสบการณในการ

สรางสรรคนวัตกรรม เชน ศูนยเรียนรูชุมชน E-

Learning 

(3) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

และสรางสรรคนวัตกรรมที ่ย ืดหยุ นมีความ

เหมาะสมกับผู เรียนมีหลาย รูปแบบ เชน การ

อบรม ใหคำแนะนํา เวทีถอดบทเรียน ทำ

โครงการ (Project Base Learning) การศึกษา

ดูงาน 

(4) เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูและขอมูลขาวสารผานเว็บไซด สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ 
 

2) การพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร 

การพัฒนาเกษตรกรไทยจำเปนจะ 

ตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต ผูวิจัยจึงไดประยุกต

ร วมก ันก ับแนวค ิดทฤษฎ ี เช ื ่อมโยงความรู  

(Connectivism) มาใช  ในกระบวนการสร าง

สมรรถนะแกเกษตรกร โดยมีจุดมุงหมายไปที่การ

สรางกลไกสงเสริมการเรียนรูในรูปศูนยเรียนรูท่ี

สามารถเชื่อมโยงความรูจากเครือขายการเรียนรู 

( Learning Network) ท่ี ม ี ก ล ไ ก ในก า รส ร า ง

ปฏิสัมพันธกันระหวางทีมโคช ผ ูเรียน ผานสื่อ

สรางสรรคต างๆ อย างต อเน ื ่อง โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูจะประกอบดวยสาระการเรียนรูที่เชื่อมโยงจากทฤษฎีสูการเรียนรูและชุดความรูท่ีได จาก

การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริง (Project Based Learning) ภายใตคำแนะนําของโคช และผู เชี่ยวชาญ 

โดยเปาหมายการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะแกเกษตรกรใน 3 มิติ 8 องคประกอบ เพ่ือปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ วิธีคิด และการเพ่ิมพูนความรูทักษะแกเกษตรกรเพ่ือใหมีมุมมองการแกปญหาอาชีพอยางเปนองครวม 

มีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มผลิตภาพการผลิตและมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น โดย

กระบวนการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร การพัฒนาตัว

แบบสงเสริมการเรียนรูในสถาบันเกษตรกร มุงไปท่ีการสรางสาระการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงจากทฤษฎีและชุดความ

รูจากการปฏิบัติจริงภายใตบริบทปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับธุรกิจขาวของสถาบันเกษตรกรท่ีเปน

กรณีศึกษา โดยมีการดำเนินการใน 7 ข้ันตอน (ดังรูป)  
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กรอบแนวคิดและว ิธ ีการสร างสรรคต ัวแบบธ ุรก ิจ IBM เป นไปตามแนวทางของ IBM 

Development Platform ท่ีมุงเนนการสรางกลไกการทำงานใน 3 กลุม ไดแก 1) การสรางสมรรถนะ 3 มิติ 

แกเกษตรกรรายยอย 2) การยกระดับกระบวนการธุรกิจของสถาบันเกษตรกรภายใตกรอบ VCD ที่เนน

กระบวนการพัฒนาใน 3 สวน ประกอบดวย การยกระดับหนาที่ (Functional Upgrading) การยกระดับ

กระบวนการ (Process Upgrading) การยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) เพื่อการบรรลุเปาหมาย

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 3) การจัดการความสัมพันธระหวางภาคี (Multi-actors) ในการ

สนับสนุนการพัฒนาโดยมีเกษตรกรรายยอยเปนศูนยกลาง 
 

3) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมเพ่ือช้ีใหเห็นส่ิงท่ีเปนโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดออน 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมจะชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายนอก

และภายในสหกรณ  ทั้งในสวนที่เกิดขึ้นแลวและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีมีตอสหกรณ เพ่ือท่ีจะทราบวาในปจจุบัน สหกรณมีสถานการณเปนอยางไร และอยูท่ีใด

โดยทำการค นหาคำตอบที ่ เป น โอกาส

(Opportunities) อ ุปสรรค (Threats) จุด

แข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

เพ ื ่อนำไปใช ในการกำหนดทิศทางการ

ดำเนินงานของสหกรณ และกลยุทธในการ

พัฒนาสหกรณในข้ันตอนตอไป  

 ปจจัยสภาพแวดลอมที ่ควร

นำมาพิจารณาในการจัดทำแผนกลยุทธ

สหกรณอาจแบงออกเปน 3 กลุ ม ไดแก 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัย

สภาพแวดลอมภายใน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีตองพิจารณา ดังนี้  

(1) ปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป ที่ควรนำมากำหนดเปนประเด็นในการวิเคราะหท่ีสำคัญ ๆ 

ไดแก เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐ และนวัตกรรม (การเชื่อมโยงโซคุณคาเพ่ือการยกระดับมูลคาเพ่ิม

ผลิตภัณฑ) 

(2) ปจจัยสภาพแวดลอมดำเนินการ ท่ีควรนำมากำหนดเปนประเด็นในการวิเคราะหท่ีสำคัญๆ 

ไดแก ลูกคา/ตลาดเปาหมาย หนวยงานสนับสนุน คูแขงทางการคา ธุรกิจคูคา พันธมิตรทางธุรกิจ 

(3) ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ปจจัยสภาพแวดลอมภายในสหกรณที่ควรนำมาพิจารณาท่ี

สำคัญ ๆ ไดแก ทรัพยากรของกลุม (เงินทุน ท่ีดิน) โครงสรางและระบบการบริหารจัดการ บุคลากร ผลผลิต 

(คุณภาพมาตรฐาน) ตนทุนการผลิต การเขาถึงตลาด และราคาท่ีไดรับ 
 

 

 



52 
 

• ตัวอยางการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 
 

โอกาส: 

• ความเหมาะสมของที่ตั้งกลุมที่เปนที่ตั้งของแหลง Input 

Supply ทั้งดานการสงเสริมการเพาะเลี้ยง ผูประกอบการ 

พันธุปลาที่มีคุณภาพ 

• นโยบายรัฐดานการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ

ปลานิลอยางครบวงจร 

• โอกาสการใชกลไกของกลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเปนกลไก

ในการฝกอบรมใหความรู และวางกรอบแนวทางการ

ยกระดับมูลคาเพิ่มภายใตโซคุณคา 

• ความเหมาะสมของที่ตั้งกลุม ซึ่งอยูใกลตลาด สะพานปลา 

แพปลา อีกทั้งแนวโนมความตองการในการบริโภคปลานิล

สูงข้ึน 

• โอกาสการใชกลไกของกลุมผู เพาะเลี ้ยงสัตวน้ำเปน 

Node ในการเผยแพรความรูและแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ยกระดับมูลคาเพิ ่มแกเกษตรกรในพื ้นที ่จังหวัดและ

ผูสนใจ 

• ผู ประกอบการทั ้งดาน Input Supply และผูรวบรวม

ทองถิ ่นใหความสนใจในการยกระดับมูลคาเพิ ่มและ

สนับสนุนขอมูลขาวสาร 

ขอจำกัด:   

• ขาดกลไกการเขาถึงแหลงเรียนรูการใชเทคโนโลยีการ

ผลิตที่มปีระสิทธิภาพและยกระดับสูมาตรฐาน (GAP) 

• นโยบายการสงเสริมการสรางมลูคาเพิ่มแกปลานิลตาม

ยุทธศาสตรกรมประมงยังเขาไมถึงตัวเกษตรกร 

• ขาดกลไกการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารดานการตลาด

เพื่อบริหารความเสี่ยงและสรางอำนาจการตอรอง 

• ปญหาเร่ืองภัยแลงสงผลตอการเพาะเลี้ยงมลพษิใน

อนาคต 

จุดแข็ง: 

• มีเกษตรกรแกนนำในกลุมที่มีความรูดานเทคโนโลยีการ

เพาะเลีย้งปลานิลเชงิพาณชิย 

• เกษตรกรที่สมัครใจเขารวมโครงการมีความสนใจในการ

ยกระดับมูลคาเพิ่มปลานิลตลอดหวงโซคุณคา 

• เกษตรกรในกลุมกวา 48 คน มีวงสัมพันธใกลชิด ซึ่ง

สามารถยกระดับไปสูการวางแผนการทำงานในลักษณะ

พึ่งพาและรวมมือกันไดงาย 

จุดออน: 

• เกษตรกรบางรายมีขอจำกัดเร่ืองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สงผล

ตอการลงทุนดานเทคโนโลยีบอเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพ 

• เกษตรกรสวนใหญขาดความรูดานการเพาะเลี้ยงปลานิล

ที่ไดมาตรฐานคุณภาพ 

• เกษตรกรเขาไมถึงขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ 

• เกษตรกรภายใตโครงการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลานลิ

ยังขาดทัศนคตทิี่ดีตออาชีพเพาะเลี้ยงปลานิลและขาด

กระบวนทัศนการเพาะเลี้ยงปลานิลตลอดโซคุณคา 

• ประสิทธิภาพการผลิตยังตำ่อันเนื่องมาจากการใช

เทคโนโลยไีมเหมาะสมและเปน Subsistence Farm 
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4) SWOT Matrix Analysis  

เปนเครื่องมือสำหรับการประเมินสถานการณกลุมเกษตรกร เพื่อวางแผนสงเสริมใหเปนกลไกใน

การพึ่งพา รวมมือของเกษตรกรสูเปาหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาส การเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

การตลาด รายได ฯลฯ 

การทำ SWOT 

Matrix Analysis เปนการนำ

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

ปจจัยสภาพแวดลอม  ไดแก 

โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และ

จ ุดอ อนมาจ ับค ู  ก ั นแล ว

พิจารณากำหนดเปนกลยุทธ

ตาง ๆ 4 กลุม ไดแก กลยุทธ

กลุ ม SO กลยุทธกลุ ม WO 

กลยุทธกลุม ST และกลยุทธ

กลุ ม WT ดังรูป เพื ่อนำไป

กำหนดวิสัยทัศน คานิยมรวม และแนวทางกลยุทธ เพ่ือสรางความเข็มแข็งและยั่งยืนตอไป 

 

5) แนวทางเชิงกลยุทธในการพัฒนาโซคุณคาเพ่ือการยกระดับมูลคาเพ่ิม 

การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธในที ่น ี ้จะเปนไปภายใตแนวคิดที ่ประยุกตจาก Stan Shih’s 

Smiling Curve (Stan Shih, 1992) ใหความสำคัญกับการวิจัย ออกแบบเพื ่อยกระดับไปสู กิจกรรมที ่ มี

มูลคาเพ่ิมสูงข้ึน (Functional Upgrading) การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีออกแบบใหสามารถลดตนทุน เพ่ิม

คุณภาพ และเพิ ่มผล ิตภาพการผลิตให ด ีข ึ ้น (Process Upgrading) การพัฒนาผลิตภ ัณฑ (Product 

Upgrading) ใหมีมูลคาสูงข้ึน 

ขอเสนอสำหรับกรอบทิศทางเชิงกลยุทธในการยกระดับมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑปลานิลผานกลไกกลุม

เกษตรกร จะเริ่มตนจากการสรางโอกาสการเรียนรูเพื่อพัฒนา (Learning & Growth) แกกลุมเปาหมายผาน

โครงการฝกอบรมเพื ่อยกระดับสมรรถนะแกเกษตรกรสมาชิกกลุ มเกษตรกรและผู มีสวนเกี ่ยวของที ่เปน

กรณีศึกษา เพ่ือใหมีสมรรถนะในการเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนกลยุทธ ซ่ึงมีองคประกอบ 4 กลยุทธ ดังนี้ 

(1) กลยุทธการยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading Strategy) 

กลยุทธการยกระดับกระบวนการมีวัตถุประสงคเพื่อการออกแบบระบบและกลไกการ

บริหารจัดการของกลุมเกษตรกรที่มีการนำเอาการจัดการโซคุณคา มาใชในการดำเนินธุรกิจของกลุมฯ ซึ่งมี

แนวทางเชิงกลยุทธท่ีสำคัญ ไดแก 

• การวางกรอบทิศทางกลยุทธของกลุมเกษตรกร มีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดเปาหมายการ

ดำเนินงานในระยะยาวของกลุมเกษตรกร 
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• การวางแผนดานปรับโครงสรางและระบบการจัดการของกลุมเกษตรกรในแนวทางท่ีมี

การจัดการโซคุณคาในระบบธุรกิจของกลุมฯ 

• การกำหนดแผนงาน/โครงการของกลุมฯในหวงเวลาตางๆของกลุมเกษตรกรเพื่อนำ    

กลยุทธไปสูการปฏิบัติภายใตการบูรณาการการทำงานกับภาคีท่ีเก่ียวของ ท่ีสำคัญไดแก 1) แผนงาน/โครงการ

ดานการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล กาวสูคุณภาพมาตรฐาน 2) แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารดานการผลิต การตลาดท่ีเขาถึงเกษตรกร 3) แผนงาน/โครงการการจัดการโซคุณคาในระบบธุรกิจของ

กลุมเกษตรกร   

(2) กลยุทธการยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) 

การยกระดับผลิตภัณฑปลานิลมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการยกระดับ

มาตรฐานผลผลิตปลานิลและผลิตภัณฑแปรรูปใหไดมาตรฐานคุณภาพ ประกอบดวยแนวทางกลยุทธที่สำคัญ 

ไดแก 

• การวิจัยตลาดเพื่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑปลานิลของเกษตรกรสมาชิกเพื่อยกระดับ

มูลคาเพ่ิม 

• การวางแผนธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตรในการจำหนายผลผลิตปลานิลสดท่ีไดคุณภาพ

มาตรฐานภายใตขอตกลงรวม 

• การสรางกลไกและระบบพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปท่ีไดมาตรฐาน Food Safety 
 

(3) กลยุทธการยกระดับหนาท่ี (Functional Upgrading) 

การยกระดับหนาท่ีในท่ีนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีการจัดการโซคุณคาในธุรกิจ

ของกลุม ซ่ึงมี 3 แนวทางกลยุทธ ไดแก 

• การจัดใหมีโครงการสงเสริมการยกระดับการเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีประสิทธิภาพและ

ปรับเขาสูมาตรฐานสากลและกลไกการติดตามประเมินผล 

• การจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารดานการผลิตและการตลาดที่สามารถเขาถึงและสราง

ความเขาใจแกสมาชิกผานกลไกการประชุมมีกลไกเขาถึงสมาชิกกลุมฯเพ่ือการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  

• การสรางระบบ/กลไกการเรียนรู และพัฒนาแกสมาชิก คณะกรรมการกลุ มและ

ผูเกี ่ยวของในโซคุณคาเพื่อใหมีสมรรถนะและมีความพรอมในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนกลยุทธการ

ยกระดับมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑสูความสำเร็จรวมกัน 
 

(4) แนวทางกลยุทธการยกระดับสูโซคุณคาใหม (Channel Upgrading) 

การยกระดับสูโซคุณคาใหมมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหมีการจัดการโซคุณคาในระบบ

ธุรกิจกลุมเกษตรกรที่เชื่อมตอระหวางเกษตรกรผูผลิตกับผูบริโภคคนสุดทายอันจะกอใหเกิด ระบบการคาท่ี

เปนธรรมแกทุกฝายท่ีเก่ียวของภายใตโซคุณคา โดยมีแนวทางกลยุทธดังนี้ 

• การเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีเพื่อการจัดหาปจจัยการผลิต ขอมูลขาวสารและความรูใหม

เพ่ือการลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการยกระดับการผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
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• การเชื่อมโยงธุรกิจกับผูรวบรวมทองถิ่น และผูประกอบการเพื่อจำหนายผลผลิตปลานิลสด 

ภายใตแบรนด ผลผลิตท่ีมีคุณภาพของกลุมเกษตรกร 

• การเชื่อมโยงธุรกิจในการจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปรวมกับภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต

แบรนดผลิตภัณฑคุณภาพของกลุมฯ เพ่ือสรางBrand Royalty แกผูบริโภค 
 

6) กรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา 

การนำเอาแนวคิดการพัฒนาโซคุณคาในระบบธุรกิจของกลุมเกษตรกรยอมกอใหเกิดผลดีใน 2 

ประการ ประการแรก การลดขอจำกัด/อุปสรรคในการจัดหาปจจัยการผลิต เงินทุนและตลาด ประการที่สอง 

จะชวยเปดโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยี ระบบขอมูลขาวสารที่จำเปน การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชใน

การลดตนทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสรางกลไกอำนาจตอรองเรื่องราคาจำหนายผลผลิต

แนวคิดการพัฒนาโซคุณคาเปนไปเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงการทำกิจกรรมรวมกันระหวางภาคี

พ ันธม ิตรธ ุ รก ิจภายใต การจ ั ดการ

ความสัมพันธในระบบธุรกิจสูเปาหมาย

รวม (Mutual Goal) ภายใตแนวคิดการ

พัฒนาโซคุณคาอาจพิจารณาดำเนินการ

ไดใน 4 แนวทางไดแก 1) การยกระดับ

ตัวผลิตภัณฑ (Product Upgrading) 2) 

การยกระดับกระบวนการผลิต (Process 

Upgrading) 3) การยกระดับสถานะใน

โซคุณคา (Functional Upgrading) และ

การขยายธุรกิจไปในโซคุณคาอ่ืนเพ่ือเพ่ิม

ชองทางการตลาด (Chain Upgrading) 

โดยกิจกรรมภายใตโซคุณคาอาจจำแนกเปน 4 กลุมกิจกรรม ประกอบดวย กลุมแรก: การวิจัยและพัฒนา 

(R&D) การออกแบบธุรกิจ การสรางแบรนดสินคา กลุมที่สอง: การจัดหาปจจัยการผลิต กลุมที่สาม: การผลิต 

การแปรรูปผลิตภัณฑ กลุมท่ีสี่: การตลาด การจัดจำหนาย การกระจายสินคา 

กรอบแนวทางการพัฒนาโซคุณคา ประกอบดวยการดำเนินการ 9 ข้ันตอน ไดแก 1) การกำหนด

กลุ มเปาหมายที ่จะดำเนินโครงการพัฒนาโซคุณคา (อาจเปนกลุ มเกษตรกร/สหกรณ) 2) การวิเคราะห

สถานการณ (Value Chain Analysis) 3) การกำหนดแนวคิดธุรกิจ 4) การกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ 5) การ

กำหนดตลาดเปาหมายและกลยุทธการตลาด 6) การออกแบบระบบธุรกิจภายใตโซคุณคา 7) การจัดทำแผน

ธุรกิจ 8) การดำเนินธุรกิจภายใตโซคุณคาสูการบรรลุเปาหมายรวม 9) การติดตามประเมินผลและขอมูล

ปอนกลับ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง: การกำหนดกลุมเปาหมายที่เปนเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ

พัฒนาโซคุณคา อาจเกิดขึ้นไดหลายกรณี เชน เปนความตองการของเกษตรกร/กลุมเกษตรกรเอง หรืออาจ
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เปนไปภายใตโครงการพัฒนาของหนวยงานรัฐ ในหนวยเรียนรูที่ 5 จะนำเสนอกรณีศึกษาของโครงการพัฒนา

โซคุณคากลุมเกษตรกรโพนทราย จ.ชลบุรี ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวากลุมเกษตรกรโพนทราย 

ข้ันตอนท่ีสอง: เปนการวิเคราะหสถานการณโดยใช Value Chain Analysis สำหรับกรณีศึกษาโซ

คุณคาปลานิลของกลุมเกษตรกรโพนทราย ท่ีมีผลลัพธสำคัญคือขอจำกัดและโอกาสทางธุรกิจ 

ขั้นตอนที่สาม: การกำหนดแนวคิดธุรกิจ ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดที่สำคัญ ไดแก วัตถุประสงค

และเปาหมายรวมในการดำเนินธุรกิจ 

ขั้นตอนที่ส่ี: การกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธในการพัฒนาโซคุณคาเพื่อการยกระดับมูลคาเพ่ิม 

โดยมีประเด็นท่ีนำมาพิจารณาวาจะใชแนวทางกลยุทธอะไรใน 4 แนวทางกลยุทธ ไดแก 

• การยกระดับตัวผลิตภัณฑ (Product Upgrading) 

• การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading) 

• การยกระดับสถานะในโซคุณคา (Function Upgrading) 

• การขยายธุรกิจไปรวมกับโซคุณคาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมโอกาสการตลาด (Chain Upgrading) 

ข้ันตอนท่ีหา: การกำหนดตลาดเปาหมายและกลยุทธการตลาด โดยมีประเด็นท่ีนำมาพิจารณาท่ี

สำคัญ ไดแก 

• การกำหนดตลาดเปาหมาย (End Market) หาลูกคาที่เปนเปาหมายหลักคือใคร ลูกคา

ตองการผลิตภัณฑอะไร และอะไรคือเปาหมายการตลาด 

• ทำอยางไรจึงจะนำผลิตภัณฑไปสงมอบแกลูกคาใหเกิดความพึงพอใจและเปนไปตาม

เปาหมายการตลาด 

ข้ันตอนท่ีหก: การออกแบบระบบธุรกิจภายใตโซคุณคา ซ่ึงจะพิจารณาในประเด็นท่ีสำคัญ ไดแก  

• กิจกรรมภายใตโซคุณคา 

• โครงสรางและองคประกอบของภาคีพันธมิตรธุรกิจ และผูมีสวนไดสวนเสียภายใตโซคุณคา

ผลิตภัณฑ 

• ระบบการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจและผูมีสวนไดสวนเสียในโซคุณคา โดยระบุวาใครทำ

อะไร อยางไร เพ่ือบรรลุเปาหมายรวม (Mutual Benefit) 

ข้ันตอนท่ีเจ็ด: การจัดทำแผนธุรกิจ ซ่ึงมีสาระสำคัญดังนี ้

แนวคิดธุรกิจ การวิเคราะหสถานการณ แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ ความ

เสี่ยงและแผนรองรับความเสี่ยง และแผนการเงิน 

ข้ันตอนท่ีแปด: การดำเนินธุรกิจภายใตโซคุณคาเพ่ือการบรรลุเปาหมายรวม 

การดำเนินธุรกิจภายใตโซคุณคาเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมนั้น อาจกลาวไดวาเปนการจัดการ

ความสัมพันธใหมระหวางภาคีพันธมิตรธุรกิจและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีจุดมุงหมายสำคัญเพื่อการยกระดับ

มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ/บริการและการบรรลุเปาหมายรวม 

ข้ันตอนท่ีเกา: การติดตามประเมินผล และขอมูลปอนกลับ 
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การติดตามประเมินผลเปนไปเพื ่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับแผนที่วางไวว ามี

ความสำเร็จหรือไมมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการรายงานเปนขอมูลปอนกลับเพื่อการนำไปปรับปรุงการ

ดำเนินงานตอไป 
 

7) การวิเคราะหสถานการณโดยใช Value Chain Analysis 

การจัดทำ Value Chain Analysis จะชวยชี้ใหเห็นสถานการณปจจัยสภาพแวดลอมการจัดการ

ความสัมพันธ ในระหวางผูเกี่ยวของภายใตโซคุณคา การกระจายผลประโยชน ตลอดจนขอมูลขาวสารและ

นวัตกรรมที่พึงประสงคเพื่อยกระดับมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑปลานิลในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดทำ

Value Chain Analysis สำหรับกรณีศึกษากลุม

เกษตรกรโพนทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ในที่นี้จะ

เปนไปภายใตการดำเนินการ 4 ข้ันตอน (ดังรูป) 

ประกอบดวย 1) การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

(Collecting Data) 2) การจัดทา Value Chain 

Mapping 3) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 

(SWOT Analysis) 4) การวางกรอบแนวทาง

เชิง ยุทธศาสตรภายใตการมีสวนรวมของผู มี

ส  ว น ไ ด  ส  ว น เ ส ี ย  ( Propose strategic 

framework for value chain development)  

 

8) แบบจำลอง Business Model Canvas (BMC) 

แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) แบบจำลองธุรกิจเปนเครื่องมือที่ชวยในการ

วางแผนธุรกิจซึ ่งจะชวยใหเห็น

ภาพ ไดอยางครบถวน ชวยในการ

ประเมินความสำเร็จของแผนงาน 

และเล ือกร ู ปแบบ (Business 

Model) ที ่ม ีประส ิทธ ิภาพและ

เ ห ม า ะ ส ม  Business Model 

Canvas ถูกพัฒนาขึ ้นมาใหเปน

เครื ่องมือสำเร็จรูป (template) 

โดย Alex Osterwalder เพื ่อมา

เติมเต็มชองวางของโมเดลธุรกิจ 

ชวยใหผูประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจไดครบทุกมิติชวยใหผูประกอบการประเมินความเสี่ยง

ในการลงทุน และชวยตอบโจทยสำคัญวาทำอยางไรใหมี จึงเปรียบเสมือนแผนลงทุนของผูประกอบการ  
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Business Model ประกอบดวยองคประกอบ 9 องคประกอบดังนี้ 

1) คู คาธุรกิจ เปนสิ ่งจำเปนเพื ่อใหไดมาซึ ่งทรัพยากรทางธุรกิจ ลดความเสี ่ยง และเพ่ือ

ประโยชนทางธุรกิจ 

2) กิจกรรมหลัก ท่ีธุรกิจตองดำเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

3) ทรัพยากรหลัก ท่ีตองมี เชน สำนักงาน อุปกรณ บุคลากร เงินทุน ชื่อเสียง ภาพลักษณธุรกิจ 

4) คุณคาของสินคา/บริการ ระบุวา สินคาและบริการจะสรางคุณคาอยางไรแกลูกคา 

5) ความสัมพันธกับสมาชิก ไดแก การใหความชวยเหลือ อำนวยความสะดวกและแกปญหา

ตาง ๆ  

6) ชองทางการสื่อสาร หรือใหบริการตาง ๆ ตั้งแตกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทาย 

7) ลูกคา/ตลาดเปาหมาย กลุมเปาหมายลูกคาท่ีตองการจำหนาย 

8) โครงสรางตนทุน หมายความถึงตนทุน คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการตามรูปแบบ

ธุรกิจท่ีกำหนด 

9) รายไดหลักมาจากไหน เชน การขายสินคา การใหบริการ การจัดเก็บรายไดจากระบบ

สมาชิก ฯลฯ 

 

9) กรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม (Value Network and Fair Trade: VN&F 

Platform) เปนชุดความรูที่บูรณาการมาจากชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” “4 มิติในการพัฒนา

ผูนำเชิงคุณคา” “การสรางความเขมแข็งของกลุมองคกรพึ่งพาตนเอง” “หลักและวิธีการสหกรณ” และ 

“แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน” ประกอบดวย เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาใน 3 

มิต ิ ค ือ 1) เสาหลักการเร ียนรู และ

พัฒนาในการสรางผู นำเชิงคุณคา 2) 

เสาหลักการเรียนรู และพัฒนาในการ

ยกระด ับความเข มแข ็งของสถาบัน

เกษตรกรภายใตชุดความรู “การสราง

ความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกร” 

และ 3) เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา

ดวยชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขาย

ค ุณค า” และการบร ิหารจ ัดการโซ

อุปทานอยางบูรณาการเพื่อความยั่งยืน

ของสถาบันเกษตรกร 
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10)  กรอบการสรางสมรรถนะ 3 มิติ (The Capacity Building Framework)  

หมายถ ึ ง  การสร  า ง

โอกาสการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือ

การสรางสมรรถนะแกกลุมเปาหมาย

การวิจัยใหมีความพรอมในการเขามามี

ส  วนร  วมในแผนการว ิจ ัย  โดยจะ

ดำเนินการในรูปแบบตางๆอาทิเชน 

การจัดเวทีเสวนา  การจัดโครงการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

การสรางคลังความรู สื ่อเรียนรู และ

ขอมูลขาวสารเพื ่อการเผยแพรผ าน

อ ินเตอร  เน ็ทและแอพล ิเคช ั ่นและ

เอกสารเผยแพรตางๆ การพัฒนากลไกการถายโอนความรูระหวางบุคลากรในสถาบันเกษตรกรที่เขารวม

โครงการ 

 

11) การบริหารการเปล่ียนแปลงสำหรับสหกรณ 

เปนชุดความรูที่ชี้ใหเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ ซึ่งเปนไปในทิศทางเชิงคุณคา

อยางเปนรูปธรรม ภายใตโครงการวิจัยที่สถาบันวิชาการดานสหกรณไดไปถายทอดความรู ระหวางปพ.ศ. 

2550-2552 สำหรับชุดความรูของกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 8 ขั้นตอน คือ 1 : การ

กำหนดปณิธาน/การนำคุณคา 2 : การวิเคราะห

ปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเพ่ือชี้ใหเห็น

โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน 3 : การ

กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ

เปาหมายความสำเร็จ 4 : การจัดทำแผนที่กล

ยุทธแบบมีสวนรวม เพื่อไปสูความสำเร็จ 5 : 

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื ่อกำหนดความ

รับผิดชอบของทีมงานระดับนโยบาย และระดับ

ปฏิบัติการ งบประมาณ และกิจกรรมมเชิง

ปฏ ิบ ัต ิการ 6 : การปร ับระบบ/กลไก ให

สอดคลองกับทิศทางเชิงกลยุทธ 7 : การดำเนินงาน และ 8 : การประเมินผล ซึ่งการดำเนินการภายใตชุด

ความรูนี้ จะชวยลดจุดออนและขอจำกัดของสหกรณท่ีมีอยู สรางการเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับการทำงานของ

สหกรณในการนำประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชนมากข้ึน 
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12) การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 

เปนชุดความรูซึ ่งเปนผลลัพธจากกระบวนการสรางเครือขาย โดยนำเรื ่องคุณคาสหกรณมา

ประสานเชื่อมคน เชื่อมองคกร เปนเครือขายภายใตกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่จะกอใหเกิดการ 

บูรณาการความรวมมืออยางเปนระบบบและมีแบบ

แผน มีการจัดระบบความสัมพันธอยางเหมาะสม

ภายใตความสมัครใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะของ

เครือขายคุณคา ที่เปนวงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุม/

องคการ พันธมิตรที่มีเปาหมายรวมกันระยะยาว เนน

การเรียนรูสูประสิทธิภาพของภาคี และคุณภาพชีวิตท่ี

ดีของสมาชิก 

กระบวนการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 

3 ขั้นตอน คือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อชี้แจง ทำความรูความเขาใจแกผูนำกลุม/องคกร การจัดทำ

กรอบทิศทางการดำเนินงานของกลุม/องคกรที่สนใจเขารวมเปนภาคี และการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร ใหเกิด

กลไกการจัดความสัมพันธอยางเปนระบบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม 

 

13) กรอบแนวคิดการแกไขปญหาความยากจนใน 3 มิติ 

โดยใช ช ุดความร ู   “การเช ื ่อมโยง

เครือขายคุณคา” ในการแกปญหาความยากจนใน 3 

มิติอยางเปนระบบ คือ จนความคิด จนเศรษฐกิจ และ

จนเพื่อนฝูง โดยกำหนดใหอยูในยุทธศาสตรหลักของ

แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554)  

o การแกปญหา “จนความคิด” ดวยการ

สรางสรรคกลไกการจัดการเรียนรูใหเกิด

สังคมฐานความรูของประชาคมที่เขามามี

สวนรวมเปนภาคีเครือขาย 

o การแกปญหา “จนเศรษฐกิจ” ดวยการใชพลังความรวมมือนำศักยภาพและความสามารถหลักของ

องคกรที่เปนภาคีเครือขาย รวมพลังสรางระบบความสัมพันธเพื่อวางแผนธุรกิจลดตนทุนการผลิต 

เพ่ิมคุณคาและมูลคา ขยายโอกาสการตลาดเพ่ือประโยชนแกสมาชิก 

o การแกปญหา “จนเพ่ือนฝูง” ดวยการสรางความรวมมือระหวางภาคีเครือขายท่ีเห็นชอบใน “คุณคา

สหกรณ” และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรอยความสัมพันธอยางเปนระบบมีแบบแผนสู

การบรรลุเปาหมายรวม 
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14) กรอบแนวทางการยกระดับมูลคาเพ่ิม 

ชุดความรู  “การยกระดับมูลคาเพิ ่ม” (Moving up value chain) ในความหมายที ่ เปน

กระบวนการยกระด ับก ิจกรรม

ภายใตโซอุปทานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

หรือสรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑ ท้ัง

การว ิจ ัยและพ ัฒนาสร างสรรค

นวัตกรรม การวางแผน-ออกแบบ

ธุรกิจการผลิต การกระจายสินคา 

การสรางแบรนดและทำตลาด ซ่ึง

เ ป  น ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ก ิ จ ก ร ร ม 

( Functional upgrading)  ก า ร

ยกระด ับกระบวนการ (Process 

upgrading) และการยกระดับผลิตภัณฑ (Product upgrading) 

โดยมีผลงานสรางสรรคท่ีสำคัญ อาทิ กลุมเครือขายวิสาหกิจโนนคอทุง และกลุมธุรกิจเชิงคุณคา

สามพราน ไดชี้ใหเห็นผลกระทบในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑใหแกเกษตรกรรายยอยไดอยางเปนรูปธรรม 

และสามารถยกระดับการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ท่ีสรางสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมแกชุมชน  

 

15) กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแกลูกเกษตรกร 

“กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรูเพื ่อเพิ่มสมรรถนะแกลูกเกษตรกร” เปนการพัฒนา

หลักสูตรเรียนรูเชิงบูรณาการ 3 มิติ ครอบคลุม

มิติดานการปลูกฝงทัศนคติ ในการประกอบ

อาชีพการเกษตร และวิถีการดำรงชีวิต มิติดาน

การปร ั บกระบวนท ั ศน ให  ก  า วท ั น ก า ร

เปลี่ยนแปลงสูแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และ

มิต ิด านการใหความร ู ท ี ่ เก ี ่ยวของกับการ

ประกอบอาชีพ เพื่อชวยยกระดับสมรรถนะแก

เกษตรกรใหไดใชทุนความรู ในการประกอบ

อาชีพมากขึ้นไปพรอมกัน การปรับทัศนคติและ

ความคิดที่จะชวยฉุดรั้งใหเกษตรกรดำรงอยูใน

อาชีพอยางยั่งยืน 
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16) การจดัการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 

ชุดความรู “การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ” (Integrated Supply Chain) คือ ลักษณะ

การเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเขาสู รูปแบบความรวมมือของธุรกิจตาง ๆ ภายใตโซอุปทาน กอใหเกิด

โครงสรางโมเดลการจัดการธุรกิจของโซอุปทานซึ ่งเปนผลลัพธเชิงกลยุทธความรวมมือ (Cooperative 

Strategy) ที่สงผลตอศักยภาพการ

แขงขันของธุรกิจเพื่อนำผลิตภัณฑ

และบริการจากผู ผลิตสู ผู บริโภค 

คุณคาท่ีเกิดข้ึนประกอบดวย ความ

ร  วมม ื อ เ ร ื ่ อ งข  อม ู ลข  า ว ส า ร 

ผลิตภัณฑ บริการ การเงิน และ

นวัตกรรม/ความรู  โดยพันธมิตร

ธ ุรก ิจจะดำเน ินกิจกรรมตั ้งแต

ระดับตนน้ำ กลางน้ำ สูปลายน้ำ 

ซึ่งโมเดลการบูรณาการโซอุปทาน

ลักษณะนี้ เปนการจัดการธุรกิจที่มองเปาหมายระยะยาว โดยผูนำระดับสูงของพันธมิตรธุรกิจจะตองปรับ

ทิศทางธุรกิจจากการเนนเรื ่องหนาที ่ (Function) ในโครงสรางการบริหารจัดการมาใหความสำคัญกับ

กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดวยการลดตนทุน และวิเคราะหตนทุนรวม (Total Cost Analysis) 

การออกแบบกระบวนการทำงานรวมกัน (Process Engineering) และการคำนวณตนทุนจากฐานกิจกรรม 

(Activity-based Costing; ABC) เปนสำคัญ 

 

17) ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises; SEE) 

ธ ุ ร ก ิ จ ฐ า น ส ั ง ค ม 

( Social Economy Enterprises; 

SEE) คือ ตัวแบบธุรกิจท่ีมีคุณลักษณะ 

5 ประการ คือ การดำเนินการบน

หลักการพึ่งพาและรวมมือของภาคีท้ัง

ปจเจกบุคคลและองคกรเพื ่อบรรลุ

เ ป  า หม าย  3  ม ิ ต ิ  ม ี ก ร อบกา ร

ด ำ เ น ิ น ง านอย  า ง ม ี แบบแผนสู

เปาหมายรวม มีการบริหารจัดการโซ

อุปทานในธุรกิจ มีการดำเนินธุรกิจ

ภายใต กลไกการตลาดและไม รับ

เงินทุนหรือการแทรกแซงกลไกตลาดท่ีเปนอุปสรรคตอการคาท่ีเปนธรรม  
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18)  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 

โดยใชแผนที่ยุทธศาสตรเปนเครื่องมือที่ชี้ใหเห็นทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจฐาน
สังคม (SEE) ภายใตองคประกอบ 4 
มิติ คือ มิติการเรียนรูและพัฒนา มิติ
ดานกระบวนการภายใน มิติดานผูมี
สวนเกี ่ยวของ และมิติดานคุณคา/
ว ิส ัยทัศน  ซ ึ ่งจะนำไปสู ค ุณคา 4 
ประการ 

o การเกษตรยั ่งยืน 
และการสรางความม่ันคงทางอาหาร 

o ระบบการค  า ท่ี
เปนธรรม และสรางสรรคสินคาไทยสู
สากล 

o โครงสรางพื้นฐาน 
และระบบสนับสนุนการพัฒนา 

o คนในสังคมใสใจ
ในสุขภาวะ สิ ่งแวดลอม และสังคม
คุณภาพมีคุณธรรม 

 

19) แบบวัดสุขภาพการเงิน 

เปนเครื่องมือที่ใชชองทางสงเสริมการสราง “สุขภาพทางการเงินที่ดี” หมายถึง การมีสภาวะ

ทางการเงินท่ีเหมาะสมแกการดำรงชีวิต เพียงพอและเปนพ้ืนฐานสูความม่ันคงทางการเงิน ภายใตขอพึงปฏิบัติ

เพื่อสรางสุขภาพทางการเงินที ่ดีอยางเปน

ระบบ ตั้งแตรู จักจัดสรรรายได การใชจาย 

เก็บออมและลงทุน จดบันทึกรายรับ รายจาย 

มีเงินสำรองฉุกเฉิน มีวินัยการออก เก็บออม

สม่ำเสมอ มีเปาหมายทางการเงินท้ังระยะสั้น 

กลาง ยาว ไมสรางหนี้ที่ไมจำเปน วางแผน

ปลดหนี ้ท ุกอยางกอนเกษียณ หมั ่นดูแล

สุขภาพรางกาย ศึกษาหาความรู เกี ่ยวกับ

การเงิน รูจักการปองกันความเสี่ยง รูจักการ

ลงทุน เพ่ิมความม่ังค่ัง มีชองทางรายไดมากกวา 1 ทาง และการวางแผนภาษี 

ทั้งนี้ ผูที่จะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได ตองมีทั้งความรูและทักษะทางการเงินที่ถูกตอง โดยใช 

“แบบวัดสุขภาพทางการเงิน” ในการวางแผนการเงินสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคต 
 



64 
 

หลักสูตรท่ีใชสงเสริมสรางสมรรถนะกลุมเปาหมาย มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรการออกแบบและวางแผนธุรกิจดวยแผนภูมิโครงสรางธุรกิจ (Business Model 

Canvas) 

1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนรูและเขาใจแผนภูมิโครงสรางธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) ซึ่งคิดคน

โดย ดร.อเล็กซานเดอร ออสเทอรวัลเดอร จะทำใหผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ แผนการ

ดำเนินงาน และกระบวนการทางธุรกิจไดสอดคลองกับบริบทปจจัยสภาพแวดลอมขององคกร โดยการเห็นภาพ

ใหญและองคประกอบตางๆท้ัง 9 องคประกอบที่มีความเชื่อมโยงกันจะชวยใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย

ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือทำใหผูเรียนไดเขาใจองคประกอบสำคัญและหลักการของ BMC เพ่ือนำไปใชประโยชน 

2.2 เพ่ือฝกทักษะจากการปฏิบัติในการประยุกต BMC เพ่ือการออกแบบธุรกิจองคกร ภายใต

ภารกิจของตัวเอง 
 

3. รายละเอียดของการฝกอบรม 

3.1 เวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณจริงภายใตทีมโคช เพื่อชี้ใหเห็น

โอกาสท่ีดีกวาในการนำแผนภูมิโครงสรางธุรกิจมาใชในการวางแผนและออกแบบธุรกิจองคกร 

3.2 ชวนคิด เพื่อทำความเขาใจในความหมาย ของ Business Model Canvas จากตัวแบบ

ธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จ 

3.3 ทำความเขาใจในความหมายและองคประกอบทั้ง 9 ของ Business Model Canvas 

โดย Group Coaching  

3.4 ฝกปฏิบัติการในการออกแบบโมเดลธุรกิจ จากกรณีศึกษา 

3.5 สรุปบทเรียน ชี้ใหเห็นประเด็นท่ีเปนชองวางเชิงกลยุทธ (Strategic Gaps) 
 

4. อุปกรณประกอบการเรียนรู 
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5. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) หลักสูตร Smart Farmers 

1. หลักการและเหตุผล 

 มุงสงเสริมการเรียนรูแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ TRP4 และกลุมเครือขายวิจัยและสถาบัน

เกษตรกรใหมีความรูความเขาใจในบริบทท่ีเก่ียวของกับการผลิตการตลาด เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และ

มองเห็นทางเลือกใหมในการยกระดับการผลิตและการตลาด ที่นำมาสูการสรางสมดุลในอาชีพและการดำเนิน

ชีวิต  
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสรางความเขาใจในบริบทท่ีเก่ียวของกับการเกษตร และแนวทางการสรางสมดุลในการ

ประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต 

2.2 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรในดานการบริหารจัดการการผลิตและการสรางมูลคา- 

เพ่ิมผลิตภัณฑ  
 

3. รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรประกอบไปดวย 3 หมวด ไดแก 

หมวดท่ี 1: กระบวนทัศนใหม: การสรางสมดุลในการประกอบอาชีพการเกษตร และการ

ดำเนินชีวิต สูการเกษตรย่ังยืน 
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 สาระการเรียนรู: 

1. บริบทท่ีเก่ียวของกับเกษตรกรไทยในปจจุบัน: โอกาสท่ีทาทายและขอจำกัดท่ีตองเผชิญ 

2. แนวทางการสรางสมดุลในการประกอบอาชีพการเกษตรและการดำเนินชีวิต 

3. หลักการและแนวปฏิบัติในการทำการเกษตรท่ียั่งยืน 

4. การสรางสรรคนวัตกรรม นำสูการเกษตรท่ียั่งยืน 
  

 กิจกรรมการเรียนรู: 

1. เวทีสนทนากลุมเปาหมาย "แนวปฏิบัติท่ีดีในการทำการเกษตรยั่งยืน: ประสบการณของ

เกษตรกรท่ีประสบความสำเร็จ" 

2. นำเสนอสื่อสรางสรรค และการเขาถึงสื่อสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 
 

หมวดท่ี 2: การบริหารจัดการดานการผลิตเพ่ือความย่ังยืน 

 สาระการเรียนรู: 

1. การวางแผนการผลิต การจัดการฟารม ท่ีเหมาะสมกับบริบท 

2. การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทน เพ่ือการวางแผน 

3. การใชนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามแนวทางการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

 

 กิจกรรมการเรียนรู: 

1. Group Coaching 

2. สื่อสรางสรรค จากแนวปฏิบัติท่ีดี 
  

หมวดท่ี 3: การพัฒนาโซคุณคาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ 

 สาระการเรัยนรู 

1. ความหมาย ความสำคัญ  

2. กรอบแนวคิด  

3. กรอบแนวทางการพัฒนาโซคุณคา 

4. กรณีศึกษาท่ีเปนBest Practice) 
 

 กิจกรรมการเรัยนรู 

1. Group Coaching 

2. สื่อสรางสรรค จากแนวปฏิบัติท่ีดี 

3. วีดีทัศน 
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4. อุปกรณประกอบการเรียนรู 
 

  

  

  

  
 

สาระการเรียนรู้แล ะกระบวนการจดัการเรียนรู้

เพื�อยกระดับสมรรถนะ3 มติิ

แผนภาพใยแมงมุม เปรียบเทียบสมรรถนะเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จาํกดั

การประเมินสมรรถนะเกษตรกร

ตัวแบบธุรกิจข้าวIBM บ้านล าด ตามแนวคิดBusiness Model Canvas

วสัิยทัศน์

มุ่งยกระดบัสมรรถนะชาวนาในการผลิตข้าว GAP สู่อินทรีย์ 

เพื�อความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน

แผนธุรกิจ

ร่วมกับ

Stakeholders

สู่เป้าหมายร่วม

จัดโปรแกรม

การเรียนรู้

เพื�อยกระดับ

สมรรถนะ

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

แผนงาน

ส่งเสริม

เกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการ

3 ปี สู่เป้าหมาย

ร่วม

การสร้างกลไก

การสื�อสารข้อมูล

เพื�อการเข้าถงึ

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ขบัเคลื�อนจากนโยบายผ่านกลไกคณะกรรมกรดาํเนินการและฝ่ายจัดการอย่างมีแบบแผนตามกรอบทิศทางเชิงกลยุทธ์3 ปี (60-63)

มบีุคล ากรรับผิดชอบแผนธุรกิจชัดเจน

แผนกลยทุธ์การพัฒนาธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด

32

ต้นทุนการผลิตเฉลี�ยข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560 สมาชิก สกก.บ้านลาด จก.

รายได้รวม 5,600 บ.

รายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสด 1,800 บ.

รายได้สุทธิเหนือต้นทุนรวม 500 บ.
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5. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) หลักสูตรพัฒนานักสงเสริมการเกษตร ระยะท่ี 1 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการฝกอบรมนี้เปนไปตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ทักษะนักสงเสริมการเกษตรใหมีกระบวนทัศนและทักษะการพัฒนาเกษตรกร/เครือขายวิสาหกิจชุมชนสูการ

เปนผูประกอบการ 
 

2. วัตถุประสงค 

ผูเขารับการฝกอบรมไดรับขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ

พัฒนาทักษะการประกอบการแกเกษตรกรและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 

3. รายละเอียดหลักสูตร 

เนื้อหาอบรมแบงเปน 4 โมดูล ไดแก 

โมดูล 1: กระบวนทัศนการพัฒนาเกษตรกรสูเปาหมายยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

สาระการเรียนรู: 3 ชั่วโมง 

• เปาหมายของยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• สาระสำคัญของ BCG โมเดล 
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• หลักการ แนวคิด และจุดมุงหมายการพัฒนาเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการสูการ

บรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• บริบทของกลุม/วิสาหกิจชุมชนและกรอบแนวทางการกาวขามความเหลื่อมล้ำและ

ความยากจนสำหรับเกษตรกร 
 

กิจกรรมการเรียนรู-ส่ือเรียนรู-การวัดผล 

• ตั้งประเด็นคำถามท่ีตองการคำตอบสำหรับสาระการเรียนรู 

• บรรยายดวยรูปภาพ สื่อวีดีทัศน 

• ใชกรณีศึกษา เรียนรูสำหรับแนวปฏิบัติท่ีดี 

• อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

• มอบหมายงานเชิงสังเคราะหรายบุคคลเพ่ือประเมินผลการเรียนรู 
 

โมดูล 2: กรอบคิดการวิเคราะหสถานการณเพื่อประเมินทุนทรัพยากรและโอกาสทาทายของ

กลุมเปาหมาย 

สาระการเรียนรู: 3 ชั่วโมง 

• เครื่องมือวิเคราะหสถานการณแบบมีสวนรวมเพื่อประเมินทุนทรัพยากรและโอกาส

ทาทายสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- Radar Chart กับการประเมินสมรรถนะบุคคล 

- SWOT Matrix Analysis กับการกำหนดกลยุทธการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบท 

- GAP Analysis กับการประเมินชองวางการพัฒนา 

• กรณีศึกษาการใชเครื่องมือวิเคราะหสถานการณ 
 

กิจกรรมการเรียนรู-ส่ือเรียนรู-การวัดผล 

• ประเด็นคำถามท่ีตองการคำตอบ 

• บรรยายดวยรูปภาพ สื่อวีดีทัศน 

• กรณีศึกษาเพ่ือการเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี 

• การมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือประเมินผลการเรียนรู 
 

โมดูล 3: แนวทางการกำหนดกลยุทธสูการบรรลุเปาหมายรวมของกลุม/วิสาหกิจชุมชน 

สาระการเรียนรู: 3 ชั่วโมง 

• วิเคราะหสถานการณปญหาเชิงโครงสรางท่ีสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย 

• หลักการ-แนวคิดเชิงกลยุทธการยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจสำหรับกลุม/

วิสาหกิจชุมชน 

• เรียนรูกรอบแนวคิด Smiling Curve กับการวางแนวทางกลยุทธกลุม/วิสาหกิจ

ชุมชน 
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• เรียนรูกรอบแนวคิด Value Network สำหรับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนสู

ความยั่งยืน 

• กรณีศึกษาจากตัวแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี 
 

กิจกรรมการเรียนรู-ส่ือเรียนรู-การวัดผล 

• การบรรยายโดยรูปภาพ สื่อวีดีทัศน 

• การนำเสนอบทวิเคราะห/สรุปบทเรียนจากตัวแบบ แนวปฏิบัติท่ีดี 

• งานมอบหมาย: กรณีศึกษากลุม/วิสาหกิจชุมชนท่ีสนใจ 
 

โมดูล 4: Platform การพัฒนาโซคุณคาเพ่ือการยกระดับมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ/บริการเพ่ือความ

ยั่งยืน 

สาระการเรียนรู: 3 ชั่วโมง 

• กรอบการพัฒนาโซคุณคาเพ่ือยกระดับคุณคาเพ่ิม (Value Chain Development 

Platform) 

• ทำความเขาใจและการใชประโยชนจากตัวแบบแคนวาสเพ่ือการวางแผนธุรกิจสู

ความยั่งยืน 
 

กิจกรรมการเรียนรู-ส่ือเรียนรู-การวัดผล 

• การบรรยายโดยใชรูปภาพ-สื่อวีดีทัศน 

• การนำเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะหโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

• การนำเสนอกรณีศึกษา การออกแบบและวางแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

• งานมอบหมาย: การจัดทำขอเสนอโครงการในลักษณะ Project Based Learning 

รายบุคคล 

 

4. อุปกรณประกอบการเรียนรู 
 

  
7 Radar Chart ประเมินสมรรถนะผูอบรมกอนการอบรม (Pretest) 77 คน
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9 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . 2561 13

• BCG: Bio-Circular + Green Economy
• SEP: Sufficiency Economy Philosophy
• SDGs: Sustainable Development Goals
• STI: Science Technology and innovation ท่ีมา: สวทช. 17

ตัวแบบ GROW+ Model มีกระบวนการสําคัญ 4ขั้นตอน

กลุมมีสินคาเหมือนกัน

ยังไมไดมาตรฐาน

แขงขันกันเอง

กลุม/วิสาหกิจ

กระจัดกระจายตัว

วิสาหกิจชุมชนเขมแข็ง
มีขีดความสามารถ
โดยใชนวัตกรรมนํา
ธุรกิจของสมาชิก

กลุมเปนของปจเจก 

สมาชิกกลุมไมได

ประโยชน

2

1 3

4

ฉากทัศนการขับเคลื่อนการพัฒนา การทํา SWOT Analysisมีขั�นตอนดังนี�

1. การพจิารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที�
เกี�ยวข้องกับธุรกิจ

2. การประเมินสถานการณ์ที�ชี�ให้เป็นโอกาส (Opportunities) ข้อจํากัด (Treats) 
จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) โดยใช้ตาราง SWOT Matrix 
Analysis

3. กําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม และแนวทางกลยุทธ์ เพื�อสร้างความเข็มแข็งและ
ยั�งยืนในธุรกิจ
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หมายถึง การสร้างโอกาสการ

เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อ

การสร้างสมรรถนะแก่

กลุ่มเป้าหมายการวิจยัให้มี

ความพร้อมในการเข้ามามี

ส่วนร่วมในแผนการวิจยั โดย

จะดําเนินการในรูปแบบต่างๆ

อาทิเช่น การจดัเวทีเสวนา  

การจดัโครงการฝึกอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการและศึกษาดูง าน 

การสร้างคลังความรู้

กรอบการสร้างสมรรถนะ3 มิติ (The Capacity Building Framework)

สื�อเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารเพื�อการเผยแพร่ผ่านอนิเตอร์เน็ทและแอพลิเคชั�นและเอกสารเผยแพร่

ต่างๆ การพัฒนากลไกการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากรในสถาบันเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการ
สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 2560 31

กรอบการพฒันาโซ่คุณค่า (The Value Chain Development Framework)

หมายถึง กรอบแนวทาง

การยกระดับมูลค่าเพิ�ม

ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

การดําเนินการ 9 ขั�นตอน

ซึ�งจะนําไปสู่เป้าหมาย

การพฒันาสู่ระบบการค้า

ที�เป็นธรรมในที�สุด

VCD Framework

การวิจัยได้ดําเนินการการพัฒนาตัวแบบธุรกจิ การใช้กรอบคิด

The Moving up value chain by Stranshi’s Smile Curve

4 ขั้นตอน GROW Model ในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม

องค์ประกอบของแคนวาส

28

(101) วิจัยไทย โครงการธุรกิจขาวIBM วิสาหกิจชุมชน - YouTubeชมเพิ่มเติม: 35

กรณศึีกษา: โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์กลุ่มวสิาหกิจข้าวสัจธรรม

จุฑาทิพย์ ภทัราวาท และคณะ . 2560. www.cai.ku.ac.th 49
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5. ภาพกิจกรรม 
 

  

  
  

  

ว่าด้วยการสร้างแบรนด์

ข้าวเกิดบญุ
ข้าวคุณธรรม

ข้าวสัจธรรม

ข้าว IBM

ข้าวหอมคุณธรรม

ส่ือสรางสรรค

สามพรานโมเดล ตัวแบบธุรกิจขาว IBM โนนคอทุง

เอกสารอางอิง

โมดูล 1

• แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

• แผนพัฒนาฉบับที่12

• โมเดล BCG

อดุลย โคลนพันธ แกนนําวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง
‘อดุลย โคลนพันธ ’หัวหอก ปน‘เกษตรกร’ขึ้นแทน‘เถาแก’: รายงานพิเศษ (khaosod.co.th)

วิจัยไทย โครงการธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชน - YouTube(104) Sampran Model 2 - YouTube (104) สารคดีเสียงจากแผนดิน season 2 EP.6

ขาวอินทรีย (ขาวคุณธรรม ) - YouTube

: โมเดลเศรษฐกิจใหม BCG - NSTDA

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf

สแกน QR Code
เพื่อชมสื่อสรางสรรค

ส่ือสรางสรรค
โมดูล 2

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาท่ามะขาม วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน อ.สรีสวัสดิ์ ชุมชนบานนํ้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ

เครือขายผักและผลไมปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียนบานหวยเสือ

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทํานาหนองสาหราย

ชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯภาคเหนือ

http://www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html

สแกน QR Code
เพื่อชมสื่อสรางสรรค

ส่ือสรางสรรค
โมดูล 4

เครือขายผักและผลไมปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทํานาหนองสาหราย

สแกน QR Code
เพื่อชมสื่อสรางสรรค

สามพรานโมเดล

คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าผลติภัณฑ์ 

(จุฑาทิพย ์ภัทราวาท . 2560 สกสว.)

http://www.cai.ku.ac.th/paper/Module_ 4.html
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3.4.3 คูมือ ส่ือสรางสรรค  

คูมือ สื่อสรางสรรคท่ีใชในการสนับสนุนทีมวิจัยภายใต TRP4 มีจำนวน 22 รายการ ดังนี้ 

1) คูมือการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 

เปนชุดความรูที่รู จักกันในชื่อ “The Value Chain Development” ซึ่งถอดบทเรียนมาจาก

ประสบการณในการสงเสริมการพัฒนาระบบธุรกิจภายใตโซคุณคาแกสหกรณ สถาบันเกษตรกร นำไปสูการ

สรางสรรคตัวแบบธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จ ไดแก สามพรานโมเดล 

