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แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 ชื่อโครงการ(ภาษาไทย)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสหกรณ์เห็ดชุมชน เพ่ือการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน  
                ชุมชนบ้านร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา      

            (ภาษาอังกฤษ)   The Development of Learning Excellent Communities and Cooperative  
                 Mushrooms Tambon Dong Jan, Amphur Pukamyal, Phayao 

พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด)ชุมชนบ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 
 
เพื่อสนับสนุนโมเดล (ชื่อโมเดล)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการชุมชนต้นแบบ Click here to enter text. 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการ 
   โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือบริการวิชาการ 

                บูรณาการกับการเรียนการสอน (โปรดระบุหลักสูตรหรือรายวิชา)...................................... 
                บูรณาการกับการวิจัย (โปรดระบุหัวข้องานวิจัย)........................................ 
                บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุหัวข้อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)............. 

    โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                บูรณาการกับการเรียนการสอน (โปรดระบุหลักสูตรหรือรายวิชา)โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 รายวิชา

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 รายวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกิจ รายวิชาธุรกิจอัจฉริยะ และรายวิชาอ่ืน ซึ่ง
ถูกบรรจุในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมของโครงการ เพ่ือ
พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

                บูรณาการกับการวิจัย (โปรดระบุหัวข้องานวิจัย)........................................... 
                บูรณาการกับการบริการวิชาการ (โปรดระบุหัวข้อการบริการวิชาการ)..................................... 

 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

 ค า
น าหน้า 

 ชื่อ-สกุล 
 ต าแหน่งใน
โครงการ 

 สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 สังกัด 

ดร. ปรัชญา นวนแก้ว หัวหน้าโครงการ 60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นางสาว สุพรรณ์ ทองเพชร ผู้ร่วมวิจัย 15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นางสาว สุดารัตน์ อาจหาญ ผู้ร่วมวิจัย 15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นาย พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ ผู้ร่วมวิจัย 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  
2. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) แหล่งเรียนรู้และความเป็นเลิศ, การจัดการความรู้ชุมชน, การมีส่วนร่วมของชุมชน, และการ
สนับสนุนเทคโนโลยีชุมชน  
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       ค าส าคัญ (EN) Learning Excellent Center, Community Knowledge Management, Community 
Participation, and Community Technology Support  
 

3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ด าเนินโครงการ          
จากปัญหารายจ่ายของประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ ที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากเดิม ซึ่งสร้างปัญหาให้ประชากรใน

หมู่บ้านเป็นอย่างมาก สาเหตุมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลให้การด ารงชีวิตและค่าครองชีพสูงขึ้น 
ดังนั้นจึงท าให้รายจ่ายของประชากรในหมู่บ้านสูงตาม และไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนั้นหลาย
ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย ท าให้ประชากรส่วนหนึ่งอพยพเข้าไปท างาน รับจ้าง ในกรุงเทพมหานคร และหัว
เมืองใหญ่ ๆ เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่และ จังหวัดในภาคตะวันออก  ทิ้งร้างถิ่นฐานบ้านเกิด ให้ผู้เฒ่า ผู้ชรา
และเด็กๆ ในวัยเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ด าเนินชีวิต
ในชุมชน นอกจากนั้นภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่เพ่ิมขึ้น จากค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นจากราคาสินค้า อาหาร เครื่อง
อุปโภคและบริโภค และสิ่งอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ท าให้ปัญหาค่าครองชีพกลายเป็นปัญหาหลักของทุกครัวเรือน อีกทั้งคนในชุมชน 
มีการด าเนินชีวิตตามสมัยนิยม ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ของครอบครัว จึงท าให้หลายครอบครัวประสบปัญหาหนี้สิน ซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัว 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทางทีมผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญต่อชุมชน 
จึงร่วมกันระดมสมองและความคิด เพ่ือการแก้ไขปัญหา พบว่า ทางแก้ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน คือ “การลดค่าใช้จ่าย เพ่ิม
รายได้ในครัวเรือน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ทีมผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมพบว่า พืชที่สามารถเพาะปลูก
โดยใช้น้ าน้อยและคนในชุมชนนิยมบริโภค คือ เห็ด ซึ่งเห็ดที่ในชุมชนนิยม ได้แก่ เห็ดขอน เห็ดนางฟ้า เห็ดฟางและเห็ดหู
หนู นอกจากนั้น พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะเห็ดสามารถใช้พ้ืนที่ในครัวเรือนหรือบริเวณจ ากัดได้ ได้แก่ ห้องน้ า ห้องครัว ใต้ถุน
เรือน หรือวัสดุของเหลือใช้จากในชุมชนอ่ืนๆ เช่น เตาเผาถ่าน ยุ้งข้าว สุ่มไก่ ท่อซีเมนต์ โอ่งน้ า โดยสามารถประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิด 

