
แนวคิดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

หมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์

แก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมด้วย 

วทน.

สร้างเครือข่าย

หมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์

บ่มเพาะธุรกิจ

ชุมชน

สร้างห่วงโซ่คุณค่า

ให้เกิดขึ้นใน

หมู่บ้าน
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ให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง
พัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ธุรกิจ

สร้างความมั่งคั่งร่วมกันในชุมชน
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ประเด็นนําเสนอ

การเก็บรวบรวมข้อมลูชมุชน/

หมู่บ้าน

การวิเคราะห์ปัญหาและการ

คัดเลือก วทน ที่เหมาะสม

การพัฒนาแผนธุรกจิ
แผนดําเนินงาน-งบประมาณ-

สิ่งส่งมอบ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์



• เป็นการประเมินสถานะหมู่บ้านก่อนดําเนินงาน เป็น Benchmark ของ
การพัฒนา

• รู้ปัญหา ศักยภาพของชุมชน และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา

• เน้นข้อมูลที่สะท้อนถึงประเด็นปัญหาเฉพาะด้านหรือปัญหาเชิงพื้นที่

• หากจะเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  จะต้องชี้ให้เห็นศักยภาพของทรัพยากรใน
พื้นที่จะนําออกมาใช้ประโยชน์

• จัดทําแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวให้กับชุมชน/หมู่บ้าน

• หากจะหวังผล จะต้องทําการบ้านล่วงหน้า 
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รวบรวมข้อมูลชุมชน/หมู่บ้าน

การเกบ
รวบรวม

ข้อมูลชุมชน/
หมู่บ้าน



รวบรวมข้อมูลชุมชน/หมู่บ้าน

• ความเป็นมาของหมู่บ้าน ข้อมูลระดับตําบล/อําเภอ) เช่น ภูมิประเทศ จํานวน
ประชากร อาชีพหลกั อาชีพรอง รายได้ประชากร การศึกษา การได้รับความ
ช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ และข้อมูลที่จาํเป็นอื่น ๆ 

• ศักยภาพของชุมชน

    -  ทรัพยากร  - - - วัตถุดิบท้องถิ่น  องค์ความรู้  ประวัติความเป็นมา 

       ทรัพยากรธรรมชาติ  แหลง่ท่องเที่ยว

    -  ความเข้มแข็งของชุมชน - - - ผู้นํา หน่วยงานท้องถิ่น โครงการ/ความ

       ช่วยเหลอือื่นๆ

    -  ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน  - -  Champions/Key Players

    -  จุดแข็ง-จุดอ่อน
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การเกบ
รวบรวม

ข้อมูลชุมชน/
หมู่บ้าน



รวบรวมข้อมูลชุมชน/หมู่บ้าน

• สภาพปัญหาชุมชน

    -  การเกษตร  การผลิต/การแปรรูป/การตลาด/บริหารต้นทุน

    -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน/SME  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การพัฒนา

       คุณภาพ การบริหารจัดการ 

    -  สิ่งแวดล้อม  

    -  พลังงานทางเลือกของชุมชน/ครัวเรือน

    -  การศึกษา  สาธารณสุข    
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การเกบ
รวบรวม

ข้อมูลชุมชน/
หมู่บ้าน



รวบรวมข้อมูลชุมชน/หมู่บ้าน

• เรียงลําดับความสําคัญของปัญหา    

    -  ความเร่งด่วน

    -  ขนาดและความรุนแรงของปัญหา  - - จํานวนคนที่ได้รับผล พื้นที่  

       มูลค่าความเสียหาย 

• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

    -  แหล่งที่มา  - - งานวิจัยของตนเอง เครือข่าย (การ outsources)

- ความพร้อมของเทคโนโลยี (maturity)

- ความสามารถในการรับการถ่ายทอดของชุมชน/หมู่บ้าน/ผู้ประกอบการ
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การเกบ
รวบรวม

ข้อมูลชุมชน/
หมู่บ้าน



กรณีศึกษา

• มีต้นตาลโตนด จํานวนมากในพื้นที่  (กี่ต้น กี่ไร่  จํานวนผลผลิต  จํานวน

ผลผลิตที่เป็นปัญหา รายจ่าย/รายรับ/กําไร เจ้าของกี่ราย)

• ระบบที่พัฒนาขึ้นมา จะทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

20% (จากฐานรายได้เดิมเท่าไหร่และคํานวณอย่างไร)

• ระบบที่พัฒนาขึ้นมาจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจํานวน 30%   (จากฐาน

ผลผลิตเดิมเท่าไหร่และคํานวณอย่างไร)

• ลดต้นทุนในการผลิตไม่น้อยกว่า  20%  (จากฐานต้นทุนเท่าไหร่และ

คํานวณอย่างไร)   
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รวบรวมข้อมูลชุมชน/หมู่บ้าน