คิชฌกูฎโมเดล โนนคอทุงโมเดล และธุรกิจขาว IBM สาระสำคัญใน

การพ ัฒนาม ีกระบวนการ 9 ข ั ้นตอน ได แก   1) การกำหนด

กลุมเปาหมายที่เปนเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ

พัฒนาโซคุณคา 2) การวิเคราะหสถานการณโดยใช Value Chain 

Analysis สำหรับกรณีศึกษาโซคุณคาปลานิลของกลุมเกษตรกรโพน

ทราย ที ่มีผลลัพธสำคัญคือขอจำกัดและโอกาสทางธุรกิจ 3) การ

กำหนดแนวคิดธุรกิจ ซึ ่งจะกลาวถึงรายละเอียดที ่สำคัญ ไดแก 

วัตถุประสงคและเปาหมายรวมในการดำเนินธุรกิจ 4) การกำหนด

แนวทางเชิงกลยุทธในการพัฒนาโซคุณคาเพ่ือการยกระดับมูลคาเพ่ิม 

5) การกำหนดตลาดเปาหมายและกลยุทธการตลาด 6) การออกแบบ

ระบบธุรกิจภายใตโซคุณคา 7) การจัดทำแผนธุรกิจ 8) การดำเนินธุรกิจภายใตโซคุณคาเพ่ือการบรรลุเปาหมาย

รวม และ 9) การติดตามประเมินผล และขอมูลปอนกลับ 
แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/Valuechain.pdf 

 

2) การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ 

ชุดความรู ที ่กลาวถึงสาระสำคัญเกี ่ยวกับ แนวคิด

พื้นฐานและวัตถุประสงคในการจัดการโซอุปทานของธุรกิจ ที่ชี้ใหเห็น

หลักการ กระบวนการ และองคประกอบของการจัดการโซอุปทาน 

บทบาทการดำเนินงานของธุรกิจสหกรณในฐานะเปนองคกรพึ่งพา 

และรวมมือกันของประชาชน  

นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่กลาวถึงขอมูลเชิงวิเคราะห ท่ี

ชี ้ใหเห็นขอจำกัด และโอกาสที่ทาทายของธุรกิจสหกรณ ตลอดจน

กรอบคิดเชิงยุทธศาสตรสำหรับการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ 

มีการนำตัวแบบและแนวปฏิบัติที ่ดี รวมทั้งกรณีศึกษาสำหรับการ

จัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมานำเสนอ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/_SupplyChainManage ment_1.pdf 

http://www.cai.ku.ac.th/download/Valuechain.pdf
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3) คูมือการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑปลานิลสูการยกระดับมูลคาเพ่ิม 

คู มือการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑปลานิลสู การ

ยกระดับมูลคาเพิ่ม จัดทำขึ้นเพื่อใชในการสงเสริมเกษตรกรและผูมี

สวนไดสวนเสียใหมีความรูและทักษะในการวิเคราะหสถานการณ 

การออกแบบระบบธุรกิจดวยการจัดการความสัมพันธใหม ระหวาง

ภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใตโซคุณคาเพื่อลดชองวาง (GAPs) และเปด

โอกาส (Opportunities) ในการเข าถ ึงตลาดเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพตามกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สาระสำคัญประกอบดวย กรอบแนวคิดและกรอบ

แนวทางการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ การจัดการระบบการเลี้ยง

ปลานิลในบอดินใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน การวางแผนทาง

การเงินเพ่ือความคุมคาในการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑสูคุณภาพ

มาตรฐาน และการจัดทำแผนธุรกิจสูเปาหมายความสำเร็จ 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/2_Self_Learning_TH.pdf 

 

 

4) การสรางสรรคนวัตกรรมนำคุณคาสหกรณ 

ชุดความรูที่รวบรวมบทความจำนวน 24 บทความของ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอำนวยการ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ซึ่งชี้ใหเห็นแนวคิด แนวปฏิบัติในการ

พัฒนาสหกรณและการพัฒนาชุมชน และมุมมองดานแนวคิดภายใต

กระบวนทัศนใหมในการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ ท้ัง

กลยุทธการบริหารจัดการองคกร การเชื่อมโยงเครือขาย นวัตกรรม

ตัวแบบธุรกิจแนวใหมแตคงไวซ่ึงคุณคาสหกรณ และ อัตลักษณของ

สหกรณในการพ่ึงพาและรวมมือกัน 

ตัวอยางบทความที่นาสนใจ เชน เลาเรื่องธนาคารสหกรณ

ในย ุโรป ชวนคิด ชวนคุยเร ื ่อง “เมล ็ดพันธ ุ แห งความหวัง” 

จุดเริ ่มตนของ “ภูเก็ตโมเดล” ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศบราซิลโดยใชกลไกสหกรณ การสรางเศรษฐกิจชาวนา ฯลฯ 

 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/การสรางสรรคนวัตกรรมนำคณุคาสหกรณ.pdf 
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5) คูมือ Smart Officers I 

ชุดความรูท่ีมีเนื้อหาหลักสูตรมุงเนนการสรางสมรรถนะ 3 มิติ 

คือ ปรับทัศนคติ ปรับกระบวนทัศน และเพ่ิมพูนความรูทักษะท่ีเก่ียวของเพ่ือ

นำไปใชประโยชนในหนาที่ความรับผิดชอบ และบรรลุภารกิจของสหกรณ

การเกษตร 

เนื้อหาสำคัญ ประกอบดวย กระบวนทัศนสหกรณการเกษตร

ในบริบทโลกใหม แนวปฏิบัติท่ีดีของสหกรณการเกษตร การเชื่อมโยงกลยุทธ

สูการปฏิบัติในสหกรณ การใชฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน และการ

จัดทำขอเสนอโครงการเพ่ือยกระดับคุณคาในการทำงาน Smart Officers 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/SmartOfficersI.pdf 
 

6) คูมือการดำเนินงานโครงการราน Farmer Shop 

“คูมือการดำเนินงานโครงการราน Farmer Shop” มีเนื้อหา

สาระสำคัญเก ี ่ยวก ับความร ู  ในการบร ิหารจ ัดการร าน Farmer Shop 

ประกอบดวย การเลือกทำเลที่ตั ้ง และการสรางความแตกตาง การสราง

บรรยากาศภายในราน เทคนิคการสั่งซื้อสินคา การกำหนดราคา เทคนิคการ

รับเขาสินคาและจัดชั ้นวางการขายและใหบริการ ณ จุดแคชเชียร การ

จัดการสตอกสินคา การจัดทำเอกสารและรายงานการเงิน ตลอดจนภารกิจ

ประจำวันของราน 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th 
 

7) คูมือการเรียนรูสูการเปนชาวนามืออาชีพ 

ชุดความรูท่ีครอบคลุมสาระสำคัญในเรื่อง ขอแนะนำและ

แนวทางการวางแผนจัดการเรียนรู  ตลอดจนวิธีการ เครื ่องมือและ

อุปกรณท่ีจำเปนสำหรับใชเปนแนวทางการจัดฝกอบรมในพ้ืนท่ี 

เนื้อหาประกอบดวย ความเปนมาของหลักสูตร จุดมุงหมาย 

ของการจัดการเรียนรู คุณลักษณะท่ีพึงประสงค กลุมเปาหมาย กรอบคิด

การจัดการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู โครงสรางการจัดการเรียนรู 

ภารกิจของครูพื ้นที ่ แบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ของครู 

รายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยเรียนรู รายการสื่อเรียนรู  ท่ี

แนะนำ การจัดทำโครงการเรียนรูที่สนใจ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

และการเสวนาเวทีจังหวัด 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือการเรียนรูสูการเปนชาวนามืออาชีพ.pdf 
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8) คูมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เปนชุดความรูที่เนนเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม ที่ผูเกี่ยวของในกระบวนการวิจัยจะตองรวมคิด รวมปฏิบัติใน

ทุกขั้นตอน ซึ่งการวิจัยในลักษณะนี้จะชวยใหนักวิจัยไดมองเห็นความเชื่อมโยง

ของกิจกรรมการวิจัยตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ 

เนื้อหาที่สำคัญในเลม ประกอบดวย บทนำที่ชี้ใหเห็นสถานการณ

การวิจัยในปจจุบัน กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตัวอยาง

ขอเสนอโครงการวิจัย และตัวอยางผลลัพธงานวิจัยที่เปนความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม.pdf 
 

9) คูมือการจัดทำแผนธุรกิจ 

“คูมือการจัดทำแผนธุรกิจ” จัดทำขึ้นเพื่อใชในภารกิจการเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจชุมชน

ภายใตแผนงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ท่ี

ตองการพัฒนาการใหบริการของ ธ.ก.ส. ผานกลไกของสหกรณการเกษตรเพ่ือ

การตลาดสำหรับลูกคากลุมเปาหมายดีข้ึน 

สาระสำคัญประกอบดวย สวนที่ 1 บทนำที่กลาวถึงความหมาย 

องคประกอบ แนวคิดและหลักการ รวมทั้งความเสี่ยงหรือจุดอันตรายในการ

จัดทำแผนธุรกิจ สวนที่ 2 คำแนะนำในการเขียนแผนธุรกิจ ที่ใหรายละเอียด

เกี่ยวกับโครงสรางการจัดทำแผนธุรกิจ ตั้งแตบทสรุปผูบริหาร ภาพรวมกิจการ

และแนวคิดธุรกิจ การวิเคราะหดานสถานการณธุรกิจ แผนการตลาด แผนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและแผนรองรับ 

แผนดานการเงิน สวนท่ี 3 ตัวอยางแผนธุรกิจ 
แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือการจดัทำแผนธุรกิจ.pdf 
 

10) คูมือการขับเคล่ือนแผนกลยุทธสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ 

ชุดความรูที่มีจุดเนน คือ การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใตแผน

รวมของกิจการสหกรณที ่ครอบคลุมการบริหารจัดการในมิติดานการเงิน 

การตลาด กระบวนการภายใน และการเรียนรู ซึ่งจะนำไปสูการบริหารจัดการ

อยางบูรณาการ และการบรรลุเปาหมายแหงความสำเร็จของสหกรณและการ

สนองความตองการของสมาชิกภายใตภาวะการแขงขัน 

เนื้อหาในเลมประกอบดวย กรอบคิดที่ใชในคูมือฯ การทบทวน
แผนกลยุทธสหกรณ และการจัดทำแผนรวมของกิจการเพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือการ

ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ.pdf 
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11) คูมือการบริหารการเปล่ียนแปลงในสหกรณการเกษตร 

ชุดความรู  “คู ม ือการบริหารการเปลี ่ยนแปลงในสหกรณ

การเกษตร” เนนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณดวยการนำวิธีการ

จัดทำแผนที่กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 100 วัน มาใชเพื่อลดขอจำกัดและ

กอบกูสถานการณในสหกรณอยางฉับไว 

เนื้อหาสำคัญ ประกอบดวย 5 สวน คือ การปรับกระบวนทัศน

ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนท่ีกลยุทธ การจัดทำแผนปฏิบัติ

การ 100 วัน สูการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ การดำเนินการและการประเมินผล 

และภาคผนวก 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือการบรหิารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร.pdf 

 

20) คูมือการบริหารจัดการ Farmers’ Market 

ชุดความรู “คูมือการบริหาร  Farmers’ Market” สำหรับใช

เปนแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ Farmers’ Market  โดยมีสาระสำคัญ

ประกอบดวย ความหมาย รูปแบบ  สิ่งจูงใจในการจัดตั้งและดำเนินงาน การ

พิจารณาเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน การประสานงานผูเกี่ยวขอองเขารวมใน 

Farmers’  Market การประชุมกลุมเปาหมาย การทำวิจัยตลาด การกำหนด

ตลาดธุรกิจ การออกแบบและวางระบบบริหารจัดการ ตัวอยางโครงสรางการ

บริหารจัดการ ขอแนะนำสำหรับสิ่งท่ีควรและไมควรปฏิบัติ 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/Farmers_Market.pdf 

 

21) ผลงานวิจัยและการนำไปใชประโยชน ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ

การคาท่ีเปนธรรม  

เนื ้อหาของวีดีทัศนเปนการนำเสนอใหเห็นกรอบแนวคิดและวิธ ีการการ

เช ื ่ อมโยงบร ิหารจ ัดการงานว ิจ ัย เพ ื ่ อสร  างสรรค นว ัตกรรมภายใต

กระบวนการวิจ ัยเช ิงปฏิบัต ิการแบบมีส วนรวม โดยใชเวลากวา 16 ป 

ครอบคลุมพื้นที่กวา 45 จังหวัด และเครือขายนักวิจัย นักพัฒนา ที่มารวมมือ

กันใชคุณคาสหกรณในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจแนวใหมท่ีใสโอกาสการคาท่ีเปน

ธรรม นำมาซ่ึงการแกปญหาท่ีสามารถกาวขามขอจำกัดอยางทาทาย!!! 
 

แหลงอางอิง : www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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22) The Researcher 

เปนการนำเสนอถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจของนักว ิจ ัยท่ี

ขับเคลื่อนภารกิจในฐานะผูประสานงานวิจัย ภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อน

การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ของ สกสว. ในหวงเวลากวา 16 

ปที่ไดสรางกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย

นักวิจัย สกสว. ท่ีมีตัวอยางผลงานสำคัญๆ และเคล็ดลับความสำเร็จตางๆ 

แหลงอางอิง : www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
 

23) จากสหกรณสูทฤษฎีใหม ผลงานวิจัยตามศาสตรพระราชา  

ผลการว ิจ ัยเร ื ่อง 

“ จ ากสหกรณ  ส ู  ท ฤษฎ ี ใหม

ผลงานวิจัยตามศาสตรพระราชา” 

ผลการ วิจัยเอง “จากสหกรณสู

ทฤษฎีใหมผลงานวิจัยตามศาสตร

พระราชา” สาระสำคัญชี้ใหเห็น

กระบวนการขับเคลื่อนการวิจัยท่ี

ไดนอมนำเอาสหกรณ ทฤษฎีใหม 

แ ล ะ ศ า ส ต ร  พ ร ะ ร า ช า ม า

ประยุกตใชใหเกิดผลลัพธในการ

แกปญหาแกเกษตรกรและชุมชน

อยางเปนรูปธรรม 

แหลงอางอิง : www.youtube.com/watch?v=e9Xwr_yGO3E 

 

16) Smart Farmer 

นำเสนอสาระการเรียนรูที่เปนสหวิทยาการที่นำมาใชใน

การสร างสมรรถนะแกเกษตรกรส ู การเป น Smart Farmer เพ่ือ

สามารถธำรงรักษาอาชีพไดอยางยั่งยืน 

แหลงอางอิง : www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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17) เครือขายคุณคา 

กระบวนการสรางเครือขาย เปนนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ไดผสมผสานเอาเรื่อง

คุณคาสหกรณ (อุดมการณ) เชื่อมรอยสูคน ผานองคกร สรางเครือขายดวย

กระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก (เชิงกลยุทธ) ท่ีจะกอใหเกิดการบูรณาการ

ความร วมม ือในแนวราบ (Horizontal Integration) ท ี ่ม ีกลไกความ

เชื่อมโยงและจัดระเบียบความสัมพันธอยางเหมาะสมบนความสมัครใจ โดย

ตางฝายตางวางแผนและทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สัมมนา

การ สวัสดิการ ซึ่งเปนเรื่องการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ซ่ึงกอใหเกิดความสุขรวมกันอยางยั่งยืน 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
 

18) ยกระดับสหกรณสูอาเซียน 

นำเสนอแนวทางเชิงย ุทธศาสตรการขับเคลื ่อนขบวนการ

สหกรณในหวงเวลาเปดเสรีอาเซียน (AEC) ซึ ่งตองมีปจจัย 3 สวน คือ คน

คุณภาพ สินคาคุณภาพ และเครือขายคุณภาพ สูการยกระดับขีดความสามารถ

ในการแขงขันของสหกรณ ซึ่งจำเปนตองมีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ เพ่ือ

ยกระดับคุณคาและมูลคาเพิ ่มในการกาวขามขอจำกัดที่มาจากตลาดการ

แขงขันในปจจุบัน 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
 

19) ตลาดสุขใจ 

นำเสนอเรื่องราวของตลาดสุขใจที่ทำหนาที่เปนทั้งตลาดที่บริการ

สินคาอาหารอินทรียที่ผูผลิตมาเปนผูคาในตลาดเสนอขายสินคาแกผูบริโภค

ดวยตนเองและเรื่องราวความเปนมาตลอดจนระบบการจัดการความสัมพันธ

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตแนวคิด “การคาท่ีเปนธรรม” จนสามารถนำ

คุณคาสูเกษตรกร – ผูบริโภคไดอยางเปนธรรม 

 แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 

20) สามพรานโมเดล 

นำเสนอเรื่องราวความเปนมาของสามพรานโมเดลท่ีชี้ใหเห็นผลลัพธของความ

รวมมือรวมใจของคนในชุมชนและผูประกอบการ ที่เห็นคุณคาของเกษตร

อินทรียท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูในชุมชนจนเกิดเปน

ตัวแบบธุรกิจชุมชน ชื่อวา “สามพรานโมเดล” 
แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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21) การผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงนโยบาย  

นำเสนอสาระสำคัญในเวทีเสวนาที ่มีผู ทรงคุณวุฒิที ่ มี

ประสบการณการผลักดันผลงานวิจัยไปใชในเชิงนโยบายทั้งระดับชาติ 

นานาชาติ และชุมชน ซ่ึงตองใชท้ังความรู ประสบการณ และเครือขาย 

เพ่ือผลักดันใหงานวิจัยไมข้ึนหิ้ง แตกลับใชเปนประโยชนอยางนาสนใจ 

แหลงอางอิง: http://prp.trf.or.th/trf-forum/trf-forum-/ 
 

22) แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 

นำเสนอแนวคิดและแนวทางเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาขบวนการ ท่ี

ไดนำผลงานวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ

การคาที่เปนธรรม” ไปออกแบบภายใตยุทธศาสตรกระบวนการมีสวนรวมและ

นำไปใชเปนแผนแมบทการพัฒนาการสหกรณในหวงเวลา 2550 – 2554 ที่ได

สรางการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณไทยท้ังเชิงโครงสรางและนวัตกรรม 
แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 

 

23) กินอยูอยางพอดี วิถีความพอเพียง 

การเผยแพรประสบการณงานวิจัยภายใตการสนับสนุนของ สกสว. ในเวที “กินอยูอยางพอดี วิถี

พอเพียง” ผาน ThaiPBS จากกรณีตัวอยางตัวแบบงานวิจัย

ภายใตชุดโครงการฯ ที ่ประสบความสำเร็จ อาทิ สามพราน

โมเดลคิชฌกูฏโมเดล ซึ่งเคยประสบปญหาเรื่องราคาผลผลิต

ตกต่ำ กลุมเกษตรกรไดเขามาขอคำปรึกษาทางสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณใหองคความรูและแนะแนวทางในการยกระดับ คือ 

ยกระดับสมรรถนะ ยกขีดความสามารถของสหกรณ และการ

สรางภาคีเครือขายจุดเดนในการพัฒนา คือ การสรางแบรนด

เพ่ือกระตุนอุปสงคผูบริโภค สรางแนวคิดใหผูบริโภครับทราบถึงแบรนดท่ีสามารถชวยเหลือเกษตรกรไดโดยตรง 

แหลงอางอิง: www.youtube.com/watch?v=nezwPuGzUQI 

 

24) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 

เปนการนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต TRP4 ของ 

สกสว. ซึ่งใหความสำคัญกับการพัฒนาที่เกิดจากการมีสวนรวมคิด วิเคราะห 

กำหนดเปาหมายบนฐานการพ่ึงพาตนเองท่ีมีการใชนวัตกรรม มุงลดความเหลื่อม

ล้ำและขจัดความยากจนตลอดจนเชื่อมโยงสูสากล 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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25) รายการชวนคิด ชวนคุย ส่ือออนไลน 

เปนพื ้นที ่เร ียนรู ผ านสื ่อออนไลนทั ้งเว ็บไซตและกลุ มไลน

เครือขายนักวิจัย สกสว. ที่เนนการนำเสนอเรื่องราวในประเด็นที่กำลังเปนท่ี

สนใจในปจจุบัน นำเสนอในรูปของไฟลวิดีโอดวยภาษาที่เรียบงาย สั้น กระชับ

ความยาวประมาณ 3-5 นาที เพื่อเพิ่มความสนใจใหกับผูชม ปจจุบันมีวิดีโอให

เลือกชมท้ังหมด 59 เรื่อง 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI_Channel.html 

 

26) ตัวแบบธุรกิจขาว IBM 

เสนอเรื่องราวและกระบวนการวิจัยการพัฒนาตัวแบบธุรกิจขาว IBM 

กรณีของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนและสหกรณการเกษตรบาน

ลาด จำกัด ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาชาวนาอยางเปนองครวมที่จะนำไปสู

การแกปญหาความผันผวนของราคาขาว โดยใชนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจภายใตโซ

คุณคาขาว  

แหลงอางอิง: www.youtube.com/watch?v=reb6x7ZxURo 

 

27) สหกรณคุณคาแหงคน 

นำเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจ – 

สังคม บนหลักการสหกรณที่ใหความสำคัญกับ “คน” มากกวา “ธุรกิจ” โดยนำ

ผลการวิจ ัยที ่ประสบความสำเร ็จมานำเสนอใหเห็นวิถ ีแหงการพัฒนาที ่ให

ความสำคัญกับ “คุณคาแหงคน” 

แหลงอางอิง: www.youtube.com/watch?v=sBWUOBNN078 

 

28) TRP4 

นำเสนอภาพงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากภายใต TRP4 ในการหาวิธีจัดการแกไขความยากจน

และความเหลื่อมล้ำอยางถูกตอง โดยการพัฒนาเครื่องมือ ชุด

ความรู และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือ

การขยายผลตอไป 
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3.4.4 ตัวแบบธุรกิจ จำนวน 10 ตัวแบบ 

1) ตัวแบบธุรกิจขาว IBM บานลาด 

ตัวแบบธุรกิจขาว IBM บานลาด เปนการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในระบบ

ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่มีการพัฒนาโซ

คุณคา โดยการทำธุรกิจรวมกับภาคีเพื่อลด

ขอจำกัดในการประกอบอาชีพ สรางโอกาส

การคาที ่เปนธรรมสำหรับผลิตภัณฑของ

เกษตรกรรายยอย โดยใชกระบวนการวิจัย

ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม มีเปาหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 

ประการ ไดแก 

o ระดับเกษตรกร : มีการพัฒนาระดับสมรรถนะและปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (ขาว GAP) มีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

o ระดับสถาบันเกษตรกร : มีกลไกสงเสริมการเรียนรูเกษตรกร มีการพัฒนาระบบธุรกิจขาวท่ีใช

นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน สรางอุปสงคภายใตแบรนดขาว IBM ท่ีเปนตลาดเปาหมาย 

o ระดับผูบริโภค : มี Awareness ในการอุดหนุนขาว IBM ท่ีผลิตในชุมชน 
แหลงอางอิง : http://www.cai.ku.ac.th/download/IBM_FinalReport.pdf 

2) ตัวแบบธุรกิจขาว IBM ทุงทองย่ังยืน

ตัวแบบธุรกิจขาว IBM ทุง

ทองยั่งยืน เปนการสงเสริมใหเกษตรกร

รายยอยเขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจ

ของสถาบันเกษตรกรที ่มีการพัฒนาโซ

คุณคา โดยการทำธุรกิจรวมกับภาคีเพ่ือ

ลดขอจำกัดในการประกอบอาชีพ สราง

โอกาสการคาท่ีเปนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ

ของเกษตรกรรายยอย โดยใชกระบวนการ วิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีเปาหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 ประการ ไดแก 

o ระดับเกษตรกร : มีการพัฒนาระดับสมรรถนะและปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (ขาวอินทรีย) มีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

o ระดับสถาบันเกษตรกร : มีกลไกสงเสริมการเรียนรูเกษตรกร มีการพัฒนาระบบธุรกิจขาวท่ีใช

นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน สรางอุปสงคภายใตแบรนดขาว IBM ท่ีเปนตลาดเปาหมาย 

o ระดับผูบริโภค : มี Awareness ในการอุดหนุนขาว IBM ท่ีผลิตในชุมชน 

แหลงอางอิง : http://www.cai.ku.ac.th/download/IBM_FinalReport.pdf 
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3) ตัวแบบกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน: สามพรานโมเดล 

เปนตัวแบบที่ธ ุรกิจ

เอกชนหันมาใหความรวมมือกับ

ช ุมชนในการข ับเคล ื ่อนธ ุรกิจ

ชุมชนตามปณิธานรวม “ภาคีทุก

คนตองเขาใจและเขาถึงเกษตร

อินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปน

เสาหล ักในการให ความร ู และ

ป ญญาไปส ู ความก ินด ีอย ู ด ี  มี

ความสุขถวนหนา” สู เปาหมาย

การพัฒนาเปนสังคมเกษตรอินทรียที่สงผลดีตอภาคธุรกิจและชุมชน เครือขายที่เกษตรกรทุกฝายตางไดรับ

ผลประโยชนที่ดีรวมกันแบบ win-win อยางแทจริง ตนแบบนี้จะมีผลสรางจินตนาการใหกับบริษัทในภาค

ธุรกิจเอกชนในการรวมมือกับชุมชน เพ่ือสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยมีมูลนิธิสังคมสุขใจเปนแมขายในการวางแผนบริหารจัดการความสัมพันธระหวางภาคี ทั้งใน
ระดับตนน้ำ ไดแก เครือขายกลุมเกตรกรและภาคีเครือขายผูบริโภค ในระดับปลายน้ำ มีการพัฒนาศูนยเรียนรู
เพื ่อสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะแกผู มีสวนไดสวนเสีย และประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
กลายเปนสังคมเรียนรูท่ีเปนตัวแบบท่ีดีเปนท่ีรูจักกวางขวางท้ังในและตางประเทศ 
แหลงอางอิง : http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=1565&itemid=65 

 

4) ตัวแบบกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ: คิชฌกูฎโมเดล 
ตัวแบบกลุ มชาวสวน

ผลไมคุณภาพ : คิชฌกูฏโมเดล เปน
ตัวแบบธุรกิจสหกรณภาคการเกษตร
ที่ใหความสำคัญในการพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกรรายยอย ควบคูกับการ
ดำเน ินธ ุรก ิจของสหกรณ  โดยมี
สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด 
เป นแกนกลางในการข ับเคล ื ่ อน 
มุงเนนการสรางความรวมมือระหวาง
เกษตรกร สหกรณ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
เป ด เวท ีสะท อนป ญหา เก ิดการ
รวมกลุ มผ ู ผล ิตผลไมค ุณภาพตาม
ความตองการท่ีแทจริงของเกษตรกร ซ่ึงความโดดเดนของผลงานอยูท่ีชุดความรูท่ีตอบโจทยวิจัยใน 2 ประเด็น 
คือ ประเด็นแรก ผลงานเครือขายคุณคาผลไมที่ตอบโจทยสำหรับแนวทางการสรางกลไกการพัฒนาเกษตรกร
ชาวสวนผลไมใหมีความยืนหยัดอยูในอาชีพไดอยางยั่งยืน ซึ่งไดทั้งในรูปชุดความรูในการปลุกจิตสำนึกการทำ
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สวนผลไมคุณภาพ การปรับวิธีคิดเกษตรกรในการรวมกลุมสรางเครือขายธุรกิจ โดยใชสหกรณเปนฝาย
ดำเนินการ และความรูเพื่อการเรียนรูตลอดชวีิตสำหรับเกษตรกรโดยใชกลไกศูนยเรียนรูมีชีวิต ประเด็นที่สอง 
ผลงานดานแบบธุรกิจสหกรณในรูปเครือขายคุณคา ซึ ่งเปนรูปแบบการจัดการธุรกิจผลไมของสหกรณ
การเกษตร ที่ไดนำเอาการจัดการโซอุปทานมาใชในธุรกิจสหกรณ ซึ่งถือเปนนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจสหกรณ
การเกษตรที่เปนแนวปฏิบัติที ่ดี เปนที่สนใจอยางกวางขวาง และอยูในความตองการของรัฐบาลในการใช
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศควบคูไปกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงตลาดปจจัย
การผลิตและตลาดผลผลิตของเกษตรกรสวนผลไมอยางเปนรูปธรรม 
แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=1567&itemidd=197 

 

5) ตลาดสุขใจ 

“ตลาดสุขใจ” เปนผลลัพธ

ภายใตโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคา

สามพราน หรือที ่ร ู จ ักในนามสามพราน

โมเดล เปนรูปแบบของตลาดเกษตรกร 

(Farmers Market) ที ่ผ ู ค าในตลาดเปน

เกษตรกรผูผลิตโดยมีระบบบริหารจัดการ

ที ่ม ีระเบียบและระบบที ่เป นมาตรฐาน 

สากล ทำใหผู บริโภคมีความเชื ่อมั ่นวา

สินคาไดมาตรฐาน Food Safety 

“ตลาดสุขใจ” ยังเปนแหลงเรียนรูท่ีเกษตรกรจะนำเอาขอมูลขาวสารดานการตลาดท่ีไดจากผูบริโภค

