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โครงการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนเชิงสรางสรรค ตอยอดการสรางความเขมแข็งชุมชน 

หมูบานทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
 
1) ประเด็นปญหาหลักหรือความตองการของชุมชนที่ชัดเจน โดยตองระบุวาเปนปญหา ความยากจน ปญหา

ความเหลื่อมล้ำ หรือปญหาคุณภาพชีวิต อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น   

 ในปจจุบันประเทศไทยตองไดรับการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่ตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

การผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรที่ตองขับเคลื่อนทั้งในมิติทางสังคมดวยการยกระดับรายไดของประชาชน 

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ และในมิติสิ ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศไทย

ในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) ตอยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ 

อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายนำมาประยุกตผสมผสาน

กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

ในมิติตาง ๆ ใหเอื ้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต”  

ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้ง

การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคา

ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเลื่อมล้ำของคน 

ในประเทศไดในคราวเดียวกัน  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สาขาบริหารธุรกิจรวมกับ สาขาวิชาการจัดการ

สำหรับผูประกอบการ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีองคความรูดานการบริหารจัดการ 

ดานการตลาดในการปฏิบัติงานจริงกับชุมชน สรางประโยชนใหกับชุมชน เพื่อสรางคุณภาพชีวิติที่ดีของคนในชุมชน 

ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการรวมกับชุมชนในการ นำองคความรู

และนวัตกรรมไปชวยแกไขปญหาชุมชน โดยการประยุกตแนวคิดการเกษตรสรางมูลคา สรางความหลากหลายดาน

การทองเที่ยวของชุมชน ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู ประกอบการยุคใหม ดวยการสรางและพัฒนา

ผูประกอบการเกษตร และผูประกอบการชุมชนยุคใหม ใหมีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มี

ความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน ดวยการเดินหนาสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากตอเนื่อง 

พัฒนาผูประกอบการโอทอปชุมชนสูความเปนมืออาชีพ เจาะกลุมผูประกอบการดานการเกษตรและการทองเที่ยว

โดยชุมชน ตามโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตอยอดความแข็งแกรง พรอมจับกระแสสังคมสรางสรรค 

สงเสริมใหพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบเชิงสรางสรรคเอาใจตลาด เนนความแปลกใหม มีความรวมสมัย กระตุน

ความตองการซื้อสินคาโดยเฉพาะผูบริโภครุนใหม โดยเรงดำเนินการสรางมูลคาเพิ่มและสรางโอกาสในการเขาถึง

ชองทางการตลาดทุกระดับอยางยั่งยืน รวมทั้งผลักดันใหผลิตภัณฑโอทอปสามารถเขาถึงการใชชีวิตประจำวัน 
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ของผ ู บร ิ โภค เพื ่อตอบสนองพฤต ิกรรมว ิถ ีช ีว ิตของคนรุ นใหม เป นการกระจายส ินค า/เพ ิ ่มยอดขาย 

ใหแกผูประกอบการทองถิ่น และสรางความรูจักสินคามากขึ้น  เนนการสรางเครือขายและพันธมิตรทางการคา  

ในรูปแบบคลัสเตอรรายพื้นที่และกลุมผลิตภัณฑ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ 

ทำใหเกิดการสงตอเทคโนโลยีและกลุมลูกคาระหวางกันเปนการขยายตลาดใหกวางขึ้น นอกจากนี้ จะสรางโอกาส

ทางการตลาดเพิ ่มขึ ้นโดยการเจรจาจับคู ธ ุรกิจ และการจัดงานแสดงสินคา (Event Marketing) เพื ่อให

ผูประกอบการไดเรียนรูการเขาสูชองทางการตลาดทั้งการเจรจาและการออกราน ขณะเดียวกัน ไดมีการผลักดันให

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรางความแตกตางและสรางมูลคาเพิ ่มใหสินคา รวมถึงนำการตลาดดิจิทัล  

(Digital Marketing) เขามาชวยในการบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน เพ่ือใหสามารถจำหนาย

สินคาผานชองทางออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการตลาดออนไลนถือเปนชองทางสำคญัที่ชวยเพิ่มศักยภาพ

ทางธุรกิจ และทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน สอดรับกับกระแสบริโภคนิยมที ่คนรุ นใหมมักใช 

ชองทางออนไลนในการซื้อสินคา โดยเฉพาะการทำการประชาสัมพันธและการตลาดผานสื ่อสังคมออนไลน  

(Social Media) เชน เฟสบุค ไลน ฯลฯ ที่สามารถเขาถึงตัวผูบริโภคไดใกลชิดมากขึ้น 

 

2) รายละเอียดพื้นฐานของชุมชนที่เขารวมโครงงาน (ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลศักยภาพ/ทรัพยากร ประเด็น

ปญหาและความตองการเชิงพื้นที่)   

 ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี ในพื้นที่อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 3 หมูบาน ประกอบดวย 

บานหวยใหญ ม.2 ต.หวยใหญ บานจันทงึ ม.5 ต.หินแกว และ บานน้ำหัก ม.10 ต.ทาแซะ โดยพื้นที่อำเภอทาแซะ