จากจ านวนประชากรในชุมชนที่มีอยู่พอสมควร กลุ่มผู้เพาะเห็ดสามารถน าไปจ าหน่ายและแบ่งเก็บบางส่วนไว้
รับประทานเอง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของทีมผู้วิจัยที่ ต้องการลดค่าใช้จ่าย เ พ่ิมรายได้ในครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกยัง
เรียนรู้การพัฒนาตนเองในชุมชนร่วมกับแหล่งเรียนรู้และกลุ่มสหกรณ์ ดังแผนภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 
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จากแผนภาพสมาชิกของโครงการจะได้รับผลประโยชน์หลัก 3 ประการ คือ มีการส่งเสริมให้สมาชิก ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ และเรียนรู้การท าบัญชีรายรับรายจ่าย  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564) 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวัตถุประสงค์ข้อ  4 เพ่ิมอัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่าง
เพียงพอตามข้อแนะน า (400 กรัมต่อวัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ วัตถุประสงค์ข้อ 10 ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง และ
เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถเชิงสถาบันและส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรในการพัฒนาสุขภาวะ องค์รวม 
หรือแก้ไขปัญหาส าคัญของตน โดยพัฒนากระบวนการต้นแบบ และกลไกขยายผลเพ่ือมุ่งพัฒนาสังคมสุข ภาวะในระยะยาว
อย่างยั่งยืน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ          

4.1 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสหกรณ์เห็ดชุมชนบ้านร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีรายรับ

รายจ่ายในครัวเรือนแก่สมาชิก และสามารถใช้ติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิก 
4.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสหกรณ์เห็ดชุมชน เพ่ือการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

ในชุมชนบ้านร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
5. ขอบเขตของโครงการ (ระบุความสอดคล้องกับโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)          

7.1 ขอบเขตของพ้ืนที่ที่ศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนบ้านร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา    
 7.2 ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษา 
  7.2.1 การศึกษารายรับรายจ่ายของประชากรในชุมชน 
  7.2.2 การพัฒนาฐานข้อมูลรายรับรายจ่ายของประชากรในชุมชน 
  7.2.3 การก าหนดและการวางแผนเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้และสหกรณ์เห็ดชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และด าเนินการตามแผน 
6. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการ          

6.1 สมมติฐาน 
 ศูนยเ์รียนรู้และสหกรณ์เห็ดชุมชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม สามารถส่งเสริมให้
ชุมชนสามารถด ารงอยู่ซึ่งวิถีชีวิตชุมชน และสามารถแก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
 
  6.2 แนวคิด 
  6.2.1 แหล่งเรียนรู้และสหกรณ์ชุมชน 
 แหล่งเรียนรู้ หรือ ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง สถานที่บ่มเพาะองค์ความรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และ
ประสบการณ์สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 คุณลักษณะและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ แหล่ง
สร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์  
 การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้มีมากมายมหาศาล ตัวอย่างเช่น แหล่งการเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (แหล่งการเรียนรู้) ที่หลากหลาย แหล่งการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างการ
เรียนรู้ให้ลึกซึ้งขึ้น โดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นจากแหล่งเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้กระตุ้นให้มุ่งเน้น
เชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผลักดันให้เกิดการแสวงหาองค์ความรู้ที่ถูกพัฒนาและต่อยอดไม่สิ้นสุด นอกจากนั้นแหล่งการ
เรียนรู้ยังมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พัฒนากระบวนการคิด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย 
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 สหกรณ์ คือ "องค์กรๆ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือด าเนินงานทั้งในด้านความคิด 
ระบบบริหารจัดการผลผลิต และบุคคลโดยใช้หลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม" ความหมายโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  
นอกจากนั้น สหกรณ์ยังหมายความรวมถึง องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน 
จัดการร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดา
สมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  
ประโยชน์ของสหกรณ์ ประกอบด้วยมิติต่างๆ มากมาย ได้แก่ การรวมกันเป็นสหกรณ์ท าให้มีอ านาจในการต่อรองทั้งในด้าน
การซื้อและการขายสินค้าหรือผลิตผลที่สมาชิกผลิตได้ สหกรณ์ท าให้ชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง  อันจะน าความเ จริญ
มาสู่ประเทศชาติได้ สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขท าให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริม
ความเสมอภาคกัน โดยทุกคนมีสิทธิทัดเทียมกันในการออกเสียง  การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ ์
  6.2.2 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ในชุมชน  
  การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการในการค้นหาความจริงภายใน
องค์กร หรือกลุ่มสมาชิก จากนั้นท าการเปลี่ยนแปลงรูปองค์ความรู้ดังกล่าวให้สามารถถ่ายทอด เผยแพร่และสามารถน าไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง ตัวอย่างเช่น องค์กรสามารถพัฒนาความรู้ของตนจากปัญหา จนค้นพบกระบวนการในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อเผยแพร่องค์กรอ่ืนสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการแล้วกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้จะประกอบด้วย การค้นหา การคัดเลือก การจัดการ การเผยแพร่ ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับระดับความ
เชี่ยวชาญของการน าองค์ความรู้นั้นไปใช้ 
  ตัวอย่างการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ได้แก่ การเชื่อมโยงองค์ความรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) และ 
องค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) โดยชุมชนสามารถสร้างแกนกลางในการจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือรวมเป็นแหล่งองค์ความรู้ทั้งหมดของ
ชุมชน ในขณะที่เราอยู่ในกระบวนการแปลงองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็น องค์ความรู้ที่มี
โครงสร้าง (Explicit Knowledge)  นั้น  ระหว่างนั้นก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วย  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ ค้นหา 
ส่งผ่าน และจัดด าเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจ องค์กร หรือ ชุมชน นอกจากนั้นยังใช้แทนความหมายของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอ่ืนด้วย เช่น 
โทรศัพท์ ซึ่งมุ่งเน้นที่การบริการและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  
 ปจัจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของ
คนทุกระดับ ซึ่งบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดคุณภาพในชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสะดวกสบาย
ในชีวิตยิ่งมากขึ้น ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม เกิดการกระจายโอกาส เช่น การใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านจานดาวเทียม ท าให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถเพ่ิมช่องทางเลือกในการรับรู้
ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น 
 6.2.3 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง 