ไปใชในการวางแผนการผลิตไดอยางเหมาะสม ปจจุบันมีผูสนใจทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจ

ไปศึกษาดูงานกันอยางกวางขวางท้ังในและตางประเทศ 
แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=238&itemid=241 

 

6) ตัวแบบธุรกิจโนนคอทุงโมเดล 
ตัวแบบธุรกิจโนนคอทุ งโมเดล หรือกลุ มเครือขายวิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุ ง มีการ

ดำเนินการภายใตกรอบแนวคิด

การพ ัฒนา โซ  ค ุ ณค  า เ พ่ื อ

ยก ร ะด ั บม ู ล ค  า เ พ ิ ่ ม ของ 

Stanshi’s Smiling Curve ท่ีได

นำมาประยุกตใช โดยมีทีมกล

ยุทธของชุดโครงการฯ เขาไป

ชวยสนับสนุนในการเชื่อมโยง

ภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใตโซ
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คุณคา โดยใชกลไกของแผนธุรกิจสูการบรรลุเปาหมายรวม วิสัยทัศนรวม “มุงสรางเครือขายคุณคา เพ่ือ

ยกระดับมูลคาเพ่ิมขาวอินทรียอำนาจเจริญสูสากล” 

นอกจากกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนฯ จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑขาวอินทรียแกสมาชิก

แลว กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกลาวไดมีโอกาสเรียนรูในการเพิ่มพูนทักษะดานการบริหารจัดการ

สถาบันเกษตรกร มีความตระหนักในคุณคาของการพึ่งพาตนเอง (Dependence) การพึ่งพาซึ่งกันและกันใน

กลุม (Independence) และการรวมมือระหวางภาคีเครือขาย (Inter Dependence) ผลการประเมินความ

คิดเห็นของสมาชิกชาวนาพบวา ทุกคนไดตระหนักเห็นความสำคัญของการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ

พ่ึงพาตนเอง และการรวมมือกันเปนกลุมเครือขายเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงใน

ปจจุบันสมาชิกของกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรมอำนาจเจริญ มีสมาชิกจำนวน 320 คน ที่สามารถ

วางแผนการผลิตที่เชื ่อมโยงสูลาดเปาหมายที่เปนโรงแรมหาดาว บริษัท และเครือขายผูบริโภค กอเกิดเปน 

Niche Market ทำใหลดความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาและการกาวขามขอจำกัดจากปญหาโครงสรางได

อยางเปนรูปธรรม 
แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=1566&itemidd=43 

 

7) ตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop 

ตัวแบบ Farmer 

Shop ห ร ื อ  Farmer Shop 

Business Model เปนตัวแบบ

รานคาปลีกางเลือกที่เชื่อมโยง

ระหวางผูผลิต-ผูบริโภคภายใต

สโลแกน “ไมไดหวังที ่ทำไร 

แตอยากใหเปนลูกคาประจำ” 

ระบบบริหารจัดการครอบคลุม

กิจกรรมทั้งระดับตนน้ำ กลาง

น ้ ำ  และปลายน ้ ำ  ของโซ

อุปทานสินคาเกษตรแปรรูปตั้งแตระบบจัดหารสินคาเกษตรจากเครือขายพันธมิตรธุรกิจดานอุปทาน การ

พัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนไปภายใตเงื ่อนไขมาตรฐาน Farmer Shop การพัฒนาบรรจุภัณฑ ระบบการ

บริหารจัดการเครือขายดานอุปทาน ระบบการบริหารจัดการรานคาปลีก (การจัดหา การจัดวางสินคา การ

กำหนดราคาสินคา การจำหนายสินคา การจัดการสินคาคงคลัง การบัญชีและการควบคุม การรายงานผลการ

ดำเนินงาน) และการสรางแบรนด Farmer Shop  

กรอบแนวคิดธุรกิจ Farmer Shop จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคา

จากผูผลิตโดยตรง และยังชวยสนับสนุนระบบการคาท่ีเปนธรรมไปพรอมกัน 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/farmershop/html/index.php 

 

http://www.cai.ku.ac.th/farmershop/html/index.php
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8) เครือขายคุณขาวคุณธรรม 
ขาวคุณธรรมเปนผลลัพธที่ไดจากชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 

จังหวัด” ที่สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ดำเนินการ
รวมกับกลุมชาวนา ภายใต
เคร ือขายของมูลนิธ ิธรรม
ร วมใจ ว ัดป  าสวนธรรม 
อำเภอนาโส จังหวัดยโสธร 
จำนวน 108 คน ในชวงฤดู
การเพาะปลูกป2549/2550  
ในพื ้นที ่ปลูกขาว 1,130 ไร 
ม ี ผ ล ผ ล ิ ต ข  า ว เ ป ล ื อ ก
ออกจำหนายท้ังสิ้น 163 ตัน  

การดำเนินการโครงการวิจัยเปนไปในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมี
จุดมุงหมายที่จะใชชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ตอยอดในการแกปญหาการขายขาวของชาวนา
กลุมดังกลาว โดยมุงไปที่การเชื่อมโยงภาคี/พันธมิตรภายใตหวงโซอุปทานอยางเปนกระบวนการโดยใชเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและกลุมชาวนาที่เขารวมโครงการภายใตแกนนำของพอวิจิตร บุญสูง และ
นายนิคม เพชรผา 

การขับเคลื่อนการวิจัยภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชาวนา ในเวลา 1 ป สามารถสรางระบบ
การผลิตและการคาท่ีสามารถแกไขปญหาการจำหนายขาวราคาตกต่ำได โดยใช “ตราสินคาขาวคุณธรรม” ซ่ึง
ชาวนาผูปลูกขาวทุกคนกำหนดเง่ือนไขท่ีจะถือศีลและลดอบายมุข 3 ประการ คือไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่และไม
เลนการพนัน เปนกลไกในการสรางความแตกตางในตัวสินคา 

กลไกในการสรางความแตกตางในตัวสินคา และสรางแรงจูงใจแกภาคีพันธมิตรท่ีจะเขามามีสวนรวม
ในระบบการผลิตและการจำหนายขาวคุณธรรม โดยปจจุบันมูลนิธิธรรมรวมใจไดดำเนินการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาขาวคุณธรรมท่ีสำนักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร อาจกลาวไดวา ผลงานวิจัย “ขาวคุณธรรม” 
เปนตัวอยางที่ดีสำหรับ การแกไขปญหาราคาสินคาตกต่ำโดยไมตองใหรัฐเขาไปแทรกแซง นอกจากนั้นยัง
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูในหมูชาวนาท่ีเขารวมโครงการใหมีความรูเทาทันและรวมกันสรางระบบการผลิต
และการคาขาวที่จะนำไปสูระบบการคาที่เปนธรรม (fairtrade) ในอนาคต นอกจากนั้นยังเปนการนำเอาแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอีกดวย 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=237&itemidd=240 
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9) ตัวแบบ CSA 
โครงการ CSA หรือ Community Supported Agriculture ในความหมาย “ชุมชนใหการ

สน ับสน ุน เกษตรกร” เป นระบบท ี ่ ผ ู กด  วย

ความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภค เกิดข้ึน

จากการประชุมรวมกันในเวทีงานวิจัยระหวาง

สถาบันวิชาการานสหกรณ สำนักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และภาคีเครือขาย

วิจัยภายใตการสนับสนุนของสกสว. มีจุดมุงหมาย

เพ่ือกระตุนอุปสงคผูบริโภคในมหาวิทยาลัยเกษตร- 

ศาสตรและหาชองทางการตลาดใหกับกลุมเกษตรกร  

นอกจากเครือขายเกษตรกรจะสามารถจำหนายสินคา วางแผนการผลิต และเพิ่มอุปสงคในการ

ผลิตแลว ยังทำใหเกษตรกรไดมาพบเจอกับผูบริโภคโดยตรง สงผลใหเกษตรกรไดรับรูขอมูลความตองการของ

ผูบริโภค สามารถคำนวณจำนวนการผลิตเพื่อใหไดคุณภาพและปริมาณที่ผูบริโภคตองการ และยังเปนการเพ่ิม

ศักยภาพในการฝกใหเกษตรกรสามารถเปนผูประกอบการ สามารถวางแผนการผลิต การขนสง การตั้งราคา การ

จัดเก็บ การจัดวางสินคา และบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:-csa&catid=3-2012:-11-08-04-06-01&Itemid19 

 

10) ตัวแบบรานสหกรณญี่ปุน 
ราน KOME House เปน 1 ใน 15 

ราน JA ในจังหวัดกิฟุ ที ่เปดขายสินคาที ่มาจาก

ทองถิ่นในจังหวัดกิฟุ และมาจากทั่วประเทศเพื่อมา

จำหนายใหกับผูบริโภคในชุมชน มีสมาชิกเปนกลุม

เกษตรกรที ่ลงทะเบ ียนกับร าน 50 ราย และมี

ผูบริโภคที่มาใชบริการเปนประจำทุกวัน วันละ 150 

ราย รานจะเนนไปที่การจำหนายขาวสารที่มาจาก

เมืองตาง ๆ ซึ่งขาวแตละเมืองจะมีลักษณะจำเพาะแตกตางกัน อีกทั้งยังมีราคาที่แตกตางกันแตไมมากนัก การ

จำหนายขาวของรานโคเมะเฮาสจะมีตารางแจงแกผูบริโภควา จะมีขาวชนิดใดจากแหลงใดเขามาจำหนายในราน

วันไหนบาง ผูบริโภคสามารถเลือกวันท่ีจะเขามาซ้ือไดเอง พนักงานจะบรรจุขาวตามปริมาณการสั่งซ้ือของลูกคา

ในถุงกระดาษดวยเครื่องบรรจุ นอกจากขาวแลวทางรานโคเมะเฮาสมีของสดทั้งที่เปนผัก ผลไมตามฤดูกาลที่มี

ราคาไมสูงเทาชวงที่มีหิมะตก ซึ่งผักจะมีราคาสูงมากและผลผลิตจะมีจำนวนนอย นอกจากนี้ ยังมีเนื้อสัตว 

อาหารทะเล ไดแก ปลานานาชนิด ปลาหมึก กุง และผลิตภัณฑแปรรูป 

รานโคเมะเฮาส เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 8.30-17.00 น. ทั้งนี้ผูบริโภคสามารถซ้ือ

โดยตรงจากผูผลิตในชวงเวลา 8.00-8.30 น. นี่เปนรูปแบบการปรับตัวของรานสหกรณญี่ปุนท่ีสรางโอกาสการ

เขาถึงผูบริโภคและเปดโอกาสการตลาดแกสินคาเกษตรกรท่ีนาสนใจ 
แหลงอางอิง: http://www.youtube.com/watch?v=4555KYjcuDc 

http://www.youtube.com/watch?v=4555KYjcuDc
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10) ตัวแบบสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม 

ต ัวแบบส  ง เสร ิมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม 

ดำ เน ิ นการ ในล ั กษณะของห น  ว ย

ย ุทธศาสตร  ภ าย ใต   Platform ตาม

ปรัชญาแนวคิด TRP4 ใชประโยชนจาก

ชุดความรูและการสรางสรรคนวัตกรรม

เพื ่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

ร า ก  โ ด ย จ ะ เ น  น ไ ป ท ี ่ น ว ั ต ก ร ร ม

กระบวนการ  (Process Innovation) 

นว ัตกรรมต ัวแบบธ ุรก ิจ  (Business 

Model Innovation) และนวัตกรรมดานการบรหิาร (Administrative Innovation) เพื่อใหบริการแกทีมวจิัย

ตาง ๆ ตามนโยบายและแผนวิจัย TRP4 ซึ่งมีจำนวยโครงการทั้งสิ้น16โครงการกระยาบตัวใน 5 ภูมิภาค 18 

จังหวัด 

 

3.4.5 ศูนยเรียนรู  

ศูนยเรียนรูมี 4 แหง ไดแก ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ, ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมวิสาหกิจ

ชุมชนทุงทองยั่งยืน, ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด และศูนยเรียนรู

กลุมวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง 

1) ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ 

เปนตัวแบบของตลาดเกษตรกร (Famers’ Market) ที่นำโครงสรางการบริหารจัดการบน

หลักการสหกรณ ซึ่งเกษตรกรเขามามีสวนรวม

ในการบร ิหารจ ัดการตลาดภายใต ระเบ ียบ 

ขอบังคับของตลาดสุขใจ มีเกษตรกรเขามาเปน

ผูคา (Traders) จำนวน 60 ราย มีพันธมิตรธุรกิจ

ผูจำหนายสินคาแปรรูปจากผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึง

กลายเปนศูนยเรียนรูชุมชนและ ตนแบบสำหรับ 

Farmers’ Market ที ่หนวยงานรัฐและชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ ่นไดนำไปใช เปน

ตนแบบการจัดตั้งดำเนินงานในหลายพ้ืนท่ี  
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2) ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมวิสาหกิจชุมชนทุงทองย่ังยืน 

ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมวิสาหกิจชุมชนทุงทองยั่งยืน เปนการนำเสนอตัวแบบธุรกิจ

ขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรียทุงทองยั่งยืนภายใตแนวคิด

การพัฒนาโซคุณคา (Value chain 

Development) ของเคร ื อข  าย

เกษตรกรที่ทำการผลิต เก็บรักษา 

แปรรูป บรรจุภัณฑ และสงมอบ

ผล ิตภ ัณฑ  เป นข  าวสารบรรจุ

กระสอบตามเงื่อนไขการสงมอบท่ี

บริษัทในนามของวิสาหกิจชุมชนฯ

โดยประธานในฐานะหัวหนาโควตาทำหนาที่ประสานงาน ตอรองราคาภายใตขอตกลง (contract farming) กับ

บริษัทคูคาสองบริษัทคือ บริษัท ซองเดอรไทยออกานิคฟูดส จํากัด และรานเลมอนฟารม 

ตัวแบบสงเสริมการเรียนรูธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จัดตั้งใน

รูปศูนยเรียนรู ณ สำนักงาน

วิสาหกิจชุมชนฯ มีวิทยากร

เ ป  น เ ก ษ ต ร ก ร ท ี ่ มี

ความรู ทักษะประสบการณ

จ า ก ก า ร  ป ฏ ิ บ ั ติ  

ประกอบด  วยสาระการ

เรียนรู 7 หนวยเรียน และ

แหลงเรียนรู ในการปฏิบัติ

จริง 5 ฐานการเรียนรู ไดแก 

(1) หนวยเรียนท่ี 1: การพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเปนกลไกสรางความม่ันคง

และยั่งยืนในอาชีพชาวนา 

(2) หนวยเรียนท่ี 2: การทำนาอินทรียรับรองมาตรฐาน IFOAM 

(3) หนวยเรียนท่ี 3: เทคนิคการทำนาอินทรียท่ีเปนดินทราย 

(4) หนวยเรียนท่ี 4: การวางแผนทำนา: ราคาไมสำคัญเทากับการวางแผนเพ่ือกำไรสุทธิ 

(5) หนวยเรียนท่ี 5: การทำปุยหมักอินทรียจากวัสดุในฟารม 

(6) หนวยเรียนท่ี 6: เทคนิคการปลูกผักอินทรียในพ้ืนท่ีจำกัด 

(7) หนวยเรียนท่ี 7: การสรางแบรนดสำคัญไฉน? 
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3) ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 

ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด เปนการนำเสนอตัวแบบ

ธ ุ ร ก ิ จ ข  า ว  IBM ส ห ก ร ณ

การเกษตรบานลาด จํากัด จ.

เพชรบุร ี การออกแบบธุรกิจ

ขาว IBM โดยประยุกตแนวคิด 

“การพัฒนาโซคุณคา (Value 

chain Development)” มาใช

ในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร

ธุรกิจ การจัดการความสัมพันธ

และบ ูรณาการการทำงาน

รวมกันภายใตว ิส ัยทัศนรวม 

ผลการดําเนินงานธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด 

ตัวแบบสงเสริมการเรียนรูธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด และเปนไปใน

ลักษณะของ Virtual Learning Center ที่สามารถใหบริการแกเกษตรกรและผูสนใจทั้งที่สำนักงานสหกรณ

และสถานที่ตาง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม ประกอบดวยหนวยเรียนรู 5 หนวยเรียนและแหลงเรียนรู

แปลงนาสาธิต (นาGAP) ไดแก 

(1) หนวยเรียนท่ี 1: ธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จก. : กลไกการแกปญหาชาวนาครบวงจร 

(2) หนวยเรียนท่ี 2: แนวทางกลยุทธและแผนธรุกิจขาว IBM เพ่ือการยกระดับขีดความสามารถเชิง

ธุรกิจสหกรณ 

(3) หนวยเรียนท่ี 3: การผลิตขาว GAP ดวยระบบการควบคุมภายใน (ICS) 

(4) หนวยเรียนท่ี 4: เทคนิคการทำนา GAP: ความรูจากการปฏิบัติจริง 

(5) หนวยเรียนท่ี 5: การสรางแบรนดขาว IBM กลไกกระตุนอุปสงคขาวในชุมชน 
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4) ศูนยเรียนรูกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง 

เปนศูนยเรียนรูชุมชนเผยแพรชุดความรูแกผูสนใจในเรื่องการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย IFOAM 

การจัดการธุรกิจภายใตกลไกการบริหารจัดการโซคุณคาเพื่อยกระดับมูลคาเพิ่ม ปจจุบันสมาชิกของกลุม

เครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรมอำนาจเจริญ มีสมาชิกจำนวน 745 คน มีการเชื่อมโยงภาคีเครือขายท้ังใน

ระดับตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของโซคุณคาขาวหอมมะลิอินทรีย กลุมวิสาหกิจชุมชนกำหนดราคาเองได โดย

ใชกลไกและระบบของกลุมวิสาหกิจในการยกระดับการผลิต การตลาด การสรางแบรนดผลิตภัณฑขาวหอม

มะลิอินทรียของชาวนารายยอย ไปจำหนายแกผู บริโภคที่เปนตลาดเปาหมายท่ีมีแผนสั่งซื้อประจำ ไดแก 

โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารกลุมซิสเลอร (Sizzler) ศูนยประชุมฯ และบริษัทผูสงออก มีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารออนไลน โดยมีกลไกการบริหารจัดการความรวมมือระหวางกันเพื่อประโยชนขององคกร และ

ชุมชน จนเปนท่ีประจักษใหเห็นถึงวิธีคิด และวิธีการทำงานรวมกัน ในการจัดการทรัพยากรท้ังท่ีเปนตัวเงิน ไม

เปนตัวเงินท่ีมีอยูอยางมีเอกลักษณ  
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บทท่ี 4 

การสนับสนุนการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัย 

 

การปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยภายใต TRP4 ของหนวยสงเสริมเปนไปภายใต

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อนำตัวแบบ GROW Model Platform ไปสนับสนุนแกทีมวิจัยในพื้นที่เปาหมาย

สาระสำคัญที่จะกลาวถึงในบทนี้ประกอบดวย แนวทางการใหบริการและการติดตามผล การสำรวจความ

คิดเห็นการใหบริการ และรายละเอียดกิจกรรมการใหบริการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

4.1 แนวทางการใหบริการ Coaching  

หนวยสงเสริมไดใหบริการใน 3 แนวทางคือ 

แนวทางที ่ 1: การใหข อเสนอแนะการพัฒนาตามกรอบ GROW Model Platform ในฐานะ

ผูทรงคุณวุฒิในท่ีประชุมนําเสนอขอเสนอโครงการ รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยตาง ๆ โดยเฉลี่ย

โครงการละ 3 ครัง้ (รายละเอียดในตารางท่ี 4.2) 

แนวทางที่ 2: การใหการสนับสนุนในฐานะทีมโคชสำหรับบางโครงการท่ีทีมวิจัยและภาคีรวมพัฒนา

ในพื ้นที ่เปาหมายที ่สนใจและตองการการสนับสนุนซ่ึงไดดำเนินการไป 3 โครงการ จำนวน 14 ครั้ง 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.1) 

แนวทางท่ี 3: ดำเนินการภายใตโครงการความรวมมือกับหนวยงานท่ีสนใจนําไปใชพัฒนาจำนวน 2 

หนวยงาน ไดแก กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

4.2 การติดตามผล 

ดังที่ไดกลาวมาแลววาตัวแบบ GROW Model Framework ที่พัฒนาขึ้นมาเปนตัวแบบสนับสนุน

การพัฒนาฯ ที่มีจุดมุงหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดยการดำเนินการตามแนวทางทั้งสามวิธีนั้น

เปนไปเพื่อใหทราบขอมูลปอนกลับเพื่อนำมาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและมีความยืดหยุนสำหรีบการปรับ 

ใชในสถานการที ่มีความแตกตาง หลากหลาย การติดตามผลในที ่นี ้ ไดนำวิธีการของ System Change 

Framework มาประยุกตเพ่ือชี้ใหเห็นผลลัพธใน 4 สถานการณ ไดแก รับรู, นำไปใช, ขยายผล และตอบสนอง 

มีรายละเอียดดังนี้ (รูปท่ี 4.1) 

สถานการณ “รับรู” หมายถึง ทีมวิจัยและภาคีรวมพัฒนาไดรับรูแนวทาง/กระบวนการการพัฒนา

เชิงระบบตามกรอบ GROW Model Platform อยางนอยสามรายการ เชน กรอบแนวทางการพัฒนาโซคุณคา

ผลิตภัณฑตัวแบบธุรกิจแบบมีสวนรวม การวิเคราะหสถานการณเพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธ การวางแผนธุรกิจโดย

ใชตัวแบบแคนวาส โดยภายหลังการรับรู ทีมวิจัยและภาคีรวมวิจัยจะยอมรับแนวทางดังกลาวหรือไมยอม

ข้ึนกับการตัดสินใจของแตละทีม ท้ังนี้เนื่องจากอาจมีแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีหรือมีตัวแปรอ่ืน ๆ 
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รูปท่ี 4.1 การประเมินผลการสนับสนุนเครื่องมือของทีมหนวยสงเสริม 
 

สถานการณ “นําไปใช” หมายถึง ทีมวิจัยและภาคีรวมพัฒนาไดนําชุดความรูบางรายการไปปรับใช

โดยมีผลลัพธจากกระบวนการพัฒนาที่เห็นเปนรูปธรรม เชน ผูนําการเปลี่ยนแปลง(ตามแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะ 3 มิติ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การแบงหนาที่ความ

รับผิดชอบในกลุม/องคกร การจัดการความสัมพันธ เครือขายธุรกิจแนวใหม การวางแผนกลยุทธ ในกลุม/

สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ การพัฒนาตัวแบบระบบธุรกิจแนวใหมเปนตน 

สถานการณ “ขยายผล” หมายถึง มีการผลักดันการนําไปใชประโยชนสำหรับภาคีรวมพัฒนา (นอก

แผนวิจัย) 

สถานการณ “ตอบสนอง” หมายถึง ทีมวิจัยและภาคีรวมพัฒนาไดสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ตามแนวทางของ GROW Model Platform จนเกิดผลลัพธ ผลกระทบอยางเปนรูปธรรม 
 

ผลลัพธท่ีได(เบ้ืองตน) 

เนื่องจากสถานการณวิกฤตโควิด 19 ทำใหเกิดอุปสรรค ไมสามารถดำเนินการไดตามแผนวิจัยในทุก

โครงการ ในท่ีนี้จึงสรุปผลลัพธในเบื้องตนดังรายละเอียดในรูปท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 

 
 

รูปท่ี 4.2 ผลลัพธการสนับสนุนเครื่องมือของทีมหนวยสงเสริม 
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ตารางท่ี 4.1 รายชื่อโครงการวิจัยภายใต TRP4  

หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคม ภาคเหนือ  (ดร.สมคิด แกวทิพย) 

2 กระบวนสรางความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพกลุมองคกรชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสวัสดิการ

ของชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมอืงแมโจ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม (ดร.ธรรมพร ตันตรา) 

3 การบริหารจัดการเศรษฐกิจแบบใหมท่ีอยูบนฐานระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยคนรุนใหม ตำบลแมทา อำเภอ

แมออน จังหวัดเชียงใหม (คุณกนกศักดิ์ ดวงแกวเรือน) 

4 การพัฒนาการจดัการระบบนิเวศเศรษฐกิจเก้ือกูลตำบลดอนแกว อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม                   

(ดร.อุบล  ยะไวทยณะวิชัย) 

5 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมในเขตปาบนฐานการจดัการทรัพยากรบุกใน ตำบลแมสวด อำเภอสบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน (คณุธวัชชัย ใจเสน) 

6 ตัวแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยแนวคิดการมุงเนนความมั่นคงทาง

อาหาร การเกษตรกรรมยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจเพ่ือสังคม (ดร.อนิรุทธ์ิ ผลคลี) 

7 นวัตกรรมการสรางเครือขายกลุมเกษตรกรเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนภาค

อีสานตอนกลาง (คุณชัยสิทธ์ิ แนวนอย) 

8 การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุเพ่ือเพ่ิมมูลคาของเครือขายผลิตเมลด็พันธุภาคอีสานตอนกลาง                  

(คุณเรืองเดช โพธ์ิศรี) 

9 การสรางมูลคาเพ่ิมดวยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขาวอินทรีย กรณศีึกษา เครือขายเกษตรอินทรียจังหวัด

ยโสธรและจังหวัดรอยเอ็ด (คุณนิรตัน ศรีชำนิ) 

10 การพัฒนาหนวยจัดการทางธุรกิจอาหารปลอดภัยดวยระบบกิจการเพ่ือสังคม ในการเช่ือมโยงผลผลติเกษตร

อินทรียสูผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน เพ่ือสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน (คุณถนัด แสงทอง) 

11 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณศีึกษา ภาคกลางและตะวันตก (ดร.ทิพวัลย สีจันทร) 

12 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตความรวมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาโซแหงคุณคาของอาหารปลอดภยัในจังหวัดกาญจนบุรี (รศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย) 

13 การสรางเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงคราม: กรณีศึกษาผักและผลไมปลอดภัย 

(คุณสรณพงษ บัวโรย) 

14 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนเมือง กรณีศึกษา: เกษตรในเมืองกรุงเทพมหานคร (คณุสภุา ใยเมือง) 

15 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณศีึกษาภาคใต (รศ.ดร.สมบูรณ  เจริญจิระตระกูล) 

16 การพัฒนาการผลิตปาลมน้ำมันอยางยั่งยืนเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล และพัทลุง 

(รศ.ดร.สุธัญญา  ทองรักษ) 

17 การพัฒนายางพาราอยางยั่งยืนดวยนวัตกรรมเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตลู                  

(ดร. ไชยยะ  คงมณี) 

18 การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝงในการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพ้ืนท่ี

อาวไทยตอนบน (ดร.สุพรรณี ลีโทชวลิต) 
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สถานการณ “การรับรู” นักวิจัยภายใต TRP4 ทุกโครงการจำนวน 18 โครงการไดรับทราบชุด

ความรู /ตัวแบบนวัตกรรมที ่เปนผลลัพธการพัฒนาตามกรอบ GROW Model Framework อยางนอย 3 

รายการ  

สถานการณ “นำไปใช” พบวาโครงการที่ไดนำชุดความรู/เครื่องมือตามแนวทาง GROW Model 

Platform ไปใชมี 3 โครงการ ไดแก 

1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมใน

การขับเคลื ่อนการพัฒนาโซแหงคุณคาของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ใน 5 ชุมชน ไดแก 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย อ.พนมทวน  วิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียนหวยเสือ อ.

ทองผาภูมิ วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี กลุม

เกษตรกรนาปหมูบานพนมนาง อ.หวยกระเจา โดยทีมวิจัยมีการประชุมระดมความคิดกับทีมหนวยสงเสริมเพ่ือ

หารือแนวทางการพัฒนาจากขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงลงไปสรางกระบวนการตามแนวทาง GROW 

Model Platform กับชุมชนเปาหมาย (ดูรายละเอียด ขอ 4.2) โดยภาคีรวมวิจัย (เกษตรกร อปท.ภาครัฐ 

เอกชน ประชาสังคม) มีความตองการยกระดับกลไกการตลาดโดยการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ เพื่อกาวขาม

ปญหาท่ีเปนอยู    

2) โครงการวิจัยการพัฒนายางพาราอยางยั ่งยืนดวยนวัตกรรมเพื ่อความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล ใชเครื่องมือ Radar chart ในการประเมินสมรรถนะกลุมเปาหมาย และใช 

SWOT Analysis ในการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี ่ยวของ มีการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู ใน

เครือขายวิจัย 

3) โครงการการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝงในการเพาะเลี้ยงและการจัดการ

ทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อาวไทยตอนบน มีการประชุมหารือรวมกับทีมสงเสริมเพื่อนำ GROW Model 

Framework ไปใชในพื้นท่ีชุมชนบานน้ำเชี่ยว ชุมชนบานแหลมมะขาม และชุมชนบานแหลมทองหลาง อ.