มีแหลงทรัพยากรและแหลงทองเที ่ยวที ่โดดเดนของจังหวัดชุมพร เช น บ านหวยใหญ ม.2 ต.ห วยใหญ  

มีแหลงทองเที่ยวชุมชนที่โดดเดนคือ ปาชุมชนหวยใหญ บานจันทึง ม.5 ต.หินแกว น้ำตกจันทึง มีแหลงทองเที่ยว

ชุมชนที่โดดเดนคือ น้ำตกโตนฟาหินแกว บานจันทึง และชาดอกกาแฟ และสถานที่ดำเนินการจัดทำตลาดน้ำ 

บานน้ำหัก ซึ่งมีเรื่องเลาความเปนมาของหมูบานที่นาสนใจ นอกจากนี้ในพื้นที่เชื่อมโยงยังมีผลิตภัณฑและสินคา

เกษตรอินทรียที่โดดเดน คอื กาแฟอินทรีย และทุเรียนอินทรีย สวนลุงไข โดยสินคาเกษตรทุกตัวที่เกษตรกรผลิตได

สวนใหญมีปญหาเรื ่องราคา ตอมาเกษตรกรสวนลุงไข และเกษตรในพื้นที่ขอสูกับปญหาหันมาเปลี่ยนแนวคิด 

การผลิตการตลาดแบบใหมผลิตไดแปรรูปใหเปนเริ่มจากตนน้ำดวยขบวนการไรสารเคมีผลผลิตที่มีหาวิธีแปรรูป

ออกมาเปนสินคามีคามีราคาและมีคุณภาพใหตลาด จากการสัมภาษณกลุมเกษตรสวนลุงไข ซึ่งเปนผูผลิตกาแฟ

อินทรีย ทุเรียนอินทรีย ฯลฯ ซึ่งเปนผลิตภัณฑและแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูดานเกษตรอินทรียของชุมชน 

ในอำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร รวมถึงกลุมชุมชนทองเที ่ยว OTOP นวัตวิถีทั้งสามหมู บานในอำเภอทาแซะ 

ตองการเชื ่อมโยง สรางอัตลักษณใหกับผลิตภัณฑชุมชน และแหลงทองเที่ยวที่เพิ่งไดรับการบุกเบิก นำมา 

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสำเร็จ OKR (Objectives & Key Results) 

 1. พัฒนารูปแบบและเสริมสรางศกัยภาพทางการตลาดรูปแบบใหมแกผลิตภัณฑชุมชนทองเที่ยว OTOP  

นวัตวิถี อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

 2. สงเสริมใหพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑโอทอปไทย 

สูตลาดสากล  

 3. สรางโอกาสทางการตลาดเพื่อเขาถึงลูกคากลุมใหม เนนนโยบายการตลาดเพ่ือการทองเที่ยว (Tourism 

Marketing) ใช การตลาดนำการผล ิต และผล ิตส ินค าตามความต องการของตลาด (Demand Driven)  

สรางอัตลักษณประจำถิ่นเพ่ือเจาะกลุมลูกคา โดยเฉพาะนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 4. กระจายผลิตภัณฑโอทอปที่ไดคดัสรรแลวไปจำหนายยังสถานที่ตาง ๆ เชน สนามบิน หางสรรพสินคา  

โมเดิรนเทรด สถานที่ทองเที ่ยวตาง ๆ ฯลฯ เพื่อขยายตลาด กระตุนยอดขาย สรางภาพลักษณที่ดี และสราง 

การจดจำใหแกผูบริโภค 

 5. เนนการสรางเครือขายและพันธมิตรทางการคา ในรูปแบบคลัสเตอรรายพื้นที่และกลุมผลิตภัณฑ  

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ ทำใหเกิดการสงตอเทคโนโลยีและกลุมลูกคา

ระหวางกันเปนการขยายตลาดใหกวางข้ึน 

6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชองคความรูดานการบริหารจัดการ ดานการตลาดในการปฏิบัติงาน

จริงกับชุมชน สรางประโยชนใหกับชุมชน เพ่ือสรางคุณภาพชีวิติที่ดีของคนในชุมชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาได

พัฒนาและจัดการเรียนการ 
  
 
เปาหมายโครงการ (Outputs)  

 1. พัฒนารูปแบบและเสริมสรางศักยภาพทางการตลาดรูปแบบใหมแกผลิตภัณฑชุมชนทองเที่ยว OTOP 

นวัติวิถีในพื้นที่อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 3 หมูบาน ประกอบดวยบานหวยใหญ ม.2 ต.หวยใหญ  

บานจันทึง ม.5 ต.หินแกว และ บานน้ำหัก ม.10 ต.ทาแซะ อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

 2. กลุ มผู ประกอบการชุมชนไดร ับการถายทอดองคความรู  สงเสริมใหพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบ 

เชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑโอทอปไทยสูตลาดสากล เรียนรูการสรางโอกาสทางการตลาด 

เพ่ือเขาถึงลูกคากลุมใหม เนนนโยบายการตลาดเพ่ือการทองเที่ยว (Tourism Marketing) ใชการตลาดนำการผลิต 

และผลิตสินคาตามความตองการของตลาด (Demand Driven) สรางอัตลักษณประจำถิ่นเพื ่อเจาะกลุมลูกคา 