 ปัจจุบันแหล่งการเรียนรู้และสหกรณ์มีจ านวนมาก ในหลากหลายมิติ เช่น การรวมกลุ่มสหกรณ์โคนม การ
รวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผสมผสาน การเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร และอ่ืนๆ มากมาย โดยที่เป้าหมายหลักของ
แหล่งการเรียนรู้เหล่านั้นมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ อย่างไรก็ตามการเยียวยาชุมชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนเพียง
หนึ่งคน แต่จ าเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือในชุมชนเป็นหลัก ดังนั้นการมองภาพองค์รวมของการจัดการแหล่งการ
เรียนรู้จึงเป็นเป้าหมายหลักของโครงการวิจัยนี้ 

การทบทวบวรรณกรรมในส่วนนี้จึงมุ้งเน้นการน าเสนอประสบการณ์ของความส าเร็จของชุมชนในมิติต่างๆ ได้แก่ 
การบูรณาการการสร้างความยั่งยืนในชุมชน และการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของชุมชน ตัวอย่างมากมายของการบูรณา
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การการสร้างความยั่งยืนในชุมชน คือ การอยู่ในชุมชนอย่างพึงพิง หมายความว่า ชุมชนมีการรวมตัวกัน มีการสร้าง
กระบวนการในการพึงพิงกันอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ “จัดสรรพ้ืนที่ดินอย่างคุ้มค่า พัฒนาบนวิถีความพอเพียง” โดยนาย
สุนทร ดาวแก้ว ชาวเชียงใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนการท าเกษตรแบบเดิมมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การท านา 
ปลูกไม้ผล ปลูกพืชผัก เลี้ยงและขยายพันธุ์สุกร เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เลี้ยงห่าน ท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ จนผ่านวิกฤต
ของตนได้ โครงการ “แรกเริ่มจากเรียนรู้ พัฒนาสู่ความช านาญ ผสมผสานเป็นต านานดอกเห็ด” ของนายพงษ์เทพ จินะใจ 
ที่สามารถเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร (เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดลมป่า) และการท าเกษตรผสมผสาน ท าให้
เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพชีวิตครอบครัวมีความสุข ที่ได้อยู่อย่างพอเพียง 

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของชุมชนนั้น ความเหลื่อมล้ าเกิดจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักที่
กระทบต่อประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ คือ การกระจายรายได้ เนื่องจากคนรายได้น้อยไม่สามารถแข่งขันกั บคนที่มี
รายได้สูงหรือมีทุนทรัพย์ที่มากได้ สาเหตุของปัจจัยนี้ ได้แก่ ขนาดของการทุนและการผลิต ไม่ใหญ่พอที่จะช่วยลดต้นทุน
โดยเฉลี่ย การกระจายประเภทของผลผลิตมีน้อยเกินไปที่จะช่วยกระจายความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ไม่ทันสมัย
พอที่จะช่วยลดต้นทุน การตลาดและการโฆษณามีไม่เพียงพอที่จะดึงดูดใจลูกค้า บุคลากรที่เก่ียวข้องยังขาดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การวิจัยและวางแผนมีน้อยเกินไปท าให้ไม่สามารถปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของภาพรวมใหญ่ ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ แท้จริงไม่จ าเป็นต้อง แก้ไขทั้ง
ระบบ แต่สามารถเริ่มต้นได้ที่ชุมชน โดยกระบวนการที่ง่ายที่สุด คือ การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ในชุมชน ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัยนี้ 

6.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บุญเลิศ มีสมพร (2542) น าเสนอแนวทางรูปแบบและวิธีการพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในบทบาทของโรงเรียน

ประถมศึกษาต่อการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนต าบลไทรเดี่ยว โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล เอกสารต ารา และการสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบทบาทของการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในชุมชน โดยโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1.
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มวิชา การงานพ้ืนฐานอาชีพ ในโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ 
โรงเรียนมีบทบาท ในการส่งเสริมความรู้และทักษะ จัดเนื้อในเรื่องระบบสหกรณ์ จัดเนื้อหาอ่างเหมาะสมให้นักเรียน ได้รับ
ประสบการณ์ตรง และประสบการณ์เสริม อบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้ผู้ปกครอง 2.บริ การชุมชนในแนวทางของสหกรณ์ 
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ จัดฝึกอบรมผู้น าชุมชนและผู้สนใจ รวมทั้งการศึกษาดูงาน 3.
การให้ความร่วมมือกับชุมชน ในส่วนของสหกรณ์ชุมชน โดยสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสหกรณ์ หน่วยงานพัฒนาอาชีพ
ของสหกรณ์ ด าเนินงานจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนโดยขอความช่วยเหลือจากชุมชนเครือข่าย 