แหลมงอบ จ.ตราด ในเบื้องตนไดสรางกระบวนการกำหนดเปาหมาย วิเคราะหสถานการณจริง การวาง

แนวทางกลยุทธแบบมีสวนรวมในการรวมกลุม สรางเครือขายเพื่อนำความรูการเพาะเลี้ยงหอยแครงจากทีม

วิจัยไปพัฒนาอาชีพภายใตเง่ือนไขท่ีเขมงวด 

สถานการณ “ขยายผล” เปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกรม

สงเสริมการเกษตรภายใตโครงการพัฒนาแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน มีระยะเวลา 4 เดือน 

(กุมภาพันธุ-พฤษภาคม 2564) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะนักสงเสริมการเกษตรใหมีกระบวนทัศนและ

ทักษะการพัฒนาเกษตรกร/เครือขายวิสาหกิจชุมชนสูการเปนผูประกอบการ และการพัฒนาเครือขายให

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใตความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร โดยโครงการหนวยสงเสริมไดใชชุดความรูและกรอบ

แนวทางภายใต GROW Model Platform พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม มีสาระสำคัญ 4 โมดูล จัดการฝกอบรม

แกเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร จำนวน 4 ครั้ง จำนวน 300 คน และมีแผนยกระดับการพัฒนาพื้นท่ี

เปาหมาย 6 พื้นท่ี ไดแก 1) แปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 2) วิสาหกิจชุมชนมะพราวออน

น้ำหอม ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 3) แปลงใหญมะพราวน้ำหอม ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน 
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จ.ฉะเชิงเทรา 4) แปลงใหญผักปลอดภัย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 5) แปลงใหญมังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรม

ราข และ 6) แปลงใหญอะโวคาโด อ.พบพระ จ.ตาก เพื ่อสรางเปนพื ้นที่ตนแบบในการพัฒนาการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชน สำหรับขยายผลไปอีก 71 จังหวัดท่ัวประเทศ 
 

สถานการณ “ตอบสนอง” เปนท่ีคาดหวังวา ในอนาคตอันใกลภายใตความพยายามของภาคีรวมพัฒนา จะ

สามารถสรางสรรคตัวแบบการพัฒนาอยางเปนระบบภายใตชุดความรูและเครื่องมือตาง ๆ กอใหเกิดผลลัพธ

และผลกระทบตามวิสัยทัศนการพัฒนาเพ่ือแกปญหาสูความยั่งยืนและเปนตนแบบเพ่ือขยายผลตอไป 
 

4.3 ผลการสำรวจความคิดเห็น 

ทีมวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากภาคีรวมพัฒนาโดยใชแบบสอบถาม google form (ภาคผนวกท่ี 4) ได

แบบสอบถามคืนมาจำนวน 100 รายการมีขอสรุปที ่เปนสาระสำคัญสำหรับความตองการการสนับสนุน

ดังตอไปนี้ 

4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสำรวจ 

1) เพศ: ผูตอบแบบสำรวจเปนเพศหญิงคิดเห็นรอยละ 56 เพศชาย คิดเปนรอยละ 44 

2) อายุ: ผูตอบแบบสำรวจมีอายุสวนใหญอยูในชวง 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 38, รองลงมาอยู

ในชวงอายุ 41 – 50 ป จำนวน 34 คน คิดเปนรอย 34, ชวงอายุ มากกวา 60 ป จำนวน 16 คนคิดเปนรอยละ 16, 

ชวงอายุ 31 – 40 ป จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9 และชวงอายุ 21 – 30 ป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 

3) การศึกษา: ผูตอบแบบสำรวจมีระดับการศึกษาสวนใหญอยูระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา คิดเปน

รอยละ 47, รองลงมาระดับปริญญาตรี จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30, ระดบัประถมศึกษา จำนวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 11, ระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6, ระดับอนุปริญญา จำนวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 3, ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 และระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 

4) ภูมิลำเนา: ผูตอบแบบสำรวจสวนใหญอยูในจังหวัดรอยเอ็ด จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38, 

รองลงมาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20, จังหวัดยโสธร จำนวน 15 คน คิดเปนรอย 15, 

จังหวัดตราด จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5, จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5, จังหวัด

สมุทรปราการ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4, จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3, จังหวัดเพชรบุรี 

จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1, จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 และจังหวัดศรีสะเกษ 

จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 
 

4.3.2 การสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ 

คำถามสำรวจ 
ระดับคะแนน 

เฉลี่ย 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.ทานไดรับผลกระทบเรื่องรายไดจากสถานการณ โควิด-

19 มากนอยเพียงใด 

48 

(48%) 

27 

(27%) 

16 

(16%) 

7 

(7%) 

2 

(2%) 

4.12 

(มาก) 

2.ทานตองการใชบริการจากหนวยสงเสริมหรือไม 57 23 14 0 6 4.25 
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คำถามสำรวจ 
ระดับคะแนน 

เฉลี่ย 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

(57%) (23%) (14%) (0.00) (6%) (มากท่ีสุด) 

3.ทานมั่นใจวาโครงการวิจัยจะชวยใหทานมีโอกาสใน

อาชีพเพ่ิมอยางแนนอน 

55 

(55%) 

23 

(23%) 

22 

(22%) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.33 

(มากท่ีสุด) 

4.ทานมั่นใจวาสมาชิกกลุมท่ีเขามารวมกับโครงการวิจัย 

มีความตั้งใจท่ีจะรวมมือกันตามแผนฯอยางแนนอน 

44 

(44%) 

36 

(36%) 

18 

(18%) 

2 

(2%) 

0 

(0.00) 

4.22 

(มากท่ีสุด) 

5.ทานสนใจอยากใหสงเสริมเรื่องการบริหารจัดการ

กลุม 

52 

(52%) 

30 

(30%) 

16 

(16%) 

1 

(1%) 

1 

(1%) 

4.31 

(มากท่ีสุด) 

6.ทานสนใจอยากใหสงเสริมเรื่องการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ  

66 

(66%) 

27 

(27%) 

6 

(6%) 

1 

(1%) 

0 

(0.00) 

4.58 

(มากท่ีสุด) 

7.ทานสนใจอยากใหสงเสริมเรื่อง การตลาดออนไลน 66 

(66%) 

20 

(20%) 

10 

(10%) 

4 

(4%) 

0 

(0.00) 

4.48 

(มากท่ีสุด) 

8.ทานสนใจอยากใหสงเสริมเรื่องการสรางแบรนด สินคา  66 

(66%) 

23 

(23%) 

9 

(9%) 

2 

(2%) 

1 

(1%) 

4.49 

(มากท่ีสุด) 

หมายเหต ุ4.21-5.00=ระดับมากที่สุด, 3.41-4.20=ระดับมาก ,2.61-3.40=ระดับปานกลาง, 1.81-2.60=ระดับนอย, 1.00-1.80=ระดับนอยที่สุด 
 

จากตารางสวนท่ี 4.6.2 พบวา 

1) ผูตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็น ในหัวขอ ทานไดรับผลกระทบเรื่องรายไดจากสถานการณโค

วิด - 19 มากนอยเพียงใด จัดอยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.58 

2) ผูตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็น ในหัวขอ ทานสนใจอยากใหสงเสริมเรื่อง การสรางแบรนด

สินคา จัดอยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.49 

3) ผูตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็น ในหัวขอ ทานสนใจอยากใหสงเสริมเรื่อง การตลาดออนไลน 

จัดอยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.48 

4) ผูตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็น ในหัวขอ ทานมั่นใจวาโครงการวิจัยจะชวยใหทานมีโอกาสใน

อาชีพเพ่ิมอยางแนนอน จัดอยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.33 

5) ผูตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็น ในหัวขอ ทานสนใจอยากใหสงเสริมเรื่องการบริหารจัดการ

กลุม จัดอยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.31 

6) ผูตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็น ในหัวขอ ทานตองการใชบริการจากหนวยสงเสริมหรือไม จัด

อยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.25 

7) ผูตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็น ในหัวขอ ทานม่ันใจวาสมาชิกกลุมท่ีเขามารวมกับโครงการวิจัย

มีความตั้งใจท่ีจะรวมมือกันตามแผนฯ อยางแนนอน จัดอยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.22 

8) ผูตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็น ในหัวขอ ทานไดรับผลกระทบเรื่องรายไดจากสถานการณโค

วิด 19 มากนอยเพียงใด จัดอยูในระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.12 
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4.3.3 ชุดความรูท่ีตองการตองการ เรียงตามลำดับความสนใจ 

1) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 

2) การสรางแบรนดสินคา 

3) การตลาดออนไลน 

4) การบริหารจัดการกลุม 
 

4.4 การปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยและภาค ี

หนวยสงเสริมไดดำเนินการสงเสริมสนับสนุนทีมวิจัยและภาคีรวมพัฒนาภายใตโครงการ TRP4 

ท้ังสิ้น 37 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 1,672 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 การสงเสริม สนับสนุนทีมวิจัยและภาคี 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลลัพธ 

1 20 ม.ค. 63 สงเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรม

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

กลุมเปาหมายและทีมวิจยัในพ้ืนท่ี

จังหวัดสมุทรสงคราม: กรณีศึกษาผัก

และผลไมปลอดภัย” 

กลุมเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย 4 

กลุม และทีมวิจัยใน

พ้ืนท่ีจ.สมุทรสงคราม 

รวม 24 ราย 

ขอแนะนำในการเก็บขอมูลโครงสราง

พ้ืนฐานเพ่ือรวบรวมจดัทำฐานขอมูล 

การวิเคราะห Value chain เพ่ือ

ประเมินผลการทำงานของท้ังฝงผูผลิต

และผูบริโภค การออกแบบ

กระบวนการทางธุรกิจตลอดโซคณุคา 

2 28-29 ม.ค. 

63 

สงเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรม

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

กลุมเปาหมายและทีมวิจยัในพ้ืนท่ี จ.

สตูล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

กรณีศึกษาภาคใต (ยางพารา, ปาลม

น้ำมัน) 

กลุมเกษตรกร 

กรรมการสหกรณ 

นักวิจัยในพ้ืนท่ี         

จ.สตลู  

รวม 39 ราย 

- ขอเสนอแนะ Value chain 

development ในการพัฒนาระบบ

ธุรกิจยางพารา/ปาลมน้ำมัน 

ประสานงานกยท.สนับสนุนเงิน

อุดหนุนสหกรณทาแพ 

3 22-23 ก.พ. 

63 

สงเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรม

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

กลุมเปาหมายและทีมวิจยัในพ้ืนท่ี

ภาคนเหนือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากบนฐานภมูินิเวศและทุนทาง

สังคมภาคเหนือ 

เครือขายนักวิจัย    

ใน 4 พ้ืนท่ีรวม 

51 ราย ณ ต.แมทา        

อ.แมออน 

จ.เชียงใหม 

- ขอเสนอแนะการวางแผนจัดเก็บ

ขอมูล 

- การใชกรอบการพัฒนาโซคณุคาใน

ผลิตภณัฑแกเกษตรกรรายยอย 

การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูใน

ชุมชนสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

4 28 ก.พ. 63 สงเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรม

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

กลุมเปาหมายและทีมวิจยัในพ้ืนท่ี จ.

กาญจนบุรี โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากภายใตความรวมมือของภาคี

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ

เกษตรกร

กลุมเปาหมายและ

นักวิจัยในพ้ืนท่ี 

รวม 36 ราย 

ณ ต.หนองสาหราย 

อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุร ี

ขอเสนอแนะการวิเคราะหโซอุปทาน 

การใช SWOT ในการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส อุปสรรคเพ่ือชวยใน

การวิเคราะหกระบวนการทำงาน 

การวิเคราะหภาพรวมของธุรกิจดวย 

Business Model Canvas เพ่ือ

ยกระดับผลิตภณัฑ 
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ลำดับท่ี วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลลัพธ 

แหงคุณคาของอาหารปลอดภยัใน จ.

กาญจนบุร ี

5 19 พ.ค. 63 ประชุม Coaching ใหกับทีมวิจัย

กาญจนบุรโีดยโปรแกรม Zoom  

ทีมกลไกภูมิภาค

กลาง ทีมวิจัย

กาญจนบุรีและหนวย

สงเสริมจำนวน 12 

คน 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู“วิสัยทัศน

การพัฒนา TRP4, ชุดความรู & 

นวัตกรรมท่ีนำมาใชในการขับเคลือ่น

การพัฒนา และแผนงานความรวมมือ

ระหวางทีมกลไกกลางและทีมวิจยั”

และหนุนเสรมิชุดความรูเรื่อง 

“Learning Ecosystem & Design 

และ Value Chain & Business 

Model Canvas” 

6 1 มิ.ย. 63 เวทีประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูกับทีม

วิจัยพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุร ี

ณ หองประชุม 214 อาคารวิจัยและ

พัฒนา ม.เกษตรศาสตร 

ทีมวิจัยพ้ืนท่ี

กาญจนบุรี และ

หนวยสงเสริม 

จำนวน 10 คน 

สงเสริมและสนับสนุนชุดความรู & 

นวัตกรรมท่ีนำมาใชในการขับเคลือ่น

การพัฒนาและรวมออกแบบการ

พัฒนางานวิจัยดวย Value Chain 

และ Business Model Canvas 

7 7 ส.ค. 63 ทีมหนวยสงเสริม TRP4 รวมประชุม

เชิงปฏิบัติการ “การจดัทำแผนธุรกิจ

ขาวปลอดภัย กข 79 และผัก

ปลอดภัย” ของวิสาหกิจชุมชนหนอง

สาหราย ภายใตโครงการวิจัยการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตความ

รวมมือของภาคีภาครัฐ ภาค

ประชาชน และภาคประชาสังคมใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาโซคณุคาของ

อาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ 

ม.เกษตรศาสตร วข.กำแพงแสน 

หนวยสงเสริม 

นักวิจัยพ้ืนท่ี 

เกษตรกรหนอง

สาหราย  

จำนวน 24 คน 

สนับสนุนชุดความรู วิเคราะห SWOT 

วางแผนธุรกิจดวย Business Model 

Canvas และออกแบบเสาหลักกล

ยุทธในการทำขาวปลอดภยั และผกั

ปลอดภัยของหนองสาหราย 

8 9 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจดัทำ

แผนธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนการผลติพืช

อาหารปลอดภัยอยางมสีวนรวมของ

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียน

บานหวยเสือ” ณ วิสาหกิจชุมชน

บานหวยเสือ อ.ทองผาภมูิ จ.

กาญจนบุร ี

หนวยสงเสริม 

นักวิจัย และ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

จำนวน 26 ราย 

แนะนำใหกลุมวิสาหกิจชุมชน

วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน 

ภายนอก จัดทำโครงสราง และ

ขับเคลื่อนกลุมดวยการประชุม

ประจำเดือน ตลอดจนกำหนด

วิสัยทัศนและเสาหลักกลยุทธ 

9 22 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการ

วางแผนธุรกิจสำหรับสถาบัน

หนวยสงเสริม  สรางความเขาใจการขับเคลื่อน

งานวิจัยดวย GROW Model สงเสริม
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เกษตรกร” ภายใตโครงการวิจัยการ

สรางเศรษฐกิจฐานรากบนฐาน

อาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม 

ทีมกลไกภูมิภาค 

นักวิจัยในพ้ืนท่ี 

เกษตรกร จำนวน

41 คน 

และสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจ

ใหกับสถาบันเกษตรกรดวย Business 

Model Canvas การจดัทำวิสัยทัศน 

และการออกแบบ Value Chain เพ่ือ

การขับเคลื่อนการวิจัยในระยะตอไป 

10 23 ก.ย. 63 ประชุมรวมกับทีมวิจัยเพ่ือวาง

แผนการจดัเวทีประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ณ ศาลาเอนกประสงค

หมูบานแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ 

จ.ตราด 

หนวยสงเสริมและ

ทีมวิจัยพ้ืนท่ี 

จำนวน 11 คน 

สรางความเขาใจการขับเคลื่อน

งานวิจัยดวย GROW Model รวมกับ

ทีมวิจัยและการวางแผนการประชุม

เชิงปฏิบัติการในการสงเสริมการ

รวมกลุมใหกับชาวประมงเก็บ

หอยแครง 

11 24 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ

ดำเนินการรวมกลุมชาวประมงเก็บ

หอยแครง และแนวทางการจด

ทะเบียนเปนองคกรชุมชนประมง

ทองถ่ิน” ณ ศาลาเอนกประสงค

หมูบานแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ 

จ.ตราด 

หนวยสงเสริม 

นักวิจัย และ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

จำนน 42 คน 

สรางความเขาใจการขับเคลื่อน

งานวิจัยดวย GROW Model 

สนับสนุนทีมวิจยัในการวิเคราะห

ปจจัยสภาพแวดลอมเพ่ือการจดัตัง้

กลุม เพ่ือรวมกำหนดวิสยัทัศนและ

แผนงานรวมกันในอนาคต 

12 29 ก.ย. 63 ประชุมรวมกับทีมวิจัยกาญจนบุรเีพ่ือ

ถอดบทเรียนและแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นการขับเคลื่อนงานวิจัยพ้ืนท่ี

จังหวัดกาญจนบุรี ณ บานผาพิรณุ     

ต.นาสวนอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี

หนวยสงเสริม 

นักวิจัยพ้ืนท่ี

กาญจนบุรี 

จำนวน 9 คน 

ไดรับขอมลู Background ในพ้ืนท่ี 

และวิสาหกิจชุมชนคนนาสวนจากทีม

วิจัยกาญจนบุรี และใหขอแนะนำใน

การใชเครื่องมือ GROW Model, 

Value chain ในการขับเคลื่อน

งานวิจัยในพ้ืนท่ี 

13 30 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจดัทำ

แผนธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนการผลติพืช

อาหารปลอดภัยอยางมสีวนรวมของ

วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน” ณ 

วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน อ.ศรี

สวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี

หนวยสงเสริม 

นักวิจัยพ้ืนท่ี

กาญจนบุรี และ

ผูเก่ียวของ 

จำนวน 31 คน 

รวมออกแบบแผนธุรกิจรวมกับ

นักวิจัยในพ้ืนท่ี แกนนำ และ

เกษตรกร เพ่ือกำหนดวิสยัทัศนและ

เสาหลักกลยุทธในการขับเคลื่อน

วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 

14 7 ต.ค. 63 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ

แผนธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนการผลติขาว

อาหารปลอดภัยอยางมสีวนรวมของ

วิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม 

ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม 

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี

ทีมหนวยสงเสริม  

ทีมวิจัยกาญจนบุรี

เกษตรกรสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนฯ 

จำนวน 23 คน 

- วิเคราะหสถานการณปจจัย

สภาพแวดลอมภายใน-ภายนอก

เพ่ือใหกลุมสามารถสะทอนและ

มองเห็นโอกาส อุปสรรค จดุแข็ง 

จุดออนของกลุม 

- การจัดทำแผนกลยุทธ 
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- การวิเคราะหโซคุณคา 

- การออกแบบฐานขอมูลการผลิต

เพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนไดเก็บขอมูล

เพ่ือใชในการขับเคลื่อน 

15 5 พ.ย. 63 การประชุมหารือรวมกับทีมจังหวัด

กาญจนบุรี ภายใตโครงการ “หนวย

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ี

ใชนวัตกรรมภายใตTRP4 ระยะท่ี 2” 

ณ หองประชุม 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา 

ทีมหนวยสงเสริมและ

ทีมวิจัยกาญจนบุรี 

จำนวน 7 คน 

คำแนะนำในการเขียนรูปเลมรายงาน

ความกาวหนา และการขับเคลื่อน

โครงการวิจัยในระยะ 6 เดือนท่ีสาม 

16 13 พ.ย. 63 เวทีเสวนาการเลีย้งและการจัดการ

ทรัพยากรหอยแครงในพ้ืนท่ีอาวไทย

ตอนบน ของโครงการ “การยกระดับ

ขีดความสามารถของชุมชนชายฝงใน

การเพาะเลี้ยงและการจัดการ

ทรัพยากรหอยแครงในพ้ืนท่ีอาวไทย

ตอนบนและอาวไทยฝงตะวันออก”  

ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา และพ้ืนท่ี

เลี้ยงหอยแครง อ.เมือง จ.สุราษฎร

ธานี 

หนวยสงเสริม ทีม

วิจัยหอยแครง และ

เครือขายเกษตรกร 

จำนวน 120 คน 

สนับสนุนองคความรูในการวางแผนสู

เปาหมายอนาคตรวมกัน โซคณุคา การ

เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ การสรางแบรนด 

17 2 ธ.ค. 63 ประชุมตดิตามผลการดำเนินโครงการ 

“การยกระดับขีดความสามารถของ

ชุมชนชายฝงในการเพาะเลี้ยง และ

การจัดการทรัพยากรหอยแครงใน

พ้ืนท่ีอาวไทยตอนบน” ณ หอง

ประชุม L119 สถาบันวิทยาศาสตร

ทางทะเล มหาวิทยาลัย 

หนวยสงเสริมและ 

ทีมวิจัยม.บูรพา 

จำนวน 12 คน 

แนะนำการจดัทำรายงานข้ันสุดทาย

และเครื่องมือวิเคราะหทางสังคมศาสตร

ตามท่ีเขียนไวในproposal แกทีมวิจัย

การยกระดับขีดความสามารถของชุมชน

ชายฝงในการเพาะเลี้ยงและการจดัการ

ทรัพยากรหอยแครงในพ้ืนท่ีอาวไทย

ตอนบน 

18 3 ธ.ค. 63 ประช ุ มห า ร ื อ ก ารดำ เน ิ นการ

โครงการวิจัยของพ้ืนท่ีกาญจนบุรี 

ณ หองฟามุ ย คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร   มหาว ิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 

จ.นครปฐม 

หัวหนาหนวย

สงเสริมและนักวิจัย

ทีมกาญจนบุรี 

จำนวน 8 คน 

ใหขอเสนอแนะแผนการดำเนินการ

โครงการวิจัยในชวง 6 เดือนสุดทายแก

ทีมวิจัยกาญจนบุร ี

19 4 ธ.ค. 63 ประชุมใหคำปรึกษาในการนำตัวแบบ

งานวิจัยไปใชในการดำเนินการวิจยั

ผูอำนวยการสถาบัน 

ผูอำนวยการกลุม

วิจัยดานสงเสรมิ

แนะนำกรอบการทำงาน TRP 

Coaching Platform และตัวแบบ

งานวิจัยภายใตสถาบันฯ เพ่ือท่ีกรม



104 
 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลลัพธ 

ในวิสาหกิจชุมชน ณ หองประชุม 

214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

ดานการเกษตร 

และนักวิชาการ

ชำนาญการ กสก. 

จำนวน 5 คน 

สงเสริมการเกษตรนำไปพัฒนาในเชิง

นโยบายตอไป 

20 7-8 ธ.ค. 63 เวทีรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 ชุด

โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือดวยแนวคิดการ

มุงเนนความมั่นคงทางอาหารการ

เกษตรกรรมยั่งยืนและการดำเนิน

ธุรกิจเพ่ือสังคม และโครงการยอย 4 

โครงการ ณ หองประชุม M1 อาคาร

อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง        

จ.ขอนแกน 

ผูทรงคุณวุฒิ ทีม

หนวยสงเสริม และ

นักวิจัยภาคอีสาน 

จำนวน 24 คน 

- ใหขอเสอแนะใหการพัฒนางานวิจยั

ตามกรอบ TRP4 เพ่ือใหเกิดแนว

ทางการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจ  

ฐานราก 

21 16 ธ.ค. 63 ประชุมหารือการกำหนดมาตรฐานท่ี

เปนเครื่องมือการประเมินศักยภาพ

การจัดการเศรษฐกิจชุมชน ภายใต

โครงการเกษตร & เกษตร ณ หอง

ประชุมสำนักสงเสริมและฝกอบรม  

ช้ัน 4 อาคารวิทยบริการ ม.เกษตร 

คณะทำงาน

โครงการและ

ผูเก่ียวของ 

จำนวน 14 คน 

นำเสนอชุดความรูแนวทางการ

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ภายใตโครงการหนวยสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใช

นวัตกรรม ภายใต TRP4 

22 29 ธ.ค. 63 ผูอำนวยการกลุมวิจัยดานสงเสรมิ

ดานการเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร และคณะ ขอเขาพบ

ผูอำนวยการเพ่ือขอองคความรูใน

การขับเคลื่อนงานวิจยัในวิสาหกิจ

ชุมชน 

เจาหนาท่ี 

กรมสงเสริมการเกษตร 

และหนวยสงเสริม 

จำนวน 8 คน 

- ใหองคความรูและประสบการณการ

ขับเคลื่อนงานวิจัย 

- นำเสนอตัวแบบงานวิจัยในการ

พัฒนากลุม องคกร วิสาหกิจชุมชน

เพ่ือใหมองเห็นภาพการพัฒนาใน

อนาคต 

23 13 ม.ค. 64 ประชุมวางแผนการจัดอบรม

เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรในพ้ืนท่ี 

77 จังหวัดดวยระบบออนไลน ณ 

หองประชุม 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา ม.เกษตร 

เจาหนาท่ี 

กรมสงเสริมการเกษตร 

และหนวยสงเสริม 

จำนวน 9 คน 

- รางโครงการอบรม 

- แผนการจดัอบรม 

- Logical Framework วิสาหกิจ

ชุมชน 

24 10 ก.พ. 64 การขยายผลโครงการวิจยัโดยอบรม

ใหความรูแกนักสงเสรมิการเกษตร

ใหมีกระบวนทัศนและทักษะการ

พัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือขาย

หนวยสงเสริม 

ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีกรม

สงเสริมการเกษตร

ใหความรูโมดลู 1 ในเรื่องกระบวน

ทัศนการพัฒนาเกษตรกรสูเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือพัฒนาทักษะนัก
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ลำดับท่ี วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลลัพธ 

วิสาหกิจชุมชน ครั้งท่ี 1 ผานระบบ 

Conference และระบบ Zoom ณ 

หองประชุม 7 ช้ัน 5 อาคาร 1 กรม

สงเสริมการเกษตร 

ท่ัวประเทศ 

จำนวน 125 คน 

สงเสริมการเกษตรใหมีกระบวนทัศน

และทักษะการพัฒนาเกษตรกร/

เครือขายวิสาหกิจชุมชนสูการเปน

ผูประกอบการ 

25 27 ก.พ. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความเปนไป

ไดในการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนและการ

จัดทำแผนธุรกิจของกลุมเกษตรกรนา

ปบานพนมนาง” ภายใตโครงการวิจัย

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต

ความรวมมือของภาคีภาครัฐ ภาค

ประชาชน และภาคประชาสังคมใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาโซคณุคาของ

อาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ  

สถาบันการเงินชุมชนหมูบานพนมนาง 

ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา            

จ.กาญจนบุร ี

หนวยสงเสริมและ

ทีมวิจัยกาญจนบุรี 

เกษตรกร

กลุมเปาหมาย 

จำนวน 29 คน 

- การจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความรู

ดานการบริหารจดัการ การจัดการ

เมลด็พันธุขาว การพัฒนาชองทาง

การตลาด และการสรางแบรนด 

- การจัดทำแผนธุรกิจขาวปลอดภยั 

- การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 

26 6-7 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่น

เรียนรูรวมกับกลุมเปาหมายเรื่อง 

“การพัฒนาผลติภณัฑ” ภายใต

โครงการ “การยกระดับขีด

ความสามารถของชุมชนชายฝงใน

การเพาะเลี้ยง และการจดัการ

ทรัพยากรหอยแครงในพ้ืนท่ีอาวไทย

ตอนบน และโครงการอนุรักษ และ

ฟนฟูแหลงหอยแครงโดยการมีสวน

รวมของคนในตำบลแหลมงอบ และ

ตำบลน้ำเช่ียว จังหวัดตราด” ณ 

ศาลาอเนกประสงคหมูบานแหลม

มะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอ

แหลมงอบ จ.ตราด 

หนวยสงเสริมและ

ทีมวิจัยม.บูรพา

และเครือขาย 

จำนวน 26 คน 

- โครงสรางการบริหารงานกลุม 

- การวางตำแหนงยุทธศาสตร 

- การพัฒนาผลติภณัฑ 

- การสรางแบรนด 

27 17 มี.ค. 64 การขยายผลโครงการวิจยัโดยอบรม

ใหความรูแกนักสงเสรมิการเกษตร

ใหมีกระบวนทัศนและทักษะการ

พัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ครั้งท่ี 2 ผานระบบ 

Conference และระบบ Zoom ณ 

หนวยสงเสริม 

ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีกรม

สงเสริมการเกษตร

ท่ัวประเทศ 

จำนวน 125 คน 

ใหความรูโมดลู 2 กรอบคิดการ

วิเคราะหเพ่ือประเมินทุนทรัพยากร

และโอกาสทาทายของกลุมเปาหมาย

ดวยเครื่องมือ อาทิ GAP Analysis 

SWOT Matrix และ GROW Model 
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ลำดับท่ี วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลลัพธ 

หองประชุม 4/2 ช้ัน 4 อาคาร 1 

กรมสงเสรมิการเกษตร 

28 7 เม.ย. 64 ลงพ้ืนท่ีนำรองเพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูในการพัฒนาแนวทางการ

สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

ภายใตโครงการสงเสริมการเกษตร

เชิงพ้ืนท่ี ณ กลุมแปลงใหญผัก

ปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

หนวยสงเสริม จน

ท.กสก.สวนกลาง, 

ปทุมธานี และ

เกษตรกร

กลุมเปาหมาย 

จำนวน 25 คน 

- การออกแบบและจัดทำฐานขอมูล

เพ่ือใชในการวางแผนการทำงาน 

- การจัดโครงสรางบริหารจัดการ 

- ใหความรู Value Chain Development 

ใหเกษตรกรมีความรูในการวาง

แผนการทำงานตลอดหวงโซคุณคา 

29 19 เม.ย. 64 ผูอำนวยการกลุมวิจัยดานสงเสริม

ด  า นกา ร เ กษตร  และท ี ม ง า น

สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคกรวม

ประชุมผานระบบออนไลน Zoom 

Meeting กับผ ู อำนวยการสถาบัน

วิชาการดานสหกรณเพื่อประเมินผล

และขอขอคิดเห็นในการลงพื้นที่กลุม

แปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.

ปทุมธานีเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 

หนวยสงเสริม  

ผูบริหารกสก. 

ทีมงานสนง.เกษตร

อำเภอสามโคก 

จำนวน 14 คน 

- Pain point กลุมแปลงใหญผัก

ปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

- SWOT Analysis กลุมแปลงใหญ

ผักปลอดภัย 

- วิสัยทัศนกลุมแปลงใหญผัก

ปลอดภัย  

- โซคุณคากลุมแปลงใหญผัก

ปลอดภัย  

- แผนการสงเสริมของทีมพ่ีเลีย้ง 

30 21 เม.ย. 64 การขยายผลโครงการวิจยัโดยอบรม

ใหความรูแกนักสงเสรมิการเกษตร

ใหมีกระบวนทัศนและทักษะการ

พัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ครั้งท่ี 3 ผานระบบ 

Conference และระบบ Zoom ณ 

หองประชุม 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา ม.เกษตร 

หนวยสงเสริม 

ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีกรม

สงเสริมการเกษตร

ท่ัวประเทศ 

จำนวน 309 คน 

ใหความรูโมดูล 3 แนวทางการกำหนดกล

ยุทธสูการบรรลุเปาหมายรวมของกลุม/

วิสาหกิจชุมชน ไดแก การวิเคราะห

สถานการณปญหาเชิงโครงสรางท่ีสงผล

กระทบตตอเกษตรกรรายยอย, หลักการ 

แนวคิดเชิงกลยุทธการยกระดับขีด

ความสามารถเชิงธุรกิจสำหรับกลุม/

วิสาหกิจชุมชน, กรอบแนวคิด Smiling 

curve กับการวางแนวทางกลยุทธกลุม/

วิสาหกิจชุมชน, กรอบแนวคิด Value 

chain สำหรับการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนสูความยั่งยืน 

31 27 เม.ย. 64 เวที “เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน” ภายใตชุดโครงการวิจัย 

“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

กรณีศึกษาภาคกลาง ตะวันตก” ผาน

ระบบออนไลน Google meet 

ผูทรงคุณวุฒิ ทีม

วิจัยและเครือขาย 

จำนวน 24 คน 

ใหขอเสนอแนะแนวทางการทำงานใน

ระยะตอไปใหเกิดการถอดบทเรียน

ออกมาเปนชุดความรูสำหรับเผยแพร

แกบุคคลภายนอกใหสามารถนำไป

ปรับใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากตอไป 
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ลำดับท่ี วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลลัพธ 

32 15 พ.ค. 64 เวทีนำเสนอรางรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณชุดโครงการการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศ

และทุนทางสังคมภาคเหนือ จำนวน 

4 โครงการยอย  ผานระบบประชุม

ออนไลน Zoom Meeting 

ผูทรงคุณวุฒิ 

นักวิจัยทีมภูมภิาค

เหนือ และภาคี

เครือขาย  

จำนวน 40 คน 

- รางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณของ

ชุดโครงการภูมิภาคเหนือ 

- ขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง

รูปเลมรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ 

33 21 พ.ค. 64 การขยายผลโครงการวิจยัโดยอบรม

ใหความรูแกนักสงเสรมิการเกษตร

ใหมีกระบวนทัศนและทักษะการ

พัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ครั้งท่ี 4 ผานระบบ 

Conference และระบบ Zoom ณ 

หองประชุม 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา ม.เกษตร 

หนวยสงเสริม 

ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีกรม

สงเสริมการเกษตร

ท่ัวประเทศ 

จำนวน 300 คน 

ใหความรูโมดลู 4 Platform การ

พัฒนาโซคุณคาเพ่ือการยกระดับ

มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ/บริการเพ่ือความ

ยั่งยืน อาทิ Value chain 

development Business Model 

Canvas  

34 21 พ.ค. 64 เวทีถอดบทเรียนโครงการหนวย

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานท่ีใช

นวัตกรรมภายใต TRP4 ผานระบบ

ออนไลน Cisco webex 

ผูทรงคุณวุฒิ หนวย

สงเสริม และภาคี

นักวิจัยภายใต TRP4 

จำนวน 34 คน 

แนวทางปรับปรุงเครื่องมือการ

สงเสริมการพัฒนาฯและการจดัทำ

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

35 29 พ.ค. 64 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “เครื่องมือ

ประเมินผลลัพธงานวิจัย” ผาน

ระบบออนไลน Google meet 

หนวยสงเสริม 

และทีมวิจัย

กาญจนบุรี  

จำนวน 12 คน  

ใหความรูในการใชเครื่องมือ ไดแก 

Logical Framework, Outcome 

Mapping และ Impact 

Pathway/Theory of Change 

36 21 มิ.ย. 64 เวทีใหคำปรึกษา เรื่อง Change 

Agent ผานระบบ Google 

meeting 

หนวยสงเสริม 

และทีมวิจัย

กาญจนบุรี  

จำนวน 11 คน 

การคัดเลือกและการพัฒนา Change 

Agent ของโครงการวิจัย 

37 27 มิ.ย. 64 เวทีหารือรูปแบบการจัดเวทีและการ

สื่อสารงานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากอยางยั่งยืน TRP4 

นักวิจัย TRP4 

จำนวน 12 คน 

ขอเสนอการจดัเวทีและการสื่อสาร

งานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อยางยั่งยืน TRP4 ใน 3 รูปแบบ 

นำเสนอระดับนโยบาย ท่ีมผีลตอ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

รวม 1,672  
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• ตัวอยางกิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนทีมวิจัย จำแนกตามโครงการวิจัย 

4.4.1 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

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 เพื่อเปนการ

เรียนรูการทำนาและปรับปรุงกระบวนการทำนาท่ีไดคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

- การใหคำแนะนําเกษตรกรในการเรียนรู การเพิ ่มมูลคาของผลผลิต โดยเนนการผลิตขาว

ปลอดภัยสูง มีการจัดจําหนายขาวสารภายใตแบรนดของกลุม ออกแบบบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุง 1, 5 และ 50 

กิโลกรัม 

- การใหเกษตรกรเรียนรูการจัดทำงบการเงินในระบบธุรกิจ เปนตน จากการเขามาสนับสนุนใน

การทำเกษตรครบวงจรแลวในชวงเวลานั้น ทางกลุมวิสาหกิจไดมีการเพิ่มจำนวนสมาชิกและพื้นที่การทำนา 

จากเดิมมีสมาชิก 22 ราย ในพื้นที่ 227.5 ไร กลายเปนสมาชิก 43 ราย ในพ้ืนท่ี 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 
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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 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบมีแบรนด 

สินคาเปนของตนเอง แนวคิดของประธานวิสาหกิจชุมชนฯ (คุณแรม เชียงกา) สำหรับแผนการดำเนินงานของ

ชุมชนหนองสาหรายอยากจะทำขาว 2 สายพันธุ ไดแก ขาวหอมปทุม และขาวกข 79 เพื่อใหเกษตรกรไดเลือก

สายพันธุขาวที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องขาวหอมปทุมตองมีวินัยในการดูแล แตขาวกข 79 สามารถยืดหยุนใน

การดูแลไดจากการท่ีขาวมีระยะเวลาในออกรวงนาน และมองวาในอนาคตสามารถตอยอดผลิตภัณฑจากขาวกข 

79 ตอไป นอกจากการผลิตขาวแลวทางชุมชนมีแนวทางอยากผลิตผักปลอดภัยควบคูไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 สภาพแวดลอมท่ัวไปของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 
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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 4.4)  

 
 

รูปท่ี 4.4 ตัวแบบโซคุณคาวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง 
 

ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 

ทีมสงเสริม TRP4 ชวนที่ประชุมระดมความคิดวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ี

เก่ียวของและใชตาราง SWOT Matrix Analysis กำหนดแนวทางกลยุทธ (รูปท่ี 4.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 SWOT Matrix Analysis วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 

ไดแนวทางเชิงกลยุทธ ดังนี้ 

- การพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑอยางมีสวนรวม 

- การพัฒนาระบบสนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนหนองสาหรายเพ่ือใหเขาถึงขอมูลขาวสาร 
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- การจัดใหมีทีมกลยุทธขับเคลื่อนภารกิจของหนองสาหรายสูการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 

- การจัดการความสัมพันธเครือขายเพื่อยกระดับขีดความสามารถ โดยใชแผนธุรกิจ

เปนบรรทัดฐาน 

ทีมสงเสริม TRP4 จึงสรุปเปนแผนกลยุทธสำหรับการยกระดับการพัฒนาธุรกิจขาว

ปลอดภัยของวสิาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหรายดังรูปท่ี 4.6 

 
รูปท่ี 4.6 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 4.7) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 การจำลองสถานการณเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 
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การเรีบนรูแบบจำลองแคนวาสจากตัวแบบธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน เพื่อเห็น

องคประกอบท่ีสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจขาวท้ัง 9 องคประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ตัวแบบแคนวาส: ตัวแบบธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน 

 

ข้ันตอนท่ี 3: การจัดทำแผนธุรกิจขาวกข 79 ฤดูนาป 

ตามเจตนารมณของประธานวิสาหกิจชุมชนท่ีสนใจสงเสริมการผลิตขาว กข79 ในฤดู

นาป ป2563/64 ดังนั้นทีมสงเสริม TRP4 จึงใชกระบวนการแบงกลุมยอยเพื่อระดมความคิดจัดทำแผนธุรกิจ 

ไดขอสรุปดังรูปท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.9 แผนธุรกิจขาวกข 79 ฤดูนาป 
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ข้ันตอนท่ี 4: การประเมินสมรถนะเพ่ือวางแผนสงเสริมการเรียนรู 

การประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหรายโดยใช

เทคนิค Delphi ประเมินสมรรถนะ 8 มิติของวิสาหกิจชุมชนฯไดผลลัพธดังรายละเอียดในรูปท่ี 4.10 เพ่ือ

นำไปใชในการวางแผนเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนตามกรอบ TRP4 Development 

Platform เพื่อใหสามารถเปนเปนกลไกการแกปญหาแกเกษตรกรอยางมั่นคง ในทิศทางการพัฒนาที่สมดุลท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 แผนภาพใยแมงมุมประเมินสมรรถนะวิสากิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 

 

ขอเสนอจากทีมวิจัย 

นอกจากการทำนาปลอดภัยแลวนั้น ทางกลุมหนองสาหรายไดมีแนวคิดในการทำผักปลอดภัยควบคู

ไปดวย เนื่องจากในพื้นที่มีการผลิตผักแตไมไดกินเองจะเนนสงขายที่อื่นเปนหลักมากกวา จึงอยากทำใหเกิด

การผลิตผักปลอดภัย เหลือจึงขายและวางแนวทางการสรางตลาดเฉพาะใหการขายผักปลอดภัย เนื่องจากหาก

มีการไปขายตามตลาดทั่วไป อาจจะเกิดปญหาในการขายไมไดราคา ในการวางแนวทางการทำผักปลอดภัยได

ใชวิธีการวิเคราะห SWOT เชนเดียวกันกบัขาว เกิดวิสัยทัศนในการทำผักปลอดภัย “รณรงคปลูกผักปลอดภัย

เพื่อสรางรายไดเพิ่มเสริมสุขภาวะชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร” และเสาหลักกลยุทธ 3 แนวทางกลยุทธ 

(รูปท่ี 4.11) ไดแก  

- สรางกลุมปลูกผักปลอดภัย  

- วางแผนกระจายสินคาสูผูบริโภค  

- ยกระดับคุณคาผักปลอดภัยโดยครัวหนองสาหราย 
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รูปท่ี 4.11 แผนกลยุทธผักปลอดภัยวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย 
 

4.4.2 กรณีวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียนบานหวยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี

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

เชน ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุร ีเปนตน 

ประธานและแกนนำวิสาหกิจชุมชนตองการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (การรับรอง

แบบมีสวนรวม: PGS) แตสวนใหญยังไมผานการรับรองเกษตรปลอดภัยไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางทีมวิจัยฯ เชิญ

ทีมวิจัยกลไกกลางใหเขามาสนับสนุนองคความรูในการพัฒนากลุมเพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ทีมวิจัยนำ

โดยรศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย จึงประสานมาทางโครงการสงเสริม TRP4 เพื่อใหการสงเสริมการพัฒนาตาม

TRP4 Development Platform 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 แปลงผักปลอดภัยของเกษตรกรสมาชิกบานหวยเสือ 
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ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

การประชุมสนทนากลุมเปาหมายสมาชิกจำนวน 14 คน (82% ของสมาชิกรวม) เม่ือ 

10 กันยายน 2563 โดยทีมสงเสริม TRP4 ใชกระบวนการมีสวนรวมและการอภิปรายกลุมยอย เพื่อมองภาพ

อนาคต ในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจ ไดขอสรุปดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.13 การอภิปรายกลุมยอยชวนคิดภาพฝนในอนาคต 

 

ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหสถานการณ 

2.1) การสำรวจขอมูลการผลิตของสมาชิกท่ีเขามามีสวนรวมในเวที 
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รูปท่ี 4.14 กระบวนการมีสวนรวมในการสำรวจขอมูลการผลิตของสมาชิก 
 

 

 

 



116 
 

2.2) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 

ทีมหนวยสงเสริม TRP4 สรางกระบวนการมีส วนร วมในการมองปจจัย

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยใชแผนภาพ (รูปที่ 4.15) 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 4.15 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหวยเสือ 

 

2.3) เครื ่องมือการวิเคราะหที ่ชี ้ใหเห็นโอกาส ขอจำกัด จุดแข็งและจุดออน 

SWOT Matrix Analysis ถูกนำมาใชภายใตกระบวนการมีสวนรวมคิดวิเคราะหและวางแผนกลยุทธวิสาหกิจ

ชุมชนฯหวยเสือ (รูปท่ี 4.16) 
 

 

รูปท่ี 4.16 การวิเคราะหดวย SWOT Matrix Analysis 
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2.4) การประเมินสมรรถนะเพ่ือวางแผนสงเสริมการเรียนรู 

การประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนฯหวยเสือโดยใชเทคนิค Delphi ประเมิน

สมรรถนะ 8 มิติของวิสาหกิจชุมชนฯหวยเสือ ไดผลลัพธดังรายละเอียดในรูปท่ี 4.17 เพื่อนำไปใชในการ

วางแผนเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจตามกรอบ TRP4 Development Platform เพื่อใหสามารถ

เปนเปนกลไกการแกปญหาแกเกษตรกรอยางม่ันคง และสมดุล 
 

 
รูปท่ี 4.17 แผนภาพใยแมงมุมประเมินสมรรถนะวิสากิจชุมชนฯบานหวยเสือ 
 

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 4.18) 
 

 
 

รูปท่ี 4.18 โครงสรางการบริหารงานวิสากิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียนบานหวยเสือ 
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- การทำปฏิทินประจำเดือนในการนัดประชุมรวมกันทุกเดือน ซึ่งกำหนดวันที่เปนประจำทุก

เดือน เพ่ือเกิดการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง โดยในการประชุมแตละครั้งมีการจัดวาระการประชุม, เรื่องสืบ

เนื่องจากการประชุมครั้งกอน และเรื่องพิจารณา  

- การจัดตั้งกรุปไลน (Group Line) ในการคุยงานรวมกัน 

- การขับเคลื่อนงานในชวงแรก ควรมีการเลือกบุคคลที่มีความสนใจในการขับเคลื่อนเขารวม

กอน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มท่ีและเปนแบบอยางของกลุม เชน คุณวิทูรย คุณสนอง คุณละมัย เปนตน 

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 4.19 ตัวแบบธุรกิจสามพรานโมเดล 
 

- การสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื่อสรางอัตลักษณแกผลิตภัณฑบานหวยเสือ เพ่ือ

สรางคุณคาพ้ืนถ่ินและการจดจำในสายตาผูบริโภคซ่ึงจะชวยใหมีผูซ้ือประจำโดยยกตัวอยาง กรณีศึกษา แบรนด 

ขาวคุณธรรม กลวยกรอบทุงทอง ขาว IBM 



119 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 ตัวอยางแบรนดท่ีเปนผลลัพธ จากงานวิจัย 

 

ข้ันตอนท่ี 3: กำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ใชเวทีจัดการความรูฝกทักษะการกำหนดกลยุทธ โดยบูรณาการ 

ใหตระหนักในการนำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคามายกระดับขีดความสามารถและการกาวขามอุปสรรคท่ี

เปนอยูในปจจุบนั ออกมาในรูปของแผนกลยทุธดังรูปท่ี 4.21 
 

 
 

รูปท่ี 4.21 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 
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3) การสงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแกสมาชิกที่เขาใชผลิตผักปลอดภัยในระบบการ

รับรองแบบมีสวนรวม 

4) การสนับสนุนการเขารวมฝกอบรมสราง Change Agent โดยทีมสงเสริม TRP4 

5) การจัดทำแผนปฏิบัติการในแตละป 
 

ข้ันตอนท่ี 4: การขับเคล่ือนกลยุทธ 

• การรวมสังเกตการณของประธาน คุณวิชัย เที่ยงทิศในกิจกรรมการสงเสริมระบบ

การรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมจัดโดย ทีมสามพรานโมเดล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ อ.ไทร

โยค จ.กาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

• การเขารวมฝกอบรมเรื่อง “การถายเทคโนโลยีภาชนะบรรจุอาหารและการทำ

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

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 ณ ไร

มารวยฟารม 
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4.4.3 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 

เครือขายชุมชนจึงเปนผูมีบทบาทสำคัญที่จะรวมกันกำหนดรูปแบบ และการออกแบบระบบ

เศรษฐกิจที่เอื้อใหคนฐานรากในจังหวัดสมุทรสงครามสามารถเขาถึงแหลงอาหารที่ปลอดภัยอยางเพียงพอตอ

การบริโภค เกิดความหลากหลายสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมการบริโภค และสามารถเขาถึงอาหารไดอยาง

เพียงพอในระยะยาว มีระบบการแจกจาย แปรรูปและการจัดการตลาดที่เหมาะสม โดยอาศัยแนวคิดการผลิต

ผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสงเสริมใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและแปรรูปเพ่ิม

ศักยภาพ และยกระดับใหเกิดรูปแบบของระบบการผลิตผักปลอดภัยเพื ่อขับเคลื ่อนเศรษฐกิจฐานราก

กลุมเปาหมายวิจัยมี 4 พ้ืนท่ี ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.22 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 4.23 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 4.24 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 คนในกลุ มสวนใหญมีอาชีพรับจางทำมะพราวขาว (กะเทาะ

กะลามะพราวและทิวผิวเนื้อดำออกใหเหลือแตเนื้อสีขาว) 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 4.25 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 นําขี้เถามาแชน้ำเปนน้ำดางเพื่อใชซักผา และดอกเกลือซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำใหสีผาไมตกและยัง

ถนอมผิวพรรณอีกดวยโดยไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาแบรนดผลิตภัณฑ Sixboom ออกสูตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางชญานุช  วิมลประดิษฐ 

 

รูปท่ี 4.26 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 4.27 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/ไมมีนำ้ใช, ที่ดินจำกัด, ไมมีเวลา, ไมมีความรูในการเก็บเมล็ดพันธุและปลูกพืช, 

ศัตรูพืช, และขาดการวางแผน 

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

ไชยา, แฟง, กระเพรา และมะเขือพวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.28 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 4.29 การอภิปรายกลุมยอยและนำเสนอผลการอภิปรายของกลุมสวนหลวง 

 

3) บานปรก 

ปญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรปลอดภัย: ไมมีพื ้นที่ปลูกที่ไดคุณภาพ, 

ปญหาน้ำเค็มในพ้ืนท่ี, ศัตรูพืช, เมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ และการปนเปอนยาฆาแมลง 

พืชท่ีวางแผนจะปลูก: กวางตุง, ถ่ัวฝกยาว, บวบเหลี่ยม, มะเขือยาว และมะนาว 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.30 การอภิปรายกลุมยอยและนำเสนอผลการอภิปรายของกลุมบานปรก 
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4) บางคนที 

ปญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรปลอดภัย: ไมมีเวลา, พื้นที่การผลิตนอย, 

เมล็ดพันธุไมมีคุณภาพ, ไมมีการปฏิบัติตามแนวความรู, ขาดแรงงาน, ขาดการรวมกลุม และไมมีตลาด 

พืชที่วางแผนจะปลูก: แฟง, ถั่วฝกยาว, มะนาว, ตะไคร, พริกขี้หนู, กะเพรา, 

โหระพา, ผักบุง, คะนา และมะเขือเปราะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 4.31 การอภิปรายกลุมยอยและนำเสนอผลการอภิปรายของกลุมบางคนที 

 

2.2) การสงเสริมความรูเรื ่องการพัฒนาโซคุณคาและการออกแบบธุรกิจตาม

แนวคิด Business Model Canvas เพ่ือใชในการวางแผนอนาคต 

ทีมสงเสริม TRP4 สรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือปรับกระบวนทัศนในแนวทางท่ี

เหมาะสมเพื่อกาวขามอุปสรรค และมองโอกาสอนาคตดวยการนำเสนอกรณีศึกษาของวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรียทุงทองยั่งยืน หลังจากนั้นจึงเปดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.32 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 สวนการทำงานกลุมตองมีการวางโครงสรางของกลุมแบงหนาท่ีการทำงาน

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 4.33 ผูเขารวมเวทีรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

2.3) การออกแบบธุรกิจ 

ที่ประชุมกลุมเปาหมายเกษตรกรทั้ง 4 กลุมและภาคีที่เขารวมเวทีไดรวมกัน

ออกแบบธุรกิจผักปลอดภัยดังรายละเอียดในรูปท่ี 4.34 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.34 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 
 

4.4.4 กรณีพ้ืนท่ีหอยแครงของกลุมองคกรประมงชุมชนทองถิ่นแหลมงอบ 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 4.35 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 4.36 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 4.37 ผลการประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็นถึงอุปสรรคที่กาวไปสูความฝนและแนวทางการแกไขปญหา 
 

ข้ันตอนท่ี 3: การกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ใชเวทีในการจัดการความรู เพื่อใหเกิดการฝกทักษะในการ

กำหนดกลยุทธ โดยบูรณาการใหตระหนักในการนำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคามายกระดับขีดความสามารถ

และการกาวขามอุปสรรคท่ีเปนอยูในปจจุบัน จากการหารือกันในเบื้องตนแลวนั้นทาง ทีมหนวยสงเสริมไดวาง

เสาหลักกลยุทธใหแกชุมชนในการใชหารือในการดำเนินงานรวมกัน โดยมีการกำหนดเสาหลักกลยุทธ ไดแก  

1) การจัดตั้งกลุมเพ่ือเปนกลไกการพัฒนาแกเครือขายเกษตรกร 

2) การจัดทำโครงสรางกลุมเพ่ือใหมีระบบการบริหารจัดการและแผนดำเนินการ 
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3) การจัดทำแผนธุรกิจกลุมเชื่อมโยงสูตลาด 
 

 

รูปท่ี 4.38 (ราง) แผนท่ีกลยุทธกลุมชุมชนประมงทองถ่ินแหลมงอบ 

 

ทีมสงเสริม TRP4 ไดแนะนำใหมีการจัดทำโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมการ

สำหรับการจัดตั้งกลุม โดยในเวทีไดมีการโหวตเลือกคณะกรรมการจำนวน 6 คนเพ่ือคัดเลือกเปนประธานและ

กรรมการ โดยท่ีประชุมรับไปดำเนินการตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 4.39 โครงสรางการบริหารจัดการกลุมองคกรประมงชุมชนทองถ่ินแหลมงอบ 

 

ขอเสนอแนะของทีมสงเสริมTRP4 

 จากการรวมหารือกับชาวบานและอธิบายแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานที่ใชนวัตกรรม เชน 

Value Chain การทำงานอยางมีสวนรวม แนวทางการทำงานกลุม เปนตน ทางทีมสงเสริม TRP4 มีความ

คิดเห็นดังนี้  
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1) ทางทีมวิจัยในพื ้นที ่ตองสรางความเขาใจรวมกันคนในชุมชน สรางเปาหมายเดียวกันในการ

ดำเนินงาน และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการทำงาน 

2) ทีมวิจัยพ้ืนท่ีควรมีแนวทางในการรวมกลุมของชาวบาน เพ่ือแกไขปญหาหอยแครงท่ีลดลงและการ

ลักลอบคราดหอย และขณะเดียวกันมีการเพิ ่มแนวทางการเรียนรู การขับเคลื่อนกลุ ม เชน การกำหนด

โครงสรางกลุมฯ ระเบียบในการทำงานกลุม การประชุมกลุม เปนตน เพื่อใหชาวบานมีแนวทางในการจัดตั้ง

กลุมและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 

4.4.5 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 4.40 สภาพพ้ืนท่ีเปาหมายต.นาสวน 
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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 2.41) 

- 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 4.41 กระบวนการมีสวนรวมในการประชุมกลุมเปาหมาย 
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ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหสถานการณ 

2.1) การสำรวจขอมูลการผลิตของสมาชิกที่เขามามีสวนรวมในเวที รวบรวม

ขอมูลพื ้นฐานภายใตการรับรู และกรองสถานการณที ่เกี ่ยวของกับการวิเคราะหสถานการณรวมกันมี

รายละเอียดดังนี้  

การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯมีการแบงหนาที่และภารกิจและมีการประชุมกัน

ทุกเดือน โครงสรางการบริหารฯ ประกอบดวย ประธาน ไดแก คุณประภา ยั้งประยุทธ 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 วางแผนวาจะแปรรปูเปนน้ำมันงา 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 4.42 ผลิตภัณฑงาดำ และพริกกะเหรี่ยงปน 
 

- ดานการทองเที่ยวชุมชน ประธาน ไดแก คุณเจนจิรา บุญเลี้ยง บ.ประชารัฐ,             

บ.ThaiBev, ทีมวิจัยมก.กําแพงแสน, โรงเรียนบานนาสวน และศูนยกสิกรรมทามะขาม 

แผนการจัดการงาดำอินทรีย 

- คนในพ้ืนท่ีมีความเปนเครือญาติ 
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- การทำงาอินทรียแปรรูป ไดแกน้ำมันงา และงาคั่ว และผงพริกกะเหรี่ยง เปน