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ประมาณ 3 ผลิตภัณฑ  

 3. ขยายชองทางการตลาด กระจายผลิตภัณฑชุมชนทองเที ่ยว OTOP นวัตวิถีในพื ้นที ่อำเภอทาแซะ 

จังหวัดชุมพร ที่ไดคัดสรรแลวไปจำหนายยังสถานที่ตาง ๆ เชน สนามบิน หางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด สถานท่ี

ทองเที่ยวตาง ๆ ใหเพ่ิมขึ้นอยางนอย 3 ชองทาง 
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 4. กลุมผูประกอบการชุมชนสรางเครือขายและพันธมิตรทางการคา ในรูปแบบคลัสเตอรรายพื้นที่และกลุม

ผลิตภัณฑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ ทำใหเกิดการสงตอเทคโนโลยีและกลุม

ลูกคาระหวางกันเปนการขยายตลาดใหกวางขึ้น จำนวน 1 กลุม 

 5. กลุมผูประกอบการชุมชนที่เปนเกษตรกรผูประกอบการ ในดานการผลิต ผลิตภัณฑอินทรียในพื้นท่ี

อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เชน กาแฟอินทรีย ทุเรียนอินทรีย และชาดอกกาแฟอินทรีย ลดรายจายการใชปุยเคมี

ตอครัวเรือนในฤดูกาลผลิตจำนวนครัวเรือนละ 20,000 บาท และมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑอินทรียในพื้นที่

อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ครัวเรือนละ 60,000 บาท ในหนึ่งฤดูกาลผลิต  

 6. กลุมผูประกอบการชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันและกับคณะผู ดำเนินการ ทำใหไดวิทยากร

ตนแบบดานผูประกอบการชุมชนเชิงสรางสรรค จากจำนวนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 หมูบาน 

รวม 6 คน  

7. นักศึกษาสามารถประยุกตใชองคความรูดานการบริหารจัดการ ดานการตลาดในการปฏิบัติงานจริงกับ

ชุมชน สรางประโยชนใหกับชุมชน เพ่ือสรางคุณภาพชีวิติที่ดีของคนในชุมชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนา

และจัดการเรียนการ 

 

กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)  

 1. กลุมผูประกอบการชุมชนในอำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ที่จัดตั้งชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

จำนวน 3 หมูบาน หมูบานละ 20 คน รวม 60 คน  

 2. พื ้นที ่ เป าหมาย จำนวน 3 หมู บ าน ประกอบดวยบานหวยใหญ ม.2 ต.ห วยใหญ บ านจันทึง  

ม.5 ต.หินแกว และ บานน้ำหัก ม.10 ต.ทาแซะ อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
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ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  

ตัวช้ีวัดเปาหมาย (Outputs) 

ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. กลุมผูประกอบการชุมชนไดรับการถายทอด

องคความรูการพัฒนารูปแบบและเสริมสราง

ศักยภาพทางการตลาดรูปแบบใหมแก

ผลิตภัณฑชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีใน

พ้ืนที่อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร  

กลุมผูประกอบการชุมชนที่

เขารวมโครงการ จำนวน 3 

หมูบาน  

หมูบานละ 20 คน 

60 คน 

2. กลุมผูประกอบการชุมชนไดรับการถายทอด

องคความรู สงเสริมใหพัฒนาผลิตภัณฑใน
รูปแบบเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางอัตลักษณ
ประจำถิ่นเพ่ือเจาะกลุมลูกคา โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  
 

กลุมผูประกอบการชุมชนที่

เขารวมโครงการ จำนวน 3 

หมูบาน  

หมูบานละ 1 ผลิตภัณฑ 

3 ผลิตภัณฑ 

3.กลุมผูประกอบการชุมชนสรางเครือขายและ

พันธมิตรทางการคา ในรูปแบบคลัสเตอรราย

พ้ืนที่และกลุมผลิตภัณฑ ขยายชองทาง

การตลาด กระจายผลิตภัณฑชุมชนทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถีในพ้ืนที่อำเภอทาแซะ จังหวัด

ชุมพร  

3.1 กลุมผูประกอบการชุมชน

เชิงสรางสรรค จำนวน 1 กลุม 

3.2 เพ่ิมชองทางการตลาด 

จำนวน 3 ชองทาง ผาน

เครือขายและพันธมิตรทาง

การคา 

 

เครือขายผูประกอบการ

ชุมชนเชิงสรางสรรค จังหวัด

ชุมพรตนแบบ จำนวน 1 

เครือขาย และมีชองทาง

การตลาดเพ่ิมขึ้น 3 ชองทาง 

4. การลดรายจายและเพ่ิมรายไดของกลุม

ผูประกอบการชุมชน กลุมเกษตรกร

ผูประกอบการ 

กลุมผูประกอบการชุมชนเชิง

สรางสรรค จำนวน 1 กลุม 

 

ลดรายจายการใชปุยเคมีตอ

ครัวเรือนในฤดูกาลผลิต

จำนวนครัวเรือนละ 20,000 

บาท และมีรายไดจากการ

ขายผลิตภัณฑอินทรียซึ่ง

เปนผลผลิตจากพื้นที่อำเภอ

ทาแซะ จังหวัดชุมพร 

ครัวเรือนละ 60,000 บาท 

ในหนึ่งฤดูกาลผลิต 
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ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

5. กลุมผูประกอบการชุมชนไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันและกับคณะผูดำเนินการ ทำใหได

วิทยากรตนแบบดานผูประกอบการชุมชนเชิง

สรางสรรค  

กลุมผูประกอบการชุมชนเชิง

สรางสรรค จำนวน 1 กลุม 

 

จากจำนวนชุมชนทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 

หมูบาน รวม 6 คน  

 
 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

 

1. กลุมผูประกอบการชุมชนไดรับการถายทอด

องคความรูการพัฒนารูปแบบและเสริมสราง

ศักยภาพทางการตลาดรูปแบบใหมแกผลิตภัณฑ

ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีในพื้นที่อำเภอทา

แซะ จังหวัดชุมพร 

 

กลุมผูประกอบการชุมชนที่เขารวม

โครงการ จำนวน 3 หมูบาน หมูบานละ 

20 คน รวม 60 คน 

2. กลุมผูประกอบการชุมชนไดรับการถายทอด

องคความรู สงเสริมใหพัฒนาผลิตภัณฑใน

รูปแบบเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางอัตลักษณประจำ

ถิ่นเพ่ือเจาะกลุมลูกคา โดยเฉพาะนักทองเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยมีกลุม

ผูประกอบการชุมชนที่เขารวมโครงการ จำนวน 3 

หมูบาน หมูบานละ 1 ผลิตภัณฑ 

 

3 ผลิตภัณฑ 

3.กลุมผูประกอบการชุมชนสรางเครือขายและ

พันธมิตรทางการคา ในรูปแบบคลัสเตอรราย

พ้ืนที่และกลุมผลิตภัณฑ กลุมผูประกอบการ

ชุมชนเชิงสรางสรรค จำนวน 1 กลุมและขยาย

ชองทางการตลาด กระจายผลิตภัณฑชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่อำเภอทาแซะ 

จังหวัดชุมพร  

 

เครือขายผูประกอบการชุมชนเชิง

สรางสรรค จังหวัดชุมพรตนแบบ 

จำนวน 1 เครือขาย และมีชองทาง

การตลาดเพ่ิมขึ้น 3 ชองทาง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

 

4. การลดรายจายและเพ่ิมรายไดของกลุม

ผูประกอบการชุมชน กลุมเกษตรกร

ผูประกอบการ ใหเปนกลุมผูประกอบการชุมชน

เชิงสรางสรรคตนแบบ จำนวน 1 กลุม 

 

ลดรายจายการใชปุยเคมีตอครัวเรือนใน

ฤดูกาลผลิตจำนวนครัวเรือนละ 20,000 

บาท และมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑ

อินทรียซึ่งเปนผลผลิตจากพื้นที่อำเภอ

ทาแซะ จังหวัดชุมพร ครัวเรือนละ 

60,000 บาท ในหนึ่งฤดูกาลผลิต 

 

5. กลุมผูประกอบการชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันและกับคณะผูดำเนินการ ทำใหได

วิทยากรตนแบบดานผูประกอบการชุมชนเชิง

สรางสรรค กลุมผูประกอบการชุมชนเชิง

สรางสรรคตนแบบ จำนวน 1 กลุม 

 

จากจำนวนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต

วิถี จำนวน 3 หมูบาน รวม 6 คน  

 

เชิงคุณภาพ กลุมผูประกอบการชุมชน จากชุมชนทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี ไดรับการพัฒนาทั้งในมิติ

เศรษฐกิจที่ตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม การ

ผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรท่ี มิติทาง

สังคมดวยการยกระดับรายไดของประชาชน 

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ และในมิติ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน บนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) ตอยอดอดีต นำมา

ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต และ 3) 

“สรางคณุคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิม

ศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของตลาด พรอมทั้งการสงเสริมและ

สนับสนุนจากภาครัฐ ใหสามารถสรางฐานรายได

และการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคา 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี 

รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ

เลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  

ซึ่งสามารถขยายผลไปสูประชาชนที่สนใจได 

 

เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564  

เชิงคาใชจาย  รออนุมัติโครงการ รออนุมัติโครงการ 

 

กิจกรรม – วิธีดำเนินการ (Activity)  

(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม :ตนทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรม วิธีการดำเนินงาน 

ตนทาง 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. การรวมกลุมรับการถายทอด

ความรูการพัฒนารูปแบบและ

เสริมสรางศักยภาพทางการตลาด

รูปแบบใหมแกผลิตภัณฑชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีในพื้นที่

อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร  

 

 

กลุมผูประกอบการชุมชนที่เขารวม

โครงการ จำนวน 3 หมูบาน 

หมูบานละ 20 คน 

 

คณะดำเนินโครงการลงพ้ืนที่สำรวจ

กลุมผูประกอบการชุมชนในอำเภอ

ทาแซะ จังหวัดชุมพร ที่เปน

หมูบานชุมชนทองเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี จำนวน 3 หมูบาน 

กลางทาง 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ถายทอดองคความรู สงเสริมให

พัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบเชิง

สรางสรรคเพ่ือสรางอัตลักษณ

ประจำถิ่นเพ่ือเจาะกลุมลูกคา 

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศ  

 

 

คณะผูดำเนินงานและวิทยากร

ถายทอดองคความรูเรื่องการพัฒนา

ผลิตภัณฑในรูปแบบ เชิงสรางสรรค

เพ่ือสรางอัตลักษณประจำถิ่นเพ่ือ

เจาะกลุมลูกคา โดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศ 

คณะผูดำเนินงานและวิทยากร 

รวมกับกลุมผูประกอบการชุมชน 

ปฏิบัติการวิเคราะหอัตลักษณ

สินคาประจำถิ่น พรอมกับ

ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ

ตามอัตลักษณของกลุมชุมชน 

จำนวน 3 ผลิตภัณฑ 
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ลักษณะกิจกรรม กิจกรรม วิธีการดำเนินงาน 

กลางทาง 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุม

ผูประกอบการชุมชนเพ่ือพัฒนา

แนวทางการสรางเครือขาย

พันธมิตรทางการคา และการขยาย

ชองทางการตลาด                  

ในรูปแบบคลัสเตอรรายพื้นที่และ

กลุมผลิตภัณฑ  

 

คณะผูดำเนินงานและวิทยากร

ถายทอดองคความรูการสราง

เครือขายและพันธมิตรทางการคา 

และการขยายชองทางการตลาด

เพ่ือพัฒนากลุมผูประกอบการ

ชุมชนเชิงสรางสรรค ตนแบบ 

จำนวน 1 กลุม และเพ่ิมชองทาง

การตลาด อยางนอย 3 ชองทาง 

 

 

คณะผูดำเนินงานและวิทยากรจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

สรางเครือขายและพันธมิตรทาง

การคา เพ่ือพัฒนากลุม

ผูประกอบการชุมชนเชิงสรางสรรค 

ตนแบบ จำนวน 1 กลุม 

และเพ่ิมชองทางการตลาด อยาง

นอย 3 ชองทาง 

 

ปลายทาง 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด

บทเรียนการจัดการความรูรวมกับ

กลุมชุมชนและภาคีเครือขาย 

 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันและกับคณะผูดำเนินการ 

เลาเรื่องถึงผลการดำเนินงาน ตั้งแต

ตนทาง กลางทาง และปลายทางที่

ไดดำเนินโครงการ ทำใหได

วิทยากรตนแบบดานผูประกอบการ

ชุมชนเชิงสรางสรรค  

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ 

จัดทำวิดีทัศน 

มอบเกียรติบัตรใหผูประกอบการ

ชุมชนเชิงสรางสรรคตนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม (ใสตัวช้ีวัดตามกิจกรรมท่ีระบุไวโดยละเอียด และจำแนกออกเปน ๔ กลุมกิจกรรม  

ไดแก การพัฒนา การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมสัมพันธ) 

ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

 1. กิจกรรม การวิจัย การบริการ

วิชาการและการสัมพันธ 

1. คณะดำเนินงานรวมกับวิทยากรถายทอดองคความรูการพัฒนารูปแบบ

และเสริมสรางศักยภาพทางการตลาดรูปแบบใหมแกผลิตภัณฑชุมชน 

และการขยายชองทางการตลาด ผลิตภัณฑชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต

วิถีในพื้นที่อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพรกลุมผูประกอบการชุมชนที่เขารวม

โครงการ จำนวน 3 หมูบาน หมูบานละ 20 คน 

2.คณะดำเนินงานรวมกับวิทยากรถายทอดองคความรูการพัฒนารูปแบบ

และเสริมสรางศักยภาพทางการตลาดรูปแบบใหมแกผลิตภัณฑชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีในพ้ืนที่อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

กลุมผูประกอบการชุมชนที่เขารวมโครงการ จำนวน 3 หมูบาน หมูบาน

ละ 1 ผลิตภัณฑ รวม 3 ผลิตภัณฑ 

3. การเพ่ิมชองทางการตลาด อยางนอย 3 ชองทาง 

 

2. ก ิ จกรรมการพ ัฒ นา  สร  า ง

เครือขายและพันธมิตรทางการคา 

เพื ่อพัฒนากล ุ มผ ู ประกอบการ

ชุมชนในรูปแบบคลัสเตอรรายพื้นที่

และกลุมผลิตภัณฑ 1 กลุม 

1. การรวมกลุมเครือขายและพันธมิตรทางการคา เพื่อพัฒนากลุม

ผูประกอบการชุมชนในรูปแบบคลัสเตอรรายพื้นที่และกลุมผลิตภัณฑ     

สูการเปนกลุมเครือขายผูประกอบการชุมชนเชิงสรางสรรค ตนแบบ 

จำนวน 1 กลุม 

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

 เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม  - มิถุนายน 2563 
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งบประมาณและทรัพยากรที่ใช   

หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร :  

งบดำเนนิงาน :  

  • คาใชสอย  

คาตอบแทนวทิยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 60 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท  72,000 

คาตอบแทนผูชวยวทิยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 60 ชม. ๆ ละ 300 บาท 54,000 