ประคอง งามสิริศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาบทบาทสหกรณ์ภาคเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของสมาชิก และศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสหกรณ์ภาคเกษตรใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ผลผลผลิตของเกษตรกรมีราคาตกต่ า สินค้าวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรมีราคาแพง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพขาดทุนไม่มีเงินส่งช าระหนี้สหกรณ์ สมาชิก
สหกรณ์มีหนี้สินและดอกเบี้ยค้างนานจ านวนมาก  

วิโรจน์ ฉิมดี (2551) ได้ศึกษาบริบททั่วไปและศักยภาพของชุมชนต าบลบ้านสหกรณ์ ศึกษาความรู้ความเข้าใจและ
วิธีปฏิบัติตนของสตรีในการประกอบอาชีพ และศึกษาแนวทางในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพ เพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสตรี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการวิจัยพบว่า สตรีมีความรู้ความเข้าใจหลักการ
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนควรสนับสนุนส่งเสริมสตรีด้านการศึกษา เพ่ิมพูนความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถาบันการเงินที่ต้องสนับสนุนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
ต่อไป 
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7. เอกสารอ้างอิงของโครงการ    
บุญเลิศ มีสมพร. (2542). บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาต่อการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนต าบลไทรเดี่ยว. 

วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ประคอง งามสิริศักดิ.์ (2551). บทบาทสหกรณ์ภาคเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองของสมาชิก. วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
วิโรจน์ ฉิมดี. (2551). การพัฒนาอาชีพเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสตรีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ต าบล

บ้านสหกรณ์ กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ)                   
8.1 สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

หรือ การเผยแพรใ่นวารสารทางวิชาการ 
8.2 สามารถใช้กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสหกรณ์เห็ดชุมชนบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

เป็นต้นแบบขยายผลไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืนของอ าเภอภูกามยาว หรืออ าเภออ่ืน ในจังหวัดพะเยาได้ 
8.3 ได้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้ติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิกและโครงการ เพ่ือการวิเคราะห์

ออกแบบและพัฒนาโมเดลการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืนต่อไปอนาคต 
 
 

   การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ด้านสังคมและชุมชน  
        ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
ผู้น าชุมชน ประกอบการวิเคราะห์และจัดท าแผนชุมชน เพ่ือการแก้ปัญหาและ

เพ่ิมศักยภาพในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน  
 

  ด้านวิชาการ  
        ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ    
ภูกามยาว 

เพ่ือการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกร
อ าเภอภูกามยาว เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้าง
อาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร 

นักวิชาการ/นักวิจัย เพ่ือการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
 

9.วิธีการด าเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียดของกิจกรรมด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)          
13.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1)  ประชาชน ชุมชนบ้านร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จ านวน 50 คน  
2)  แกนน าและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักวิชาการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 

และ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
13.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แบบส ารวจข้อมูล / แบบสอบถาม / แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
2) โทรศัพท์เคลื่อนที ่
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3) โปรแกรมบัญชีรายรับรายจ่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนการใช้จ่าย 
13.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1) การติดต่อประสานงานเพ่ือก าหนดและวิธีการด าเนินการวิจัยกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

   2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และ นิสิต 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลแนวคิด

และทฤษฎีต่างๆ ข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องต่อ
การศึกษาปัญหาของชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ร่วมกันกับชุมชน 

 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในภาคสนาม ตามล าดับความส าคัญของปัญหา และความต้องการเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหา  

 5) การด าเนินการจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรมส าหรับการ
น าไปใช้ในโครงการอย่างเหมาะสม 

 6) จัดสร้างแหล่งเรียนรู้และสหกรณ์เห็ดชุมชน ด าเนินกิจกรรมการตามแผนที่ก าหนด และการติดตามประเมินผล
โครงการ 

 7) สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
13.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การใช้สถิติ (Statistic) ได้แก่ การใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) จากน าข้อมูลรายรับรายจ่ายวิเคราะห์ด้วย 
การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) สร้างและพัฒนารูปแบบ (Modeling) และองค์ความรู้ (Knowledge)  
 
 

10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)          
 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2563  

แผนการด าเนินงานโครงการ (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 ปี

(งบประมาณ)  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2563 กิจกรรม “เพาะเมล็ด” x x           10 
2563 กิจกรรม “สร้างกิ่งก้าน” x x x          10 
2563 กิจกรรม “เก็บเก่ียวลูกผล”    x x x x x x x x  30 
2563 กิจกรรม “ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง”    x x x x x x x x  20 
2563 กิจกรรม “ติดตาม ต่อยอด”    x x x x x x x x  10 
2563 กิจกรรม “คนในกินประหยัด คนนอกกิน

ปลอดภัย” 
   x x x x x x x x  10 

2563 กิจกรรม “กลับคืน”           x x 10 
 รวม             100 

 
 โดยรูปแบบของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม มีดังนี้  
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อ้างอิง 
วัตถุประสงค ์

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกลวิธีด าเนินงาน / กระบวนการ ช่วงเวลาที่จัด
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 

 
1 

กิจกรรม 
“เพาะเมล็ด” 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
• เพื่อสร้างทีมงานในชุมชน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน

หลักในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีได้รบัความนับถือและ
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนได ้