สินคาท่ีมีคุณภาพ แตมีปญหาท่ีไมสามารถผลิตไดตอเนื่อง สาเหตุจากการผลิตวัตถุดิบท่ีตองนำมาใชงาน ไดแก 

พริกกะเหรี่ยง และงาดำ ตองมีการรอชวงฤดูกาลการผลิตและพื้นที่การผลิตไมแนนอน นอกจากนี้ยังมีปญหา

ขาดตลาดรองรับ ผลผลิตไมมีมาตรฐาน และไมมีทุนวิสาหกิจฯ เพียงพอสำหรับทำการผลิต 

- 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 4.43) 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 4.43 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 
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2.3) เครื่องมือการวิเคราะหที่ชี้ใหเห็นโอกาส ขอจำกัด จุดแข็งและจุดออน SWOT 

Matrix Analysis ถูกนำมาใชภายใตกระบวนการมีสวนรวมคิดวิเคราะหและวางแผนกลยุทธวิสาหกิจชุมชนคน

นาสวน (รูปท่ี 4.44) 
 

 
 

รูปท่ี 4.44 ตาราง SWOT Matrix วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 
 

2.4) การประเมินสมรรถนะเพ่ือวางแผนสงเสริมการเรียนรู 

การประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนคนนาสวนโดยใชเทคนิค Delphi ประเมิน

สมรรถนะ 8 มิติของวิสาหกิจชุมชนฯไดผลลัพธดังรายละเอียดในรูปท่ี 4.45 เพ่ือนำไปใชในการวางแผนเสริมสราง

ขีดความสามารถของวิสาหกิจตามกรอบ TRP4 Development Platform เพื่อใหสามารถเปนเปนกลไกการ

แกปญหาแกเกษตรกรอยางม่ันคง ในทิศทางการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
 

 
 

รูปท่ี 4.45 แผนภาพใยแมงมุมประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 
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2.5) การจัดโครงสรางการบริหารจัดการและแบบแผนการดำเนินงานสูการบรรลุ 

วิสัยทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.46 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 4.47 ตัวแบบธุรกิจท่ีมีการพัฒนาโซคุณคาเครือขายเกษตรกร 



142 
 

- การสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื่อสรางอัตลักษณแกผลิตภัณฑ เพื่อสรางคุณคา

พื้นถิ่นและการจดจำในสายตาผูบริโภคซึ่งจะชวยใหมีผู ซื้อประจำโดยยกตัวอยาง กรณีศึกษา แบรนด ขาว

คุณธรรม กลวยกรอบทุงทอง ขาว IBM 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.48 ตัวอยางแบรนดท่ีเปนผลลัพธ จากงานวิจัย 
 

ข้ันตอนท่ี 3: กำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ใชเวทีจัดการความรูฝกทักษะการกำหนดกลยุทธ โดยบูรณา-

การใหตระหนักในการนำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคามายกระดับขีดความสามารถและการกาวขามอุปสรรค

ท่ีเปนอยูในปจจุบัน ออกมาในรูปของแผนกลยุทธดังรูปท่ี 4.49 
 

 
 

รูปท่ี 4.49 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 
 

4.4.6 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 



144 
 

- 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 2.50 รวมกับภาคีเกษตรอำเภอใหการสงเสริมอยางใกลชิดจนไดรับรางวัลวิสาหกิจ

ชุมชนดีเดน เม่ือ 3 พฤษภาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.50 โครงสรางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม (เดิม) 
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2) การสงเสริมตามกรอบ TRP4 Development Platform 

ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

ทีมสงเสริม TRP4 ชวนมองอนาคต ดวยการเปดวีดีทัศน “เครือขายกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนรวมใจโนนคอทุง” จ.อำนาจเจริญ และขอคิดของแกนนำชาวนาท่ีถายทอดประสบการณความสำเร็จจาก

การพัฒนาธุรกิจขาวหอมมะลิอินทรียภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ท่ีเริ่มตนจาก

การทำวิจัยรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ พรอมกันนั้นไดใชกระบวนการจัดการความรูเรื่องการพัฒนาโซ

คุณคาผลิตภัณฑ ท่ีจะชวยแกปญหาใหแกชาวนา (รูปท่ี 4.51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.51 แนวคิดการยกระดับมูลคาเพ่ิม (Moving up value chain) กรณีขายกลุมวิสาหกิจชมุชนรวมใจโนนคอทุง 
 

การระดมความคิดดวยการใช Card Technique และอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ

ไดขอสรุปเปนวิสัยทัศนรวม “วิสาหกิจฯเปนกลไกสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑขาวของชาวนา”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.52 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 4.53 
 

 
 

รูปท่ี 4.53 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม 
 

ภายใตกระบวนการมีสวนรวม ทีมสงเสริม TRP4 ใหการสนับสนุนวิเคราะห 

SWOT Analysis ที่ทำใหผูรวมประชุมเขาใจความเกี่ยวของเชื่อมโยงของปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของและ

นำมาซ่ึงขอสรุปเปนแนวทางกลยุทธ ดังรูปท่ี 4.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.54 SWOT Matrix Analysis 
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2.2 การประเมินสมรรถนะเพ่ือวางแผนสงเสริมการเรียนรู 

การประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนทามะขามโดยใชเทคนิค Delphi 

ประเมินสมรรถนะ 8 มิติของวิสาหกิจชุมชนฯไดผลลัพธดังรายละเอียดในรูปท่ี 4.55 เพื่อนำไปใชในการ

วางแผนเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนตามกรอบTRP4Development Platformเพื ่อให

สามารถเปนเปนกลไกการแกปญหาแกเกษตรกรอยางมั่นคง ในทิศทางการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม 

 
รูปท่ี 4.55 แผนภาพใยแมงมุมประเมินสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม 

 

ข้ันตอนท่ี 3: การวางแผนกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ชวนท่ีประชุมรวมกันพิจารณาปฏิทินการผลิตขาวนาป และนาปรัง 
 

ตาราง 4.3 ปฏิทินการผลิตของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล เน้ือที่ผลิต เน้ือที่ 

เก็บเก่ียว 

ผลผลิต วันที่เก็บเก่ียว ราคา/ตัน ปญหา/

อุปสรรค 

        

        

        

        

        

 

จากนั้นทีมหนวยสงเสริมชวนเกษตรกรรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนกลยุทธ ในท่ีสุด

ไดแผนกลยุทธดังรูปท่ี 4.56 
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รูปท่ี 4.56 แผนท่ีกลยุทธกลุมชาวนาทามะขาม 

 

ข้ันตอนท่ี 4: การเติมความรู 

ทีมสงเสริม TRP4 ใหความรูและแนวคิดการยกระดับขีดความสามารถในการใช

วิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกของสมาชิกเพ่ือแกปญหาอาชีพ บนหลักการพ่ึงพาตนเองและรวมมือกัน ดังนี้ 

• กรณีศึกษาเครือขายวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง จ.อำนาจเจริญ ท่ีประสบความสำเร็จ

การพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 

 
 

รูปท่ี 4.57 โซคุณคาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง  

 

• ตัวแบบแคนวาสโมเดล เพื่อสงเสริมความรู ดานการยกระดับขีดความสามารถ

ของวิสาหกิจชุมชนดวยการใชนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 
 



149 
 

 
 

รูปท่ี 4.58 ตัวแบบแคนวาสโมเดล: ธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน 
 

• การสรางแบรนดผลิตภัณฑ 

ทีมหนวยสงเสริมยกตัวอยางการสรางแบรนดขาวไอบีเอ็มภายใตระบบธุรกิจ

ขาวแบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนทุงทองยั่งยืน ที่วิสาหกิจชุมชนฯใชกลไกการสรางภาคีเครือขายภายใต

กรอบการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ และตัวแบบแคนวาสที่ทำใหสามารถมองภาคีพันธมิตรธุรกิจและตลาด

เปาหมายท่ีชัดเจนและเก้ือหนุนแนวทางการคาท่ีเปนธรรม 
 

ขอสรุปสำหรับการสงเสริมในข้ันตอนตอไป 

• การรวบรวมฐานขอมูลการผลิต 

• การทำโครงการนำรองนาแปลงใหญโดยวิสาหกิจชุมชนทามะขามเชาที่จากสมาชิกที่มี

ท่ีดินแตขาดแรงงานเนื่องจากอายุมาก ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจสำหรับแนวทางการสงเสริมการเกษตรใน

ยุคสังคมผูสูงอายุตอไป 
 

4.4.7 กรณีกลุมเกษตรกรนาปบานพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

1) ความเปนมา: 

บานพนมนางอยูในเขตตำบลดอนแสลบอยูในเขต

พื้นที่ที่ตองทำการเกษตรแบบใชน้ำนอย พื้นที่สวนใหญใชทำนา

และมีความเฉพาะตัว เนื่องจากเปนการทำนาปโดยอาศัยน้ำฝน

จากธรรมชาติตามฤดูกาล เกษตรกรปลูกขาวโดยไมจำเปนตองใช

สารเคมี พันธุขาวสวนใหญที่เพาะปลูกคือขาวหอมมะลิ 105 และ

บางสวนเพาะปลูกขาวเจาพันธุอ่ืนๆ สำหรับบริโภคในครัวเรือน  
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สภาพพ้ืนท่ีบานพนมนาง สามารถแบงพ้ืนท่ีไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) พ้ืนท่ีภูเขา ชื่อวา “เขา

ฝาง” จากการมีตนฝางขึ้นเปนจำนวนมากในพื้นที่นั้น เปนแหลงน้ำสำหรับใชในการทำเกษตรกรรมและอื่นๆ 

ในชุมชน และ 2) พื้นที่แหงแลง เปนพื้นที่น้ำฝนตกนอย ภายใน

บานพนมนางมีคลองชลประทานไหลผานในพื้นที่ ซึ่งในการทำนา

ของ 2 ฝ งพื ้นที ่ที ่มีลักษณะแตกตางกันในพื ้นที ่ฝ งภูเขาจะไป

ปริมาณผลิตมากกวาฝงพื้นที่แหงแลงที่อาจจะไมไดผลผลิต แตใน

บางปที่สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงสงผลใหบางปไมมีน้ำ

หรือน้ำนอย สงผลตอผลผลิตขาวโตไมเต็มรวงและเมื่อนำขาวไปสี 

เมล็ดขาวมีความเสียหายในจมูกขาวและไดปริมาณขาวนอยลง  

เกษตรกรสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีดั้งเดิมและบางสวนเปนคนชาติพันธุ เชน ไทยทรงดำ เปนตน 

มีอาชีพการทำนามาตั้งแตอดีต มีรูปแบบการทำนาแบบเดิมและไมใชสารเคมี มียุงขาวสวนรวมในการเก็บขาว

ไวไดประมาณ 50 ตันและบางบานยังมียุงขาวสำหรับบริโภคในครัวเรือน พื้นที่การทำนาสวนใหญเปนของ

เกษตรกรเอง ซ่ึงเปนท่ีดินมีโฉนดประมาณ รอยละ 80 และท่ีเหลือเปนท่ีดินไมมีโฉนด รอยละ 20เนื่องจากเปน

ท่ีดินภาษีบำรุงทองท่ี (ภ.บ.ท.5) สงผลใหไมสามารถออกโฉนดได  

รายไดของพ้ืนท่ีมาจากภาคการเกษตร เกษตรกรมีรายได ประมาณ 50,012.98 บาท/คน/ป คิด

เปนรอยละ 79.83 และเปนรายไดนอกภาคการเกษตร ประมาณ 12,640.23 บาท/คน/ป คิดเปนรอยละ 

20.17 

การทำนาบานพนมนาง ขึ้นชื่อวา “ขาวนาปา เทวดาเลี้ยง” เปนผลมาจากในพื้นที่ที่มีน้ำจาก

เขาฝางที่ไมปนเปอนสารเคมีและมีวิถีการทำนาที่ไมไดดูแลมากนัก ซึ่งขาวที่มีการเก็บเกี่ยวในชวง 6 เดือนแรก

จะเปนขาวที่มีน้ำนมขาวมากสงผลใหขาวชวงนี้อรอยที่สุด สวนการเก็บเกี่ยวชวง 7 – 12 เดือน จะเปนขาวท่ี

เหมาะสมกับการบริโภคที่สุด และการเก็บเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรยังไมมีองคความรูในการเก็บเมล็ดพันธุท่ี

ถูกตอง สงผลใหเกิดปญหาขาวปน  

เครือขายของกลุมในการสนับสนุนการทำนา ไดแก โครงการพัฒนาของบริษัท อินทัช ไดเขามา

สนับสนุนความรูและความเขาใจในการทำนาอยางเปนขั้นตอนผานโรงเรียนชาวนาเปนสถานที่การเรียนรู ณ 

บริเวณวัดทิพยสุคนธาราม กระบวนการเรียนรูมีแนวทางการเพิ่มมูลคาขาวจากการสราง BRAND ของตนเอง 

โดยเนนการผลิตขาวปลอดภัยที่มีคุณภาพ มีการตรวจรับรองมาตาฐานขาว โดย Central Lab ทางบริษัทฯ มี

การสนับสนุนโรงสีชุมชนขนาดเล็ก และจำหนายผลิตภัณฑของกลุมที่โรงเรียนชาวนาในชวงวันเสาร – อาทิตย 

นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑปลายขาวที่เหลือจากการสีขาวเปนน้ำสมสายชูหมัก (Jasmine 

Rice Cider) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ตอนนี้อยู

ระหวางการทดลอง 

การจัดการกระบวนการผลิต เกษตรกรไดรวมมือในการปรับเปลี ่ยนวิถีการทำนาโดยให

ความสำคัญกับ “การจัดการแปลงและการวิเคราะหตลาดทองถิ่น” เริ่มมีการทำพิกัดแปลงและการบริหาร

จัดการในการผลิตและผูบริโภคในทองถิ่น มีการทำนาในรูปแบบนาน้ำฝนแปลงใหญและมีการจัดการรวมกัน

ของเกษตรกร กำหนดแหลงรับซ้ือจากขอมูลผูบริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี  
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ชองทางการตลาด ไดคนรุนใหมในพื้นที่มาสนับสนุนการทำงานของกลุม เพิ่มชองทางการ

จำหนายผลผลิตผานชองทางออนไลน และมีหนวยงานภาครัฐ ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยมาสนับสนุนองคความรูในการทำงานเพิ่มเติม และในการจำหนายผลิตภัณฑในชองทางออฟไลน 

ไดมีการเลือกตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ เชน ตลาดสำหรับสินคาปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมากข้ึน 

เปนตน และมีการนำเสนอเรื่องราวของขาวปลอดภัยใหผูบริโภครับรู เชน การใหความรูที่มาของขาว คุณคา

อาหาร ความอรอยของขาว เปนตน เพื่อสรางความตระหนักถึงอาหารปลอดภัยและหันมาซื้อผลิตภัณฑเพ่ิม

มากขึ้น นอกจากนี้ไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการประชาสัมพันธใหผูบริโภคหันมาบริโภคขาวในจังหวัด

มากข้ึน ตามสโลแกน “คนเมืองกาญจนไดกินขาวเมืองกาญจน” 

2) การสงเสริมตามกรอบ TRP4 Development Platform 

ข้ันตอนท่ี 1: ชวนมองอนาคต 

ทีมสงเสริม TRP4 ไดชวนที่ประชุมในการมองอนาคตที่กลุมตองการใหเกิดขึ้นใน

พื้นท่ี จากการหารือปญหาในการทำนาของพื้นที่ เชน ปญหาน้ำแลง ปญหาขาวปน ปญหาการรวมกลุมเปน

ทางการ เปนตน ไดชวนมองหากยังตองการทำนาตอในอีก 5 – 10 ป ควรมีปรับกระบวนการทำงานในพื้นที่มี

การจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชน” รวมกลุมกันทำนาในรูปแบบนาแปลงใหญ กำหนดโครงสรางคณะกรรมการ วาง

ระเบียบการทำงาน เชน คาตอบแทนใหแกสมาชิกที่มีความเปนธรรม การคัดเลือกความชวยเหลือจาก

หนวยงานภายนอก การจัดหาปจจัยการผลิตรวมกัน เปนตน นอกจากนี้รวมกันยกระดับมาตรฐานการผลิต ท่ี

ชวยลดตนทุนการทำนาวางแนวทางการทำงานตามแนวคิด โซคุณคา สรางแบรนดขาวพนมนางที่เรื่องเลาการ

ทำงานและผูบริโภคใหความสนใจ  

โดยไดยกกรณีศึกษาของกลุ มวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุ ง จ.อำนาจเจริญ เกษตรกรไดมีการ

รวมกลุมในการผลิตขาวอินทรียตามมาตรฐานสากล จัดตั้งบริษัทตนน้ำ และโรงสีในการจัดการผลผลิต เชื่อมโยง

เครือขายผูบริโภค เชน โรงแรมใน กทม., บริษัท ซิลเลอร, บริษัท ทีวีบูรพา เปนตน มีการวางกลไกการทำงานท่ี

ไดตกลงรวมกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค เนนการทำงานในรูปแบบรับรายการสินคาลวงหนา (Pre-order) 

เกษตรกรสามารถรับเงินจากการซ้ือผลผลิตกอนแลวคอยสงผลผลิตไปยังรายการคำสั่งซ้ือ (ดังรูป 4.59) 

 
 

รูปท่ี 4.59 โซอุปทานกลุมวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง จ.อำนาจเจริญ 
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ข้ันตอนท่ี 2: การวิเคราะหสถานการณ 

ทีมสงเสริม TRP4 ใชเวทีอภิปรายแบบมีสวนรวมเพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ปริมาณผลผลิต และอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะหปญหาจากปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป (ดานเศรษฐกิจ สังคม 

นวัตกรรม และกฎหมาย/นโยบายรัฐ) ปจจัยสภาพแวดลอมดำเนินการ (ลูกคา/ตลาดเปาหมาย พันธมิตรธุรกิจ 

คูแขงทางการคา ธุรกิจคูคา และหนวยงานสนับสนุน) ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (ทรัพยากรกลุม โครงสรางและ

ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร ผลผลิต ตนทุนการผลิต การเขาถึงตลาด ราคาท่ีไดรับ) ดังรูปท่ี 4.60 

 
 

รูปท่ี 4.60 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมกลุมเกษตรนาปบานพนมนาง 

 ภายใตกระบวนการมีสวนรวม ทีมสงเสริม TRP4 ใหการสนับสนุนวิเคราะห 

SWOT Analysis ที่ทำใหผูเขารวมประชุมเขาใจความเชื่อมโยงของปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของและนำมา

ซ่ีงสรุปเปนแนวทางกลยุทธ ดังรูปท่ี 4.61  
 

 
รูปท่ี 4.61 SWOT Matrix Analysis 
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ข้ันตอนท่ี 3: การวางแผนกลยุทธ 

ทีมสงเสริม TRP4 ชวนท่ีประชุมรวมกันจัดทำแผนกลยุทธเพ่ือใชเปนแนวทางการ

ในทำงานและการเตรียมการสำหรับการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน (รูปท่ี 4.62)  
 

 
 

รูปท่ี 4.62 แผนท่ีกลยุทธกลุมเกษตรนาปบานพนมนาง 
 

และไดมีกระบวนการเพื ่อใหเกษตรกรในพื้นที ่ไดมีสวนรวมในการจัดตั ้งกลุม

วิสาหกิจชุมชน ภายใตชื่อ วิสาหกิจชุมชนขาวรวมพลังเขาพนมนางสูชีวิต เริ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เปน

ทีมวางแผนการทำงานตามเสาหลักยุทธ  นอกจากนี้ตองมีการกำหนดกฎระเบียบของวิสาหกิจชุมชนฯ และ

ดำเนินกิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเกิดเปาหมายรวมท่ีกำหนดไว 
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บทท่ี 5  

สรุปผลวิจัย บทสังเคราะหและขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสำคัญ คือการพัฒนา “ตัวแบบ” เพ่ือนำไปใชเปนเครื่องมือสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต TRP4  สรุปบทเรียน สังเคราะหความรู และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1.1 การพัฒนา “ตัวแบบ” เพื่อใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดผลลัพธ ผลกระทบดังท่ี

คาดหวังนั้น ประเด็นทาทายสำหรับทีมวิจัยคือทำอยางไรจึงจะสามารถพัฒนา “ตัวแบบ” ท่ีใชและเขาใจงาย  

สาระสำคัญที่เปนที่มาของแนวคิดการพัฒนาตัวแบบในที่นี ้ประมวลมาจาก 3 แนวทาง 1) การ

ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกรอบคิด วิธีการ/นวัตกรรมที่ใชกันในปจจุบันทั้งในและตางประเทศ 2) ขอสรุป

การวิจัยในการประเมินสถานการณ(บาง)โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศระหวางป 2561-

2562 ที่ชี้ใหเห็นชองวางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร 3) การตอยอดการนำชุดความรูและตัวแบบนวัตกรรมท่ี

เปนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาความยากจนของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

แนวคิดการพัฒนา “ตัวแบบ” ในที่นี้ เนนแกที่ตนเหตุของปญหาซึ่งก็คือ “ระบบตลาดแขงขันที่มี

อิทธิพลกับวิถีชีวิต การผลิต การบริโภค และชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่เปนกลุมเปาหมาย(รายไดนอย) 

โดยที่กลไกของระบบตลาดเสรีทั่วไปเกดิจากการวางกลยุทธที่มีเปาหมายกระตุนการขายใหมากที่สุดเพื่อใหได

รายไดและกำไรสูงสุดแกผูประกอบการ ซึ่งมีเพียงไมกี่คนในระบบตลาด ในขณะที่เกษตรกรและประชาชน

ทั่วไปที่อยูในบทบาทตางกรรมตางวาระ ไดแก ผูซื้อปจจัยการผลิต ผูขายผลผลิตเกษตร ผูบริโภคสินคาโภค

ภัณฑ ไมมีอำนาจตอรองใดๆ ในกรณีของตลาดการเงินท่ีมีแนวทางกลยุทธสรางแรงจูงใจใหประชาชนกูเงินเพ่ือ

การบริโภคโดยไมระมัดระวัง ขาดวินัยการเงินการออม และเปนที่มาของปญหาหนี้สิน ความยากจนของ

ประชาชนดังท่ีปรากฏในปจจุบัน ขอมูลเชิงวิเคราะหของหลายองคกรท้ังในและตางประเทศท่ีมีประสบการณใน

การวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ชี้วากุญแจดอกสำคัญที่จะชวยแกปญหา

ดังกลาวไดคือการพัฒนาระบบตลาดที่ไมเอาเปรียบเกษตรกรผูผลิต ผูประกอบการรายยอย และผูบริโภคที่มี

รายไดนอย ดังที่เราจะเห็นวาในรอบสองทศวรรษที่ผานมา มีโครงการของบริษัทขามชาติและผูประกอบการ

ขนาดใหญหลายตอหลายราย มีแผนงาน/โครงการชวยเหลือออกมา เชน โครงการ CSR โครงการจำหนาย

สินคาราคาถูกแกผูมีรายไดนอย ในขณะเดียวกันหนวยงานรัฐก็สนับสนุนนโยบายประกันรายได เปดตลาด

เกษตรกร โครงการวิจัยสงเสริมดานการตลาดและการสรางแบรนดสินคา ฯลฯ อยางไรก็ตามพบวาไมสามารถ

แกปญหาไดยั่งยืน 

ขอมูลจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชี้วา เกษตรกรและประชาชนท่ี

อาศัยอยูในชุมชนทองถิ่น เปนกลุมประชาชนที่มีรายไดนอย ไมมั่นคง ขาดการออมและมีปญหาหนี้สินที่สะสม

เรื้อรัง อันเปนผลพวงมาจากปญหาเชิงโครงสรางเศรษฐกิจสังคมที่เชื่อมโยงกันเปนลูกโซ ดังนั้นนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งมีเปาหมายลดความเหลื่อมล้ำ สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง ประชาชนมีรายได
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เพิ่มขึ้นและเนนการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค

ประชาชนนั้น ไมอาจประสบความสำเร็จไดโดยงาย ตองใชเวลาจึงจะเห็นผลลัพธที่ชัดเจน และจำเปนตองใช

แนวทางการพัฒนาเชิงระบบ โดยขอมูลจากการวิจัยที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปชี้ใหเห็นชองวางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากที่ดำเนินการอยูในปจจุบันและขอเสนอเชิงนโยบายซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม 

(New Economic Thinking) ที่ใหความสำคัญกับการใชสถาบันใหทำหนาที่เปนกลไกเพื่อการแกปญหาเชิง

ระบบ 

ดวยเหตุผลดังกลาวโครงการหนวยสงเสริมจึงไดพัฒนา “ตัวแบบ” จากชุดความรูและแหลงเรียนรู

ตาง ๆ มาพัฒนาเปนตัวแบบสำหรับใชเปนเครื่องมือหรือแนวทางสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ี

เรียกวา GROW Model Platform 
 

5.1.2 GROW Model Platform  

GROW Model Platform เปนเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช

นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

ข้ันตอนท่ี 1: G: Goal การกำหนดเปาหมาย/ผลลัพธท่ีตองการจากการวิจัย พูดใหเขาใจงาย ๆ คือ

สิ่งท่ีพึงประสงคอยากจะใหเกิดข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 2: R: Reality เปนการประเมินสถานการณจริงในปจจบุัน 

ขั้นตอนที่ 3: O: Opportunity การกำหนดโอกาสทางเลือก/แนวทางเชิงกลยุทธของกลุม/ชุมชน

(ภาษาวิชาการเรียกวาการกำหนดแผนกลยุทธ ซ่ึงจะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ แนวทางเชิงกลยุทธ) 

ขั้นตอนที่ 4: วางแผน & ดำเนินการรวมกับภาคีสูเปาหมาย & ผลลัพธที่ตองการและการติดตาม

ประเมินผล  

ชุดความรูพ้ืนฐานท่ีสำคัญ ไดแก 

1) การวิเคราะหสถานการณจริงดวย Value Chain Analysis, SWOT Analysis เพื่อสรางความ

ตระหนักในปญหา (Pain point) ท่ีเผชิญอยูในปจจุบัน 

2) การกำหนดทิศทางอนาคต (ระยะยาว) และเปาหมายรวมดวย SWOT Matrix Analysis เพ่ือ

เปดกระบวนทัศนกลุมเปาหมายในการมองเห็นภาพใหญและโอกาสทาทายในอนาคต 

3) การออกแบบธุรกิจ, การวางแผนธุรกิจดวย Value Chain Development Framework และ

Business Model Canvas เพื ่อการพัฒนาตัวแบบธุรกิจที ่เหมาะสมกับทุนทรัพยากรและบริบทของกลุม 

เปาหมายสูการบรรลุเปาหมายรวม 

พันธกิจของทีมโคช (หนวยสงเสริม) ท่ีสำคัญ ไดแก 

1) การสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถระดับปจเจกบุคคลใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 

โดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Work Based Learning) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกลุม/

องคกรใหเขมแข็งดวยการวางแผนบริหารจัดการเชิงระบบสนับสนุนการสรางภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาระบบ

ตลาดทางเลือกใหมโดยใชกรอบการพัฒนาโซคุณคา 
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2) การสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ จากกรณีตัวอยางท่ีประสบความสำเร็จ และการสนับสนุน

โครงการนำรองเปดชองทางการตลาดใหม 

3) สนับสนุนใหมีระบบนิเวศการเรียนรู (Learning Ecosystem) ในชุมชนเปาหมายเพื่อสราง

บรรยากาศการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่อง  

4) การสงเสริมการสรางสรรคสำหรับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ (Business Model) เพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถเชิงธุรกิจและการเขาถึงแหลงปจจัย – ตลาดอยางเปนรูปธรรม  

5) การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสรางคุณคา & มูลคาเพิ่ม และการประเมินผล

ลัพธ ตามแผน 

 

5.1.3 ผลการสนับสนุนเครื่องมือ ซ่ึงไดดำเนินการใน 3 แนวทางไดแก 

• แนวทางท่ี 1: ใหขอเสนอแนะในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิ สำหรับชุดความรู เครื่องมือวิเคราะหและ

การวางแนวทางกลยุทธเพ่ือการพัฒนาเชิงระบบ ตลอดจนตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 

• แนวทางท่ี 2: ใหการสนับสนุนในฐานะทีมโคชสำหรับจำนวน 3 โครงการรวม 7 ชุมชน  

• แนวทางท่ี 3: ดำเนินการภายใตโครงการความรวมมือกับหนวยงานท่ีสนใจนำไปใชพัฒนาจำนวน

2 หนวยงาน ไดแก กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การติดตามผลในเบื้องตนโดยประยุกตใชกรอบ System Change Framework เพ่ือชี้ใหเห็นผลการ

สงเสริมตามกรอบแนวทางสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอยูในสถานการณใดโดยพิจารณาในสองตัวแปร ตัว

แปรแรกคือโอกาส การเขาถึงตัวแบบ/เครื ่องมือ และตัวแปรที ่สองคือการนำไปใช โดยพิจารณาใน 4 

สถานการณไดแก รับรู, นำไปใช, ขยายผล และตอบสนอง โดยพบวา 

 - สถานการณ “การรับรู” นักวิจัยภายใตTRP4 ทุกโครงการจำนวน 18 โครงการไดรับทราบชุด

ความรู /ตัวแบบนวัตกรรมที ่เปนผลลัพธการพัฒนาตามกรอบ GROW Model Framework อยางนอย 3 

รายการ  

- สถานการณ “นำไปใช” พบวา โครงการที่ไดนำชุดความรู/เครื่องมือตามแนวทาง GROW Model 

Platform ไปใชมี 3 โครงการไดแก 

1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาโซแหงคุณคาของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ใน 5 ชุมชน ไดแก วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกรทำนาหนองสาหราย อ.พนมทวน  วิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักหมุนเวียนหวยเสือ อ.ทองผาภูมิ 

วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาทามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี กลุมเกษตรกร

นาปหมูบานพนมนาง อ.หวยกระเจา โดยทีมวิจัยมีการประชุมระดมความคิดกับทีมหนวยสงเสริมเพื่อหารือ

แนวทางการพัฒนาจากขอมูลพื้นฐานที่เกี ่ยวของ จากนั้นจึงลงไปสรางกระบวนการตามแนวทาง GROW 

Model Platform กับชุมชนเปาหมาย (ดูรายละเอียด ขอ 4.2) โดยภาคีรวมวิจัย (เกษตรกร อปท.ภาครัฐ 
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เอกชน ประชาสังคม) มีความตองการยกระดับกลไกการตลาดโดยการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ เพื่อกาวขาม

ปญหาท่ีเปนอยู    

2) โครงการวิจัยการพัฒนายางพาราอยางยั่งยืนดวยนวัตกรรมเพื่อความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ฐานรากในจังหวัดสตูล ใชเครื ่องมือ Radar chart ในการประเมินสมรรถนะกลุมเปาหมาย และใช SWOT 

Analysis ในการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ มีการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูในเครือขายวิจัย 

3) โครงการการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝงในการเพาะเลี้ยงและการจัดการ

ทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อาวไทยตอนบน มีการประชุมหารือรวมกับทีมสงเสริมเพื่อนำ GROW Model 

Framework ไปใชในพื้นท่ีชุมชนบานน้ำเชี่ยว ชุมชนบานแหลมมะขาม และชุมชนบานแหลมทองหลาง อ.