คาอาหารวาง จำนวน 60 คน ๆ 20 มื้อๆ ละ 35 บาท  42,000 

คาอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆ 10 มื้อๆ ละ 100 บาท  60,000 

คาวัสดุสำนักงาน         26,000 

คาจางเหมาออกแบบ จัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ/ บรรจุภัณฑ 30,000 

คาจางเหมาออกแบบ จัดทำสื่อ Content Marketing 30,000 

คาตอบแทนนักศึกษา 8 คน ๆ ละ 6 เดือนๆ 2,000 บาท 96,000 

คาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการดำเนนิโครงการ 30,000 

คาวัสดุเชื้อเพลิงที่ใชในการเดินทางระหวางการดำเนนิโครงการ  1,500 กม.ๆ 4 

บาท  
60,000 

งบเงินอุดหนุน :  

งบรายจายอื่น :  

รวมทั้งสิ้น 500,000 
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ผลลัพธของโครงงานตอนิสิต/นักศึกษา และตอชุมชน (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอนและหลัง รวมถึงความ

ย่ังยืนท่ีเกิดจากการดำเนินโครงงาน)   

นักศึกษาสามารถประยุกตใชองคความรูดานการบริหารจัดการ ดานการตลาดในการปฏิบัติงานจริงกับ

ชุมชน สรางประโยชนใหกับชุมชน เพ่ือสรางคุณภาพชีวิติที่ดีของคนในชุมชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนา

และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการรวมกับชุมชนในการ นำองคความรูและนวัตกรรมไปชวยแกไขปญหาชุมชน 

 

สถาบันอดุมศึกษาเจาของโครงงาน (กรณีการดำเนินโครงงานมีความรวมมือจากหลายสถาบันอุดมศึกษาตอง

ระบุสถาบันอุดมศึกษาหลัก)   

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

2. มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

 

หนวยงานความรวมมือในการดำเนินงาน 

1. พัฒนาชุมชน อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

2. พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร 
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ประวัติคณะผูดำเนินงาน 

 

 1. ชื่อ – สกุล    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญาภัค หลาแหลง 

       (Asst. Prof. Dr. Chanyaphak Lalaeng) 

 2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3840300186611 

 3. ตำแหนง     ผูชวยศาสตราจารย 

 4. สถานที่ติดตอ  

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

      วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

       17/1 หมู6 ต.ชุมโค อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 86160   

      โทรศัพทมือถือ 0633138279  

       E-mail:  chanya.mju@hotmail.com 

 5. ประวัติการศึกษา 

ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 

อักษรยอปริญญา  

และชื่อเต็ม 

สาขาวิชา/คณะ ช่ือสถาบันการศึกษา 

2542 ปริญญาตร ี ศ.บ. 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย 

2547 ปริญญาโท บธ.ม. 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร 

2558 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 

(Management) 

Ph.D. (Management) 

Hospitality and 

Tourism Industry 

Management / 

Management 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 6. องคความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญหรือความสนใจ 

 -  การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain and Logistic Management) 

 -  การบริหารธุรกิจ (Business Management)  

 -  การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ (Production and Operations Management) 

 -  การเงินธุรกิจ (Business Financial) 

 -  เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economic) 
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 -  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ (Quantitative Analysis in Business) 

 -  การวิจัยเชิงสังคมศาสตร (Social Science Research) 

  

 7. ประสบการณวิชาชีพ  

1)  ตำแหนง ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชยในการจัดทาํระบบควบคุมภายในการจัดทําระบบมาตรฐาน

สินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ชื่อหนวยงาน กระทรวงพาณิชย  ตั้งแต พ.ศ. 2559 – 2561 

2)  ตำแหนง รองผูอํานวยการฝายบริหารยุทธศาสตรและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร ชื่อมหาวิทยาลัยแมโจ ตั้งแต พ.ศ. 2553 – 2555 

3)  ตำแหนง รองผูอำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ชื่อมหาวิทยาลัยแมโจ 

ตั้งแต พ.ศ. 2553 – 2555 

4)  ตำแหนง ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร  ชื่อหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยแมโจ ตั้งแต พ.ศ. 2548 – 2553 

5)  ตำแหนง กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร  ชื่อหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยแมโจ  ตั้งแต พ.ศ. 2553 – 2562 

6)  ตำแหนง ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการระกับชาติ ชื่อหนวยงาน สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต พ.ศ. 2562 – 2562 

7)  ตำแหนง ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก ชื่อหนวยงาน สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต พ.ศ. 2561 – 2561 

8)  ตำแหนง ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นักศึกษาปริญญาโท ชื่อหนวยงาน โครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสตติกสแลโซอุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต พ.ศ. 2561 – 

2561 

9)  ตำแหนง ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ชื่อหนวยงาน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ตั้งแต พ.ศ. 2560 – 2562 

 

 8. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูและการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

 งานบริการวิชาการ  

1) การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชนฐานราก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนการ

ผลิต และสรางรายไดแกชุมชน : ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
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2) ที่ปรึกษากรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชยตามโครงการการจัดทําระบบมาตรฐานสินคาสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาทุเรียนปาละอูกลวยเล็บมือนางชุมพรขาวเหลืองปะทิวชุมพรและกาแฟ

เขาทะลุภายใตโครงการสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ไทยเขมแข็งสูสากล : ไดรับงบประมาณสนับสนุน

โครงการจากกระทรวงพาณิชย 

3) หัวหนาโครงการ "จดแลวไมจน" อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อแกปญหาความยากจน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรมพัฒนาชุมชน : ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกรม

พัฒนาชุมชน 

 งานวิจัย (กำลังดำเนินการ/ ระหวางเผยแพร ตีพิมพ) 

1) การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนทางการเงนิ และประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนพันธุหมอนทองใน

พ้ืนที่จังหวัด 

แหลงทุน : งบประมาณแผนดินสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ปงบประมาณ 2562 

2) การจัดการเพ่ือลดตนทุนโลจิสติกสและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรรมปาลม

น้ำมันในจังหวัดชุมพร 

แหลงทุน : งบประมาณแผนดินสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ปงบประมาณ 2561 

3) การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑ

ทุเรียนในภาคใต 

แหลงทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสราง

เครือขายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ปงบประมาณ 2560 

 ผลงานวิชาการ  

1)   ชัญญาภัค หลาแหลง, เชษฐ ใจเพชร และวิชชุดา เอื้ออาร, “การสรางเครือขายทางธุรกิจกับความ

ไดเปรียบทางการแขงขันของกลุมวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร”, Veridian E-Journal, 

Silpakorn University, ปที่ 11, ฉบับที่ 2, หนา 3447- 3464, พฤษภาคม – สิงหาคม, 2561 

2)    ชัญญาภัคหลาแหลง. (2559). “การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนและประสิทธิภาพการผลิตพืช

เศรษฐกิจของภาคใต.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

36, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 

3)   ชัญญาภัคหลาแหลง. (2559). “ผลกระทบเชิงสาเหตุและผลลัพธของกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว.” 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 10, 3 (กรกฎาคม-กันยายน).  

4) พัชรีหลาแหลง. (2556). “เสนทางสูความสําเร็จ “อายุนอย..รอยลาน.” วารสาร Veridian E – 

Journal 6, 1: 82-93 
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5) พัชรีหลาแหลง. (2555). “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรณีศึกษากลุมสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร.” วารสาร Veridian E – Journal 5, 1: 586-

601. 

6) พัชรีหลาแหลง. (2555). การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินระหวางการ

ปลูกยางพาราและปาลมน้ำมัน. ในการประชุมวิชาการพะเยาว ิจัยครั ้งท่ี 1 (หนา). พะเยา: 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7) พัชรีหลาแหลง. (2555). การศึกษาคุณภาพชีวิตและปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนปาลมน้ำมันในพื้นที่ภาคใต. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แหงชาติครั้งที่ 34. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ 

8) พัชรีหลาแหลง. (2553). “ศักยภาพและกลยุทธการตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดชุมพร.” 

วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติฉบับสังคมศาสตร 42, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 85-

96. 

9) พัชรีหลาแหลง. (2552). “การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกปาลมน้ำมันในพื้นที่

จังหวัดชุมพร.” วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 27, 1: 36-45.  

10) พัชรีหลาแหลง. (2553). “ศกัยภาพและกลยุทธการตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดชุมพร” 

วารสารผลสำเร็จงานวิจ ัยวช. งานวิจัยปญหาและทางออก (รวมบทความวิจัยดีเดน). สำนัก

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 148-149 

  (หมายเหตุ : ชื่อเดิมพัชรีหลาแหลง 

 

 ผลงานที่ไดรับรางวัล 

-  เปนที่ปรึกษาโครงการ “กรุงไทยตนกลาสีขาว” เพ่ือชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาประจําป 2552 โดยไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค 

-  บุคลากรสายวิชาการดีเดนดานการเรียนการสอนประจำป 2559 
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ประวัติ อาจารย ดร.ฉันทวรรณ เองฉวน 

 

 1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวฉันทวรรณ เองฉวน  

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss Chantawan Engchuan 

 2. ตำแหนงปจจุบัน    ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

       สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

 3. ตำแหนงทางวิชาการ    - 

 4. หนวยงานและที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 99 ม.5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170  

      โทรศพัท 062 4929441 โทรสาร 077 544 068 

      e-mail: teacherpla@hotmail.com  

 5. ประวัติการศึกษา 

 

ปที่จบ   

การศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา 

วิชาเอก 

ช่ือสถาบัน 

การศึกษา 

2562 ปริญญาเอก ปร.ด.การจัดการ 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2549 ปริญญาโท 

บธ.ม. 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2547 ปริญญาตรี 

บธ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

การตลาด มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

     6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญเปนพิเศษ 

  1)  การจัดการเชิงกลยุทธ 

  2)  การตลาด 

  3)  การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  4)  การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร 
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 7. ประสบการณดานการบริการวิชาการ การเปนวิทยากร 

 1) ป พ.ศ. 2562 เปนผู เช ี ่ยวชาญใหคำปรึกษาในโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