กลวิธีด าเนินงาน  
• พัฒนาและสร้างความเชียวชาญ เรื่องการเพาะเห็ดและ

การท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
• สามารถน าแนะและแก้ไขปญัหาเบื้องต้น เกี่ยวกับการ

เพาะเหด็และการท าบัญชรีายรับรายจ่าย 
 

กระบวนการ 
• พัฒนาทีมงาน โดยส่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพาะ

เห็ด และการท าบัญชีรายรบัรายจา่ยที่ได้มาตรฐาน 

ระยะเริ่มแรกของ
โครงการ คือช่วง
เดือนที่ 1–2 ของ
โครงการ 

ได้ทีมงานใน
ชุมชน จ านวน 2-
5 คน 

1 กิจกรรม 
“สร้างกิ่งก้าน” 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
• เพื่อหาสมาชิกท่ีมีความสนใจเข้ารว่มโครงการ 
กลวิธีด าเนินงาน  
• ประชาสมัพันธ์ 
• ชักชวนโดยทีมงานจากกิจกรรม “เพาะเมล็ด” 
กระบวนการ 
• สร้างการรวมกลุ่มคนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 
• เปิดรับสมัครสมาชิก 

ช่วงเดือนที่ 1–3 
ของโครงการ 

ได้สมาชิกท่ีสนใจ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

1, 2 กิจกรรม “เก็บ
เกี่ยวลูกผล” 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
• เพื่อด าเนินกิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่  

o การจัดอบรม เรื่อง การเพาะเหด็และการดูแลเห็ด 
(1 รุ่น)    

o การจัดอบรม เรื่อง การท าบญัชีรายรับรายจ่ายใน
ครัวเรือน (1 รุ่น) 

กลวิธีด าเนินงาน  
• สร้างกลุม่เครือข่ายย่อยในชุมชน เพื่อการดูแลกันและกัน

ในชุมชน การปรึกษา เปลี่ยนข้อสงสัยและปญัหาของ
กลุ่มเครือข่ายย่อย 

กระบวนการ 
• ก าหนดช่วงระยะเวลาของการอบรม  4 ระยะ   
• วางแผนและจดัการอบรมตามความเหมาะสมของ

สถานท่ี กลุ่มสมาชิก และปจัจัยอืน่ๆ 

ช่วงเดือนที่ 4-12 
ของโครงการ 

• มีการจัด
อบรม เรื่อง 
การเพาะเห็ด
และการดูแล
เห็ด 

• มีการจัด
อบรม เรื่อง 
การท าบัญชี
รายรับ
รายจ่ายใน
ครัวเรือน  

• แจกจ่ายก้อน
เห็ดให้
สมาชิก 

1, 2 กิจกรรม “ใส่
ปุ๋ย ตัดแต่ง” 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
• เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิก 
กลวิธีด าเนินงาน  
• ให้ทีมงานจากกิจกรรม “เพาะเมลด็” ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง

สมาชิก 
กระบวนการ 

ช่วงเดือนที่ 4-12 
ของโครงการ 

ติดตามการ
ด าเนินงานของ
สมาชิก 6 ครั้ง/
คน 
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อ้างอิง 
วัตถุประสงค ์

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกลวิธีด าเนินงาน / กระบวนการ ช่วงเวลาที่จัด
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 

• ให้ทีมงานจากกิจกรรม “เพาะเมลด็” แวะเวียนไปท่ีบ้าน
ของสมาชิก 

• สอบถามปัญหา และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเพาะเห็ดและการท าบัญชีรายรับรายจา่ย 

• บันทึกผลการติดตามการด าเนินงานของสมาชิก 
1, 2, 3 กิจกรรม 

“ติดตาม ต่อ
ยอด” 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
• เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ 
กลวิธีด าเนินงาน  
• รวบรวมรายงานจากบันทึกผลการติดตามของการ

ด าเนินงานของสมาชิก 
• วิเคราะหป์ัญหา และล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน

ของปัญหา 
• รายงานผลการด าเนินงานของโครงการเป็นรายไตรมาส 
กระบวนการ 
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตดิตามและสรุปผล 
• รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ช่วงเดือนที่ 1-12 
ของโครงการ 

 

1, 3 กิจกรรม “คน
ในกินประหยัด 
คนนอกกิน
ปลอดภัย” 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
• เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้บริโภคพืชผักท่ีมีประโยชน์

และปลอดภัย อย่างเพยีงพอ 
กลวิธีด าเนินงาน  
• สมาชิกมีเหด็ไว้บริโภคในครัวเรือน 
• ส่วนท่ีเหลือ สมาชิกสามารถน าไปขายเพื่อสร้างรายได้ 
• ชุมชนมีแหล่งอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย 
กระบวนการ 
• สมาชิกน าเหด็ที่ไดส้่งให้กับสหกรณ์ตามข้อตกลง 
• สมาชิกมีเหด็ไว้บริโภคในครัวเรือน 
• สมาชิกสามารถน าเห็ดที่เหลือมาจ าหน่ายให้กับสหกรณ์ 

และชุมชน 

ช่วงเดือนที่ 1-12 
ของโครงการ 

• สมาชิกมีเหด็
ไว้บริโภคใน
ครัวเรือน 

• ส่วนท่ีเหลือ 
สมาชิก
สามารถ
น าไปขาย
เพื่อสร้าง
รายได ้

• ชุมชนมี
แหล่งอาหาร
ที่มีประโยชน์
และ
ปลอดภัย 

1, 2 กิจกรรม 
“กลับคืน” 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
• เพื่อน าผลก าไรจากการจดัสหกรณเ์ป็นเงินหมุนเวียน ใน