แหลมงอบ จ.ตราด ในเบื้องตนไดสรางกระบวนการกำหนดเปาหมาย วิเคราะหสถานการณจริง การวาง

แนวทางกลยุทธแบบมีสวนรวมในการรวมกลุม สรางเครือขายเพื่อนำความรูการเพาะเลี้ยงหอยแครงจากทีม

วิจัยไปพัฒนาอาชีพภายใตเง่ือนไขท่ีเขมงวด 

สถานการณ “ขยายผล” เปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกรม

สงเสริมการเกษตรภายใตโครงการพัฒนาแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน มีระยะเวลา 4 เดือน 

(กุมภาพันธุ-พฤษภาคม 2564) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะนักสงเสริมการเกษตรใหมีกระบวนทัศนและ

ทักษะการพัฒนาเกษตรกร/เครือขายวิสาหกิจชุมชนสูการเปนผูประกอบการ และการพัฒนาเครือขายให

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใตความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร โดยโครงการหนวยสงเสริมไดใชชุดความรูและกรอบ

แนวทางภายใต GROW Model Platform พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม มีสาระสำคัญ 4 โมดูล จัดการฝกอบรม

แกเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร จำนวน 4 ครั้ง จำนวน 300 คน และมีแผนยกระดับการพัฒนาพื้นท่ี

เปาหมาย 6 พื้นท่ี ไดแก 1) แปลงใหญผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 2) วิสาหกิจชุมชนมะพราวออน

น้ำหอม ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 3) แปลงใหญมะพราวน้ำหอม ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน 

จ.ฉะเชิงเทรา 4) แปลงใหญผักปลอดภัย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 5) แปลงใหญมังคุด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรม

ราข และ 6) แปลงใหญอะโวคาโด อ.พบพระ จ.ตาก เพื ่อสรางเปนพื ้นที่ตนแบบในการพัฒนาการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชน สำหรับขยายผลไปอีก 71 จังหวัดท่ัวประเทศ 
 

สถานการณ “ตอบสนอง” เปนที่คาดหวังวา ในอนาคตอันใกลภายใตความพยายามของภาคีรวม

พัฒนา จะสามารถสรางสรรคตัวแบบการพัฒนาอยางเปนระบบภายใตชุดความรูและเครื่องมือตาง ๆ กอใหเกิด

ผลลัพธและผลกระทบตามวิสัยทัศนการพัฒนาเพ่ือแกปญหาสูความยั่งยืนและเปนตนแบบเพ่ือขยายผลตอไป 
 

5.2 ชุดความรูและตัวแบบนวัตกรรม ท่ีเปนผลลัพธจากการวิจัย 

ผลลัพธจากการวิจัยในรูปแบบของชุดความรู/ตัวแบบการพัฒนาและนวัตกรรมแสดงในกรอบที่ 5.1 

และศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยตาง ๆ  
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กรอบท่ี 5.1 

ผลลัพธการวิจัยรายโครงการ 

 

กลุมโครงการภาคเหนือ: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

บนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคม ภาคเหนือ   

(ดร.สมคิด แกวทิพย) 

 

โครงการกระบวนสรางความรวมมอืในการพัฒนา

ศักยภาพกลุมองคกรชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เชิงสวัสดิการของชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

(ดร.ธรรมพร ตันตรา) 

• 4 ชุมชนตนแบบ ไดแก 1) ชวงบุญหนุนเสรมิเศรษฐกิจฐาน

รากของชุมชนแพะปาหา 2) ถนนสายอาหารของชุมชนบาน

ทุงปาเก็ด 3) ซุปเปอรมารเก็ตในบานของชุมชนบานแมโจ 

และ 4) ถนนสายไมแดกของ 3 หมูบานในตำบลปาไผ  

• โมเดลกระบวนการสรางความรวมมือกลุมองคกรชุมชนเพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสวัสดกิาร 

• แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมองคกรชุมชนเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากเชิงสวัสดิการ 

โครงการการบริหารจัดการเศรษฐกิจแบบใหมท่ีอยูบน

ฐานระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยคนรุนใหม ตำบลแมทา 

อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  

(คุณกนกศักดิ์ ดวงแกวเรือน) 

• เครือขายเกษตรกรรมยั่งยนืตำบลแมทา 

• แนวทางการจัดการผลผลติตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

โดยคนรุนใหม เชน การมรีานจำหนายสินคาอินทรยีในพ้ืนท่ี 

การเช่ือมโยงกับแหลงรับซื้อผลผลติท่ี Top market เปนตน 

• การสรางมาตรฐานเกษตรอินทรียของแมทา 

การพัฒนาการจดัการระบบนิเวศเศรษฐกิจเก้ือกูลตำบล

ดอนแกว อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

(ดร.อุบล  ยะไวทยณะวิชัย) 

• รูปแบบการจดัการระบบนิเวศเศรษฐกิจเก้ือกูลในชุมชน  โดย

ใช หลักการ-ฐานคิด ประเด็นการพัฒนา และเครื่องมือหนุน

เสรมิ ภายใตหลักการ “ปลุก ปลูก ปรับ เปลี่ยน” 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมในเขตปาบนฐานการ

จัดการทรัพยากรบุกใน ตำบลแมสวด อำเภอสบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน (คณุธวัชชัย ใจเสน) 

• แนวทางการจัดการบุกสูพืชเศรษฐกิจ ในรูปแบบของเศรษฐกิจ

ใหมในเขตพ้ืนท่ีปา โดยจดัการสรางขอมูลการผลิต เช่ือมโยง

เครือขายการทำงาน และแปรรูปผลผลิต โดยวางอยูบน

หลักการสรางการมีสวนรวม 

• เครือขายบูรณาการการทำงานของหนวยงานภายใน-ภายนอก

พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ 

กลุมโครงการภาคอีสาน: ตัวแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยแนวคิดการ

มุงเนนความมั่นคงทางอาหาร การเกษตรกรรมยั่งยืน 

และการดำเนินธุรกิจเพ่ือสังคม (ดร.อนิรุทธ์ิ ผลคลี) 

• กระบวนการสรางทักษะผูประกอบการเพ่ือสังคม 

นวัตกรรมการสรางเครือขายกลุมเกษตรกรเพื่อสราง

มูลคาเพ่ิมทางการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนภาค

อีสานตอนกลาง  (คุณชัยสิทธ์ิ แนวนอย) 

• แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และ

ปลายน้ำ 

• รูปแบบธุรกิจทางการเกษตรของภาคอีสานตอนกลางตลอด

โซอุปทาน 



159 
 

การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ

เครือขายผลิตเมล็ดพันธุภาคอีสานตอนกลาง 

(คุณเรืองเดช โพธ์ิศรี) 

• รูปแบบโซอุปทานการคาเมล็ดพันธุที่ไดมาตรฐานในตลาด 

ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

การสรางมูลคาเพ่ิมดวยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขาว

อินทรีย กรณีศึกษา เครือขายเกษตรอินทรียจังหวัด

ยโสธรและจังหวัดรอยเอ็ด (คุณนิรตัน ศรีชำนิ) 

• แนวทางการพัฒนาโซคุณคาของขาวอินทรียในพ้ืนท่ี  

• รูปแบบการทำตลาดขาวอินทรีย 

การพัฒนาหนวยจัดการทางธุรกิจอาหารปลอดภัยดวย

ระบบกิจการเพ่ือสังคม ในการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตร

อินทรียสูผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน เพ่ือสรางความ

เขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน (คุณถนัด แสงทอง) 

• การสรางโซอุปทานในการจดัการผักปลอดภัย/อินทรีย 

• รูปแบบธุรกิจผักปลอดภัย/อินทรีย ไดแก ป นโตรักษโลก, 

ธุรกิจจัดเบรก, การเช่ือมโยงกลุมเปาหมาย และรานชำออแก

นิค 
กลุมโครงการภาคกลาง-ตะวันตก: การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางและตะวันตก  

(ดร.ทิพวัลย สีจันทร) 

 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตความรวมมือ

ของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาโซแหงคุณคาของอาหารปลอดภัย

ในจังหวัดกาญจนบุรี  (รศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย) 

• โซคุณคาผักและขาวปลออดภัยจังหวัดกาญจนบุร ี

• กาญจนบุรีโมเดล 

• ผูนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

โครงการสรางเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย

จังหวัดสมุทรสงคราม: กรณีศึกษาผักและผลไมปลอดภัย                       

(คุณสรณพงษ บัวโรย) 

• องคความรูการปลูกผักโดยใชนวัตกรรมเพอรมาคลัเจอรจาก

วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

• นวัตกรรมการทำดินข้ีแดดเทียม โดยใชวัชพืชตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 

พรอมท้ังไดมีการจดสิทธิบัตรเปนองคความรูท่ีเกิดจาก

งานวิจัย 

• องคความรูการปลูกผักในพ้ืนท่ีน้ำเค็ม 

• ฐานขอมูลเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนำรองจังหวัด

สมุทรสงคราม 

• เกิดกลุม/ชุมชนนำรองจังหวัดสมุทรสงครามในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

• เกิดกลไกและเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระหวาง

กลุม องคกร ชุมชนและภาคีเครือขาย 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนเมือง 

กรณีศึกษา: เกษตรในเมืองกรุงเทพมหานคร  

(คุณสภุา ใยเมือง) 

• โมเดลการพัฒนาระบบเกษตรในเมืองเพ่ือสรางความมั่นคง

ทางอาหาร และความยั่งยืน 

กลุมโครงการภาคใต: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

กรณีศึกษาภาคใต   (รศ.ดร.สมบูรณ  เจรญิจิระตระกูล) 

• ตัวแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก: ยางพารา 

• ตัวแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก: ปาลมน้ำมัน 

การพัฒนาการผลิตปาลมน้ำมันอยางยั่งยืนเพ่ือความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจงัหวัดสตลู และพัทลุง                              

(รศ.ดร.สุธัญญา  ทองรักษ) 

• หลักสตูรการผลิตสวนปาลม 6 หลกัสูตร  

• สมุดจดบันทึก 

• การตรวจวิเคราะหใบปาลม 
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• แนวทางการสงเสริมการพัฒนาปาลมน้ำมันของเกษตรกรราย

ยอยโดยใชความรูเปนฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิการผลิต เพ่ิม

รายได และยกระดับความเขมแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

การพัฒนายางพาราอยางยั่งยืนดวยนวัตกรรมเพ่ือความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจงัหวัดสตลู 

(ดร. ไชยยะ  คงมณี) 

• หลักสตูร 5 GAP และ 4 GMP 

• ตะแกรงกรองน้ำยางพารา 

• สมุดบันทึกการผลิตยาง GAP 

• การตรวจวิเคราะหดิน (N K P) 

• คูมือเกษตรกร GAP น้ำยางสด 

• คูมือสถาบันเกษตร GMP การผลติยาง 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝงใน

การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยแครงใน

พ้ืนท่ีอาวไทยตอนบน (ดร.สุพรรณ ีลีโทชวลิต) 

• แนวทางการยกระดบัการผลติหอยแครงแกเกษตรกร ตาม

หลักวิทยาศาสตร 

• กระบวนการสงเสริมการพัฒนาการทำงานในรูปแบบกลุม 

 

 

5.3 สรุปบทเรียน 

ประสบการณเรียนรูที่ไดนำ “ตัวแบบ” ไปสนับสนุนทีมวิจัยภายใต TRP4 อาจสรุปประเด็นที่เปน

สาระสำคัญไดดังนี้ 

1. การพัฒนา “ตัวแบบ” เพื่อใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มุงพัฒนาให

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจำเปนตองเลือกกลุมเปาหมายที่สนใจและมีความพรอมเพื่อเขาสูเสนทางการ

เรียนรู เพ่ือทำความเขาใจในเหตุผลความจำเปน แนวคิด-วิธีการ รวมปฏิบัติการ และรับประโยชนรวมกัน 

2. ตองทำให “สาระสำคัญของตัวแบบ” เขาใจงาย มีความยืดหยุนทั้งในแนวปฏิบัติเพื่อสามารถ

นำไปใชกับพ้ืนท่ี/ชุมชนเปาหมายท่ีมีบริบทแตกตางหลากหลาย 

3. “ตัวแบบการพัฒนา” เปนองคประกอบหนึ่งท่ีกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงระบบ แต

ยังมีองคประกอบสำคัญอ่ืนท่ีสำคัญ ไดแก ทีมโคชในฐานะเปน Facilitator สนับสนุนการพัฒนา แหลงเรียนรูท่ี

มีแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

4. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหนวยงาน/องคกรเจาภาพสวนใหญเปนไปในทิศทาง

เดียวกันคือมุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนนการมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนสูการลดความเหลื่อมล้ำ 

แกปญหาความยากจน เพิ่มรายได สนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสงเสริมการฝกอบรม แต

พบวาสวนใหญยังขาด สาระสำคัญสำหรับกระบวนการการพัฒนา และ facilitators ชวยสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีเอกชนเขามาเปนภาคีรวมพัฒนา สวนใหญเปนการใหเงิน

อุดหนุนเพ่ือจัดทำโครงการชวยเหลือ การรับซ้ือผลผลิต การฝกอบรม และไมใชโครงการระยะยาว 
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6. สถาบัน/องคกร ในระดับชุมชนทองถิ่นท่ีจะเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนใหญยังขาด 

ความสามารถเชิงบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห ความรูในระบบตลาด และทักษะการประกอบการ 

7. โครงการพัฒนาระบบตลาดที่เปนลักษณะโครงการความรวมมือระหวางชุมชนกับเอกชนพบวา

สวนใหญมีมุมมองและวัฒนธรรมการทำงานตางกัน จึงมักมีปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ 

8. โครงการพัฒนาสวนใหญมักเนนที่การอภิปราย วัดผลลัทธ ผลกระทบตอกลุมเปาหมายมากกวา

วิธีการท่ีมุงสรางการเปลี่ยนแปลง 

9. ในปจจุบันในแวดวงขององคกรที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท้ังใน-ตางประเทศ 

หันมาแกปญหาโดยใชแนวทางการพัฒนาโซคุณคาสรางโมเดลธุรกิจกอเกิดระบบตลาดใหม ที่นำไปสูการ

ยกระดับเไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีมีความยืดหยุนเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืนและครอบคลุมมากข้ึน 

10. แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของสวนใหญยังเนนท่ีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ยังขาดแนวทางเชิง

กระบวนการท่ีจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืน 
 

 

5.4 บทสังเคราะห 

ประสบการณเรียนรูของทีมหนวยสงเสริมในการทำหนาที่สนับสนุนการพัฒนาฯภายใตกระบวนการ 

4 ขั ้นตอนของ GROW Model Platform ตลอดจนขอสังเกตจากการทำหนาที ่ผูทรงคุณวุฒิประเมิน 

โครงการวิจัยภายใต TRP4 ซึ่งมีการรายงานผลลัพธเปนตัวแบบการพัฒนาฯและผลลัพธตัวแบบนวัตกรรม ดัง 

รายละเอียดในขอ 4.3 ชี้ใหเห็นจุดแข็งของทีมวิจัยและภาคีรวมวิจัยที่ขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยภายใตวิสัย

ทัศนการพัฒนา TRP4 เพื่อการบรรลุเปาหมาย พบวาทุกโครงการมีกรอบทิศทางการดำเนินงานที่เนนการ

นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปาหมาย SDGs และตัวแบบ BCG โมเดลมาปรับใช โดยในบางพื ้นท่ี/

กลุมเปาหมายวิจัยก็มีทุนทรัพยากร ผูนํา ความคิดรักษชุมชน นักพัฒนาเอกชนท่ีมุงม่ันตั้งใจ นักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญ

มีทักษะเชิงบูรณการขามศาสตรและคุนเคยพื้นที่ จึงสามารถตอยอดการพัฒนาจากทุนความรู ทักษะ และการ

ยกระดับการพัฒนาใหสอดรับกับ ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปนพลวัต อยางไรก็ตามเนื่องจากขอจำกัดจากสถาน-

การณวิกฤติโควิด19 จึงทำให กิจกรรมการวิจัยในภาคสนามมีขอจำกัดดังที่ทีมวิจัยไดสรุปรายละเอียดใน

รายงานวิจัย 

การสังเคราะหความรูในที่นี้เปนไปภายใตจุดมุงหมายของการคนหา “ตัวแบบ” ที่จะทำใหเกิด “จุด

เปลี่ยน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน ในเวทีประชุมสรุปบทเรียน ทีมวิจัย TRP4 เมื่อวันที่ 21 

พฤษภาคม 2564 ไดมีอภิปรายระดมความคิดเพื่อมองสถานการณ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยได

ใชภาพฉากทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทองถ่ิน (รูปท่ี 5.1) มาเปนขอมูลประกอบ 
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รูปท่ี 5.1 ฉากทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทองถ่ิน 

 

โดยพิจารณาจากตัวแบบในแนวตั้งที่เปนดานปจจัยเชิงนโยบาย กฎหมาย และระบบสนับสนุน และ

ตัวแปรในแนวนอนเปนดานสมรรถนะของคนในชุมชน (วิธีคิด ความรู-ทักษะที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงใน

บริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต) 

โดยประเด็นการพิจารณาชี้ใหเห็นวา ฉากทัศนที่คาดหวังตามยุทธศาสตร TRP4 และยุทธศาสตร

ประเทศ คือฉากทัศนที่ 4 “เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอยางสมดุล” คนในสังคมมีคานิยมพึ่งพารวมมือกัน คนมี

รายไดเพิ่มขึ้น นำไปสูการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ซึ่งตองมีตัวแปร/ปจจัยดานนโยบาย 

กฎหมาย ระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมในระดับมากควบคูกับระดับสมรรถนะของคนในชุมชนสูง 

อยางไรก็ตาม โอกาสความเปนไปไดสำหรับฉากทัศนที่ 1 “เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาโดยไดรับการ

ชี้นำจากคนภายนอก” ในสถานการณดังกลาว แมวาเศรษฐกิจจะเติบโตแตปญหาความเหลื่อมล้ำและความ

ยากจนจะยังคงอยู ในขณะท่ีทรัพยากรถูกทำลาย อันเนื่องมาจากตัวแปรหรือปจจัยท้ัง 2 ดานต่ำ 

สถานการณในฉากทัศนที่ 2 “เศรษฐกิจชุมชนมั่งคั่ง” โดยที่นโยบาย กฎหมาย ระบบสนับสนุน

เหมาะสม แตสมรรถนะของคนในชุมชนยังไมพัฒนาใหเทาทันบริการ สถานการณดังกลาวมักจะมีการลงทุน

จางงานโดยนักลงทุนจากภายนอกในอุตสาหกรรมขนาดใหญ คนในชุมชนมีรายไดแตคานิยมรักษถิ่นและการ

พ่ึงพากันของคนในชุมชนจะลดนอยลง ในสถานการณดังกลาวยอมไมมีความยั่งยืน 

สถานการณในฉากทัศนท่ี 3 “เศรษฐกิจชุมชนพลาดโอกาสการพัฒนาจากขอจำกัด” ซึ่งมีสาเหตุ

จากกฎหมาย นโยบายระบบสนับสนุนไมเหมาะสม แมวาคนในชุมชนจะมีวิสัยทัศน รักษถิ่น มีผูนำความคิด 

และมีทุนทรัพยากรก็ตาม สถานการณดังกลาวอาจเกิดความขัดแยง โครงการพัฒนาที่ดีอาจไมเกิดขึ้น การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโอกาสเกิดความยากจนยังคงอยู 



163 
 

ขอสังเกตตามแนวทางการวิเคราะหสถานการณดังกลาวควบคูกับขอมูลที่ไดจากการติดตามการ

ขับเคลื่อนโครงการ TRP4 และการทบทวนองคประกอบของชุดความรูที่ใชภายใตตัวแบบ GROW Model 

Platform โดยในท่ีนี้ไดประยุกตใชกรอบการพัฒนาโซคุณคา (Value Chain Development Framework) ท่ี

ปจจุบันมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดรับกับบริบท โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตร

ประเทศไทย 4.0 ซึ่งลาสุดครม.ไดประกาศให BCG Model เปนวารแหงชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โดย

ภายใตหลักคิดของ BCG Model คือ กลไกขับเคลื่อนของประเทศรูปแบบใหมท่ีมุงเนนความเติบโตเชิงคุณภาพ

สรางสมดุลของเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา (Value-based Economy) การเติบโตที่เนนการมีสวนรวม 

(Inclusive Growth) และสังคมท่ีมีการหมุนเวียนการใชทรัพยากร (Circular Society)  

ภายใตหลักคิดของตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (รูปท่ี 5.2) เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนประเทศไทย 4.0 

มีตัวชี้วัดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) ใชกระบวนทัศนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) และใชกลไกการขับเคลื่อนดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (Science Technology and Innovation) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   หลักคิดของ BCG Model    แนวทางการพัฒนา BCG Model 
 

รูปท่ี 5.2 หลักคิดและแนวทางการพัฒนาภายใตวาระแหงชาติ BCG โมเดล  
ท่ีมา: สวทช. 

ประเด็นการวิเคราะหที่ความทาทาย คือในแนวทางการขับเคลื่อนตัวแบบ BCG โมเดลที่เปนวาระ

แหงชาติและอยูในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 นั้น นวัตกรรมการอะไรท่ีเหมาะสม

ท่ีจะใชเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม 

เมื่อนำขอมูลดังกลาวมาพิจารณารวมกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการขับเคลื่อนการวิจัย TRP4  

ในครั้งนี้ จึงเห็นประเด็นนาสนใจภายใตกรอบ GROW Model Platform ที่มุงเนนแกปญหา Pain point ใน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเนนประเด็นสำคัญ  

1.การพัฒนาเชิงระบบ (Systematic Approach) 

2.การสรางจุดเปลี่ยนที่ระบบตลาดแขงขันไปเปนระบบตลาดแบบมีสวนรวม (Inclusive Market) 

โดยใชช ุดความรู /ต ัวแบบการพัฒนาโซค ุณคา (Value Chain Development) โดยในที ่น ี ้จะนำเสนอ

สาระสำคัญในบทบาทและองคประกอบตัวแบบการพัฒนาโซคุณคาดังรูปท่ี 5.3  
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รูปท่ี 5.3 Value Chain Development Platform เพ่ือสรางระบบตลาดใหม 

 

ในกลไกการทำงานของ VCD ที่เสนอนั้น (รูปท่ี 5.3) ภาคีหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม จะ

เขามามีสวนรวมในระบบสนับสนุนตางๆ เชน ขอมูลขาวสาร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ระบบน้ำ ไฟฟา 

ประปา) และการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เชน กองทุนพพัฒนา, การเรียนรู ฯลฯ) ในขณะเดียวกัน กฎเกณฑ 

ตาง ๆ ก็จะไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาเชิงระบบ ซึ่งสถานการณดังกลาวจะทำให        

โซคุณคาผลิตภัณฑและบริการตางๆทำหนาที่ในฐานะ ระบบตลาดแบบมีสวนรวม ทดแทนระบบตลาดท่ี

กอใหเกิดความเหลื่อมล้ำ-ยากจน ซึ่งในปจจุบันพบวาภาคเอกชนในประเทศและทุกประเทศก็ใหความสนใจ

เพราะเปนแนวทางท่ีธุรกิจจะยั่งยืนไปดวยกัน อยางไรก็ตามมีโครงการเก่ียวกับ VCD หลายโครงการท่ีเปนเพียง

ชื่อโครงการแตหลักคิดและกระบวนการยังเปนเหมือนระบบตลาดเสรีท่ีเอาเปรียบเหมือนเดิม 

ผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจากกลไกการทำงานของตัวแบบ VCD ท่ีมีตอครัวเรือน ซ่ึงจะเก่ียวของกับโซคุณคา 

ผลิตภัณฑและบริการท่ีหลากหลายดังในรูป 5.4  

 

 
รูปท่ี 5.4 ผลกระทบจากการทำงานของโซคุณคาผลิตภัณฑ-บริการในชุมชน 
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กระบวนการ/กลไกการทำงานของโซคุณคาผลิตภัณฑและบริการดังรูปคือ แนวทางเชิงยุทธศาสตร

สำหรับการพัฒนาเชิงระบบที่เนน “จุดเปลี่ยน” คือ การพัฒนาระบบตลาดใหม ซึ ่งจะนำไปสูผลลัพธและ

ผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน ดังรูป 5.5 
 

 
 

รูปท่ี 5.5 แนวทางเชิงยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 
 

5.5 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

• ดานการตอยอดขยายผลงานวิจัย: 

1. สนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการภายใต TRP4 ที่สนใจตอยอดการพัฒนาตามกรอบ GROW 

Model Platform เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนาความยากจน 

2. สนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบโปรแกรมวิจัยและพัฒนา (ระยะยาว) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากตามแนวทาง GROW Model Platform 

3. สนับสนุนใหมีภาคีเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือ 

เปนสังคมแหงการเรียนรูสนับสนุนการพัฒนา 
 

• ดานการนำไปใชประโยชน: 

4. จัดเวทีเสวนาเพ่ือเผยแพรตัวแบบ GROW Model สูสาธารณะและเครือขายวิจัยท่ีเก่ียวของ 

5. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูประกอบการ ใหมีกระบวนทัศน ความรู -ทักษะตามกรอบ GROW Model Platform และการพัฒนาโซคุณคา 

เพ่ือยกระดับไปสูระบบตลาดแบบมีสวนรวม ท่ีจะเปนจุดเปลี่ยนในการกาวขามปญหาความเหลื่อมล้ำและความ

ยากจนท่ีเปนอยู 

6. จัดทำสื่อสรางสรรคเพื่อสรางการรับรูแกภาคีรวมพัฒนาและประชาชน สำหรับจุดเปลี่ยนในการ 

พัฒนาท่ีจะแกปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
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