 2) ป พ.ศ. 2559 – 2560 เปนที่ปรึกษาโครงการการจัดทำระบบมาตรฐานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(GI) สินคากลวยเล็บมือนางชุมพร กาแฟเขาทะลุชุมพร ขาวเหลืองปะทิวชุมพร และ ใหแกกรมทรัพยสินทาง

ปญญา กระทรวงพาณิชย ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบครีีขันธ 

 3) ป พ.ศ. 2561เปนวิทยากรโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดชุมพร หัวขอเรื่อง 

“การจัดทำแผนธุรกิจ และการสรางนักเลาเรื่อง” ใหแกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร  

 4) เปนวิทยากรโครงการยกระดับรานคาธงฟาประชารัฐสูการเปนรานโชหวยมืออาชีพตาม

โครงการยกระดับรานคาประชารัฐเพ่ือรองรับนโยบายผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ของกระทรวงพาณิชย 

 5) เปนวิทยากรใหแกสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ภายใตโครงการสงเสริมพัฒนาความเปน

ผูประกอบการใหแกประชาชนอำเภอละแมและอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 6) เปนวิทยากรใหแกสำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร หัวขอเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผูนำดาน

การพูดและการสื่อสารองคกร” 

 7) เปนวิทยากรดานการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื ่อสาร โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 

จังหวัดระนอง 

 8) เปนวิทยากรดานการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร ใหแกวิทยาลัยชุมชนระนอง 

 9) เปนวิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง “การบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรและการจัดทำแผน

ธุรกิจ” ตามโครงการอบรมการวางแผนบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร ในการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร      

นิคมสหกรณหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 10) เปนวิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง “ผูนำ..นำองคกร ไปสูความเขมแข็ง การสรางผูนำ ทีมงานสู

ความเขมแข็งอยางยั่งยืน” โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจ

ของกระทรวงแรงงาน จังหวัดชุมพร ประจำปงบประมาณ 2562 

 11) เปนวิทยากรใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ 

 12) ผูทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 13) ป 2562 หัวหนาโครงการการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชนฐานราก เพื่อเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนการผลิต และสรางรายไดแกชุมชน ไดรับการสนันสนุนงบประมาณจาก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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 14) ป 2562 เปนวิทยากรโครงการสงเสริมการสรางภาวะผูนำกับการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

 15) ป 2562 วิทยากรสนทนากลุม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  

 

 8. ประสบการณดานการตางประเทศ   

 ป พ.ศ.2560 ศึกษาดานการจัดการธุรกิจและดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประเทศสวิสเซอรแลนด 

ฝรั่งเศส เบลเย่ียม และเนอเธอแลนด 

 Faculty Visit Lucerne University of Applied Sciences and Arts ประเทศสวิสเซอรแลนด 

 Company visit and presentation: Emmi Group 

 Company visit and presentation: Yes Music 

 Company visit and presentation: Lucerne Brewery 

ป พ.ศ. 2551 ศึกษาดูงานดานการคา การดำเนินธุรกิจในประเทศจีน ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน 

 

 9. ผลงานวิจัย 

 1) งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก สานักวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดดาเนินการถายทอดผลงานวิจัยดังนี้ 

 2) งานวิจัย เรื่อง แผนการตลาดที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวโดยชุมชนของเกาะพิทักษ อำเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

สูชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใตตอนบนปงบประมาณ 2555 

  3) งานวิจัย เรื่อง แผนการตลาดสูการปฏิบัติ กรณีศึกษา การทองเที่ยวโดยชุมชนเกาะพิทักษ จ. ชุมพร

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก เงินรายไดมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ปงบประมาณ 2557 

  4) งานวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาทางการตลาดผลิตภัณฑแปรรูปกลวย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน

กลุมผลิตภัณฑแปรรูปกลวยหอมทองทุงคาวัด(อยูระหวางดำเนินการวิจัย). ปงบประมาณ 2561 

  5) งานวิจัยเรื่อง การจัดการเพ่ือลดตนทนุโลจิสติกสและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรม

ปาลมน้ำมันในจังหวัดชุมพร. ปงบประมาณ 2561 

 

 9.2 ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ฉันทวรรณ เองฉวน. (2560). การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว

กลุ มรานจำหนายเสื ้อผาสำเร็จรูป : การวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
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Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ ปที ่ 10 ฉบับที ่ 3 เดือน

กันยายน – ธันวาคม 2560, 229-316. 

ฉันทวรรณ เองฉวน. (2560). อิทธิพลของความมีอิสระในการทำงานกับบุคลิกภาพดานเปดรับประสบการณและ

บุคลิกภาพดานสำนึกในหนาที่และการรับรูความสามารถของตนเองที่มีตอประสิทธิผลการทำงานของอาจารย

มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร. วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ปที่ 7 ฉบับที่ 1 

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560, 104-123. 

 

 9.3 ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 

ฉันทวรรณ เองฉวน. (2559). เรื่องเลาความสำเร็จของสมาคมการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรขุมความรูดาน

การจัดการจากภูผาสูมหานที. ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, 17 มิถุนายน 2559. 

 

ฉันทวรรณ เองฉวน. (2559). ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพรตามการรับรูของประชาชน อำเภอละแม 

จังหวัดชุมพร. ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11เรื่อง "พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความ
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