ชุมชน 
• เพื่อให้โครงการได้ด าเนินงานต่อเนื่องไป เป็นการสร้าง

สุขภาพและรายได้ให้กับคนในชุมชน 
กลวิธีด าเนินงาน  
• ให้คณะกรรมการในชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
• ต่อยอดการด าเนินงานและขยายผล ไปสูผ่ลผลิตทาง

การเกษตรอื่นๆ  
•  สามารถด าเนินงานโครงการได้ตอ่เนื่องไปเรื่อยๆ สร้าง

สุขภาพและรายได้ให้กับคนในชุมชน 

ช่วงเดือนที่  
11–12 ของ
โครงการ 

วางแผน พิจารณา
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
เสนอแนะและ
สรุปรายงานต่อ
ผู้สนับสนุนทุน
วิจัย 
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อ้างอิง 
วัตถุประสงค ์

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกลวิธีด าเนินงาน / กระบวนการ ช่วงเวลาที่จัด
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 

กระบวนการ 
• ตั้งคณะกรรมการที่ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
• วางแผน พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน เสนอแนะ

และสรุปรายงานต่อผูส้นับสนุนทุนวิจัย 
 
 
11. งบประมาณของโครงการ 

 

11.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ จ าแนกตามงบประเภทต่างๆ (แตกตัวคูณ) (ปีท่ีเสนอขอ) 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 

 หมวดเงิน/รายการ  งบประมาณ (บาท) 
1.หมวดค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 
- 

 
- 

2.หมวดค่าตอบแทน 
2.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย (10%) 
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/อบรมเชิงปฏิบตัิการ (ภายนอก) จ านวน 1 คนต่อครั้ง จ านวน 4 ครั้ง 

ครั้งละ 5 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,000 บาท (1 คน x 4 ครั้ง x 5 ช่ัวโมง x 1,000 บาท = 20,000 
บาท) 

2.3 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 

 
10,000 

 
20,000 
10,000 

3.ค่าใช้สอย 
3.1 ค่าจ้างเหมารวบรวม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและสรุปผล 
3.2 ค่าจัดซื้อก้อนเห็ดเพื่อแจกจ่ายให้สมาชิก (จ านวน 1,000 ก้อน ก้อนละ 10 บาท) 
3.3 ค่าพาหนะ (การเดินทาง) 
3.4 ค่าที่พัก (การเดินทาง) 
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเรยีนรู้ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (คา่สมนาคณุวิทยากร, สถานท่ี, 

ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คนต่อครั้ง จ านวน 4 ครั้งๆ (4 วัน)  
- ค่าอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท x 50 คน x 4 ครั้ง = 14,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง คนละ 60 บาท (2 มื้อ, มื้อละ 30 บาท) x 50 คน x 4 ครั้ง = 12,000 บาท 

3.6 ค่าลงทะเบียนเพื่อการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาต ิ
3.7 ค่าจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 

 
5,000 

10,000 
5,000 
6,000 

26,000 
 
 
 

5,000 
1,000 

4. หมวดค่าวัสดุ 
4.1 วัสดุส านักงาน 

 
2,000 

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
- 

- 

6. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
- 

- 

รวม 100,000 
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12. ผลผลิต (Output)  
ประเภท ชื่อผลผลิต ปริมาณ รายละเอียด 

เชิงปริมาณ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
  1.1. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม -  
  1.2. จ านวนบุคลากรภายในที่เข้าร่วม -  
  1.3. จ านวนบุคลากรภายนอกที่เข้า
ร่วม 

50 คน จ านวนผู้เข้าร่วมครัวเรือนละ 1 คน 

2. จ านวนการจัดกิจกรรม โครงการ 7 กิจกรรม จัดเวทีเรยีนรู้ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเพาะเห็ดและการดูแลเหด็ และ
การท าบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน 
จ านวน 2 รุ่น 

3. อ่ืนๆ.............................. 
   3.1 แหล่งเรียนรู้และสหกรณ์เหด็ชุมชน 
 
 
   3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการตดิตามผล
การด าเนินงานของสมาชิกและโครงการ 

 
1 แห่ง 

 
1 ระบบ 

การจัดตั้งคณะกรรมการการท างานของ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน บ้านร่องปอ ต าบลดง
เจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
รวบรวมและตดิตามการด าเนินงานของ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 100  

เชิงเวลา ร้อยละของการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 12 เดือน 
นับตั้งแต่วันไดร้ับอนุมัติใหด้ าเนินโครงการ 

เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร (งบด าเนินการ) 
 

100,000 บาท ด าเนินกิจกรรมและร่วมรับผิดชอบในทุกมิติ
พร้อมกันทั้งหมด 

 
 

13. ผลลัพธ์ (Outcome) คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

การพัฒนารูปแบบของความช่วยเหลือและการ
พึ่งพิงกันเองภายในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาใน
ชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

เชิงคุณภาพ - พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการ
แก้ปัญหาของชุมชน โดยการช่วยเหลือ
และพึ่งพิงกันเองภายในชุมชน และ
สามารถน าผลผลิต (ผลลัพธ์) ที่ไดจ้าก
ชุมชน สร้างเป็นมลูค่าเพิ่มต่อชุมชน 

ลดรายจ่ายและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้
ให้กับคนในชุมชน  

เชิงคุณภาพ - ส่งเสริมให้คนในชุมชนลดรายจ่ายได้จาก
การบริโภคเหด็ที่ผลิตได้ และสร้างรายได้
โดยการน าเหด็ที่เหลือจากการบริโภค
ออกขาย 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการฯ ของ
ผู้เข้าร่วม อยู่ในระดับด ี

เชิงคุณภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ เพื่อน าไปข้อมูลไปวิเคราะห์
และปรับปรุงการด าเนินโครงการเพื่อ
การด าเนินการครั้งต่อไปหรือขยายผลไป
ยังพ้ืนท่ีอื่น 
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14. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ  
 14.1 การพัฒนาชุมชนร่องปอให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการวางแผนแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 14.2 พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือการแก้ปัญหาของชุมชน โดยการช่วยเหลือและพ่ึงพิงกันเองภายในชุมชน 
และสามารถน าผลผลิต (ผลลัพธ์) ที่ได้จากชุมชน สร้างเป็นมูลค่าเพ่ิมต่อชุมชน 
 14.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิกและโครงการ และสามารถ
รวบรวมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาโมเดลการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
 

15. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
          ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  
          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพยสิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ ์

- - - - - 
 
 

16. มาตรฐานการวิจัย 
         มีการใช้สัตว์ทดลอง 

   มีการวิจัยในมนุษย์ 
   มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
   มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

17. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ 
การร่วม
ลงทุน 

จ านวนเงิน (In 
cash (บาท) 

- - - - - 
 

18. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

19. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน เดือน ปี 
 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                   (ดร.ปรัชญา   นวนแก้ว) 

                                                                                 หวัหน้าโครงการ 

                                                                               วันที่  8   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
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ส่วน ค    : ประวัติคณะผู้ด าเนินโครงการ 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  ดร.ปรัชญา  นวนแก้ว  

(ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)   Dr. Pratya Nuankaew 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3-5308-000294-19-0          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์          

4. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา          

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2298  โทรสาร 054-466666 ต่อ 2320  E-Mail pratya.nu@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก  ปรด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ปริญญโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาตรี กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Learning Analytics, Data Mining in Education 
- Education Engineering and Technical 
- Educational Technology and Communications 
- Technology (Digital) Education Enhancement 
- Knowledge Discovery and Knowledge Management Technology 
- Deep Learning, Mobile Leaning, Ubiquitous Learning and Context Aware 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย................................-...........................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา        

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 

International Journal 
[1] Nuankaew, W., Nuankaew, P., and Phanniphong, K. (2017). Lifelong Learning Application : Mobile 

Application to Promote Lifelong Learning and Introduce Educational Institutions. Advances in 
Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2(3), 1556–1564.  

[2] Nuankaew, P., and Temdee, P. (2015). Online Mentoring Model by Using Compatible Different 
Attributes. Wireless Personal Communications, 85(2), 565–584. 

International Conference: 
[1] Bussaman, S., Nuankaew, W., Nuankaew, P., Rachata, N., Phanniphong, K., & Jedeejit, P. (2017). 

Prediction models of learning strategies and learning achievement for lifelong learning. In 
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2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for 
Engineering (TALE) (pp. 192–197).  

[2] Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2017). Mobile Applications for the 
Prediction of Learning Outcomes for Learning Strategies and Learning Achievement in 
Lifelong Learning. In Teaching and Learning in a Digital World (pp. 400–412). Springer, Cham.  

[3] Nuankaew, P., Nuankaew, W., Bussaman, S., & Jedeejit, P. (2017). Education mining in the 
relationship between general knowledge and deep knowledge for lifelong learning. In 2017 
14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp. 694–697).  

[4] Jedeejit, P., Nuankaew, P., & Nuankaew, W. (2017). Development knowledge management pattern 
for entrepreneurship in upper-northern Thailand wellness tourism. In 2017 14th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp. 393–395).  

[5] Nuankaew, W., Nuankaew, P., Bussaman, S., & Tanasirathum, P. (2017). Hidden academic 
relationship between academic achievement and higher education institutions. In 2017 
International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT) (pp. 308–313).  

[6] Pupara, K., Nuankaew, W., and Nuankaew, P. (2016). An institution recommender system based on 
student context and educational institution in a mobile environment. In 2016 International 
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) (pp. 1–6).  

[7] Nuankaew, P., and Nuankaew, W. (2016). The Prediction of Cultural Tourism Style in the Northern 
of Thailand. In 2016 The International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN 
Sustainable Development Goals (UNSDGs), Com-3. 

[8] Nuankaew, W., Nuankaew, P., and Sararat, T. (2016). To Study: The Significant Factors of Tourism 
Promotion with Clustering Methods. In 2016 The 42nd Congress on Science and Technology 
of Thailand (STT), 2–9. 

[9] Nuankaew, W., Nuankaew, P., and Sararat, T. (2016). For Application: The Decision Support System 
for Prediction and Selection of the Institution thought Data Analytic Techniques. In 2016 The 
6th International Conference on Sciences and Social Sciences (ICSSS), 864-873. 

[10] Nuankaew, P., Nuankaew, W., and Thamma, T. (2016). The Recommended System for the 
Relationship between Educational Programs and Students’ Interests. In 2016 The 
International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), 2-3A.4:34. 

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด  

-ไม่มี-  
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ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร 

 (ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)  Miss. Supan Tongphet 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    3-6701-00347-30-3          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์          

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา          

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2309  โทรสาร 054-466666 ต่อ 2320  E-Mail supan.to@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญโท วท.ม.(สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสานสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Mathematics and Statistics 
- Population Studies 
- Research methodologies 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย........................................-...................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ........................................-................................................... 

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.3.1 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาระบบแผนที่การปลูกป่าทดแทน 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2557 
ผลงานที่เผยแพร่ภายใต้โครงการวิจัย : 

[1] สุดารัตน์ อาจหาญ, สุพรรณ์ ทองเพชร และรังสรรค์ เกตุอ๊อต. (2560). การมีส่วนร่วมของขุมชนในการจัดการป่า
ชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอใต้ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย; 26-27 มกราคม 2560; พะเยา:  
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 90-96. 

[2] สุดารัตน์ อาจหาญ รังสรรค์ เกตุอ๊อต และสุพรรณ์ ทองเพชร. (2561). การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูก
ป่าทดแทนในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. วารสารพิกุล, 16(2), 35-52. 

ผลงานที่เผยแพร่อ่ืนๆ : 
[3] รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา, สุพรรณ์ ทองเพชร และเจษฎา บุญฤทธิ์. (2559). การลดต้นทุนการจัดเที่ยวส่งน้ าดื่มเพ่ือการ

รักษาฐานลูกค้าเดิม กรณีศึกษาโรงงานน้ าดื่มเชื่อนค า อาร์.โอ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ; 30-31 พฤษภาคม 
2559; พะเยา:  หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 51-87. 
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[4] ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ, สุดารัตน์ อาจหาญ สุพรรณ์ ทองเพชร และพัชรา ทองค า. (2561). ระบบสารสนเทศจัดการ
ห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย กรณีศึกษา Kin Thai Express. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย; 26-27 มกราคม 2560; พะเยา:  
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1550-1563. 

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด  

7.4.1 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านร่องปอ 
ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560  
สถานภาพในการท าวิจัย : ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 50% 

 
 

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  นางสาวสุดารัตน์ อาจหาญ 

 (ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)  Miss. Sudarat Arthan 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    5-5607-90004-02-6          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์          

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา          

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2310  โทรสาร 054-466666 ต่อ 2320  E-Mail sudarat.ar@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญโท วท.ม.(การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Supply Chain Management 
- Decision Support 
- Information Technology Management 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย........................................-...................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
 7.2.1 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาระบบแผนที่การปลูกป่า

ทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
 7.2.2 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์และบริการทางการท่องเที่ยวในเส้นทาง

เชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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 7.2.3 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านร่อง
ปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.3.1 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาระบบแผนที่การปลูกป่าทดแทน 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2557 
ผลงานที่เผยแพร่ภายใต้โครงการวิจัย : 

[1] สุดารัตน์ อาจหาญ, สุพรรณ์ ทองเพชร และรังสรรค์ เกตุอ๊อต. (2560). การมีส่วนร่วมของขุมชนในการจัดการป่า
ชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอใต้ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย; 26-27 มกราคม 2560; พะเยา:  
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 90-96. 

[2] สุดารัตน์ อาจหาญ รังสรรค์ เกตุอ๊อต และสุพรรณ์ ทองเพชร. (2561). การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูก
ป่าทดแทนในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. วารสารพิกุล, 16(2), 35-52. 

ผลงานที่เผยแพร่อ่ืนๆ : 
[3] ศกยภพ ประเวทจิตร์, กฤติกา กันทวงค์, สุดารัตน์ อาจหาญ, ศรัญญา คลาจันทึก และรัชนี ค้าไป. (2559). การ

ปรับปรุงจีนเนติกอัลกอริทึมส าหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ; 30-31 พฤษภาคม 
2559; พะเยา:  หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 90-96. 

[4] ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ, สุดารัตน์ อาจหาญ สุพรรณ์ ทองเพชร และพัชรา ทองค า. (2561). ระบบสารสนเทศจัดการ
ห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย กรณีศึกษา Kin Thai Express. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย; 26-27 มกราคม 2560; พะเยา:  
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1550-1563. 

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด  

7.4.1 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์และบริการทางการท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยง
จังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาโครงข่ายเส้นทางทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2559  
สถานภาพในการท าวิจัย : ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 90% 
 

7.4.2 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านร่องปอ 
ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560  
สถานภาพในการท าวิจัย : ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 50% 
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ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ 

 (ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)  Mr. Pipatpong Sae-phoo 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   1-5299-00388-54-6          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์          

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา          

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2308  โทรสาร 054-466666 ต่อ 2320  E-Mail pipatpong.sa@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญโท Master of Information Systems University of Southern Queensland 

ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Digital innovation 
- Decision Support 
- Information Systems Management 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย........................................-...................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ........................................-................................................... 

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
-ไม่มี- 

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด  

-ไม่มี- 

 

หมายเหตุ : 1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล 

               2. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์และมนุษย์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์และจริยธรรมในมนุษย์ และ
จัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มของหน่วยพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์และจริยธรรมในมนุษย์ 