การเกบ
รวบรวม

ข้อมูลชุมชน/
หมู่บ้าน



• หลักการสําคญั

    1) มีความร่วมมือระหวา่งหมู่บ้านกับสถาบันการศึกษา

    2) มีผู้รับผิดชอบทั้งสองฝา่ย

    3) ผู้รับผิดชอบทางหมู่บ้าน จะต้องเป็นการดําเนินการเป็นกลุ่มและเป็น

        สมาชิกกลุ่ม 

    4) สถาบันการศึกษาจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาโครงการและมีคลนิิก

        เทคโนโลยทีี่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารเทคโนโลยทีี่จะนําไปถ่ายทอด 

    5) แหลง่ที่มาและความพร้อมของเทคโนโลย ี(maturity)  - - งานวิจัย  การ 

outsources
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การวิเคราะห์ปัญหาและการคัดเลือก วทน ที่เหมาะสม



• เหตุผล ความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการ

    นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขหรือพัฒนาหมู่บ้าน 

• หากมีการดําเนินการมาก่อนหน้านี้ ก็ควรจะมีการสรุปผล โดยเฉพาะประเด็น
ของการยกระดับพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลย ีผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจสงัคม

• คําแนะนํา  - -  จับประเด็นให้แม่น อย่าหลงทาง

    1) การมองประเด็นพื้นที่/ประเด็นปัญหาให้ครบถ้วนทั้งในมุมของห่วงโซ่คณุคา่ 

        ต้นน้ํากลางน้ํา ปลายน้ํา (เช่น กรณีพัฒนาสนิค้าและบริการ)  และ/หรอื  

    2) พิจารณาปัญหาเชิงระบบด้วยการแยกแยะสว่นประกอบของระบบ และ 

        อย่างเป็น เหตุ-และ-ผล (causes-and-effects) 
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การวิเคราะห์ปัญหาและการคัดเลือก วทน ที่เหมาะสม



• วัตถุประสงค์คอือะไร? - - - โครงการจบแล้วจะเกิดอะไร

    ขึ้นและเป็นสิ่งที่โครงการสามารถจะควบคุมการดําเนินงาน

    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น

     เป็นไปได้/วัดผลได้/ระบุชัดเจนว่าจะทําอะไรได้อะไร/เป็นเหตุเป็นผล/มีเวลาที่แน่นอน

• วัตถุประสงค์กับเป้าหมายมักจะไปด้วยกัน  วัตถุประสงค์อาจจะมีหลาย
เป้าหมาย

• วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ  area-based,  issue-based,  improve, 
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาขึ้นมาใหม่  

• หมู่บ้านที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ก็จะต้องระบุวัตถุประสงค์เดิมที่ทําไว้ ว่าจะต่อ
ยอดหรือพฒันาด้านอื่น - - การมีแผนจะชว่ยใหม้องเหน็ภาพชดัเจน
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การวิเคราะห์ปัญหาและการคัดเลือก วทน ที่เหมาะสม



• ลักษณะโครงการ 

    - เป็นโครงการทีก่ลุ่มเป้าหมายอยู่ในฐานข้อมูลหมู่บ้านวิทยา-

       ศาสตร์และเทคโนโลยี 

    - เป็นโครงการทีม่ีผู้ร่วมโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และแผนธุรกิจเข้า

      มาร่วมวางแผนธุรกิจชุมชน 

    - เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยได้รับการสนับสนุนฯจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

      เทคโนโลยี หรือจากแหล่งทุนอื่น (เช่น สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

      แห่งชาติ) 

    - เป็นโครงการใหม่ จากสมาชิกนักวิทย์ชุมชน หรือ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน   
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การวิเคราะห์ปัญหาและการคัดเลือก วทน ที่เหมาะสม



• แผนธรุกิจชมุชน เป็นเครื่องมือที่มีความสาํคัญยิ่งสาํหรบัผูป้ระกอบการที่ริเริ่ม
จะก่อตั้งกิจการ  มีผลสรปุหรือผลรวมแหง่กระบวนการคิดพจิารณา และการ
ตัดสินใจที่จะเปลีย่นความคดิของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ 

• แผนธรุกิจเปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอน ต่างๆ ทีละ
ขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ 

• แผนจะใหร้ายละเอียดตา่งๆ ของการวิเคราะห์การตลาด การแข่งขัน  กลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นําปัจจัยสู่ความสาํเรจ็หรือ
ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวงั

• จะเงินตนเองหรือเงินงบประมาณก็ต้องมีแผนธุรกิจ

• การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เป็นบริการสาธารณะ ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ   

    ต้องทําแผนธุรกิจไหม ?   เช่น แก้ปัญหาขาดน้ํา ดินเสื่อม

    โทรม  ขยะ ฯลฯ  
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แผนธุรกิจ

การพัฒนาแผน
ธุรกิจ



• กฎเหล็กของการทําแผนธุรกิจ
    1)  ชัดเจนว่าจะทําอะไร  จะส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าผา่นสนิค้าและบริการ

    2)  ชัดเจนว่าลูกคา้คอืใคร - - เราไม่สามารถจะขายของให้คนทั้งโลกได้  ควรจะรู้

         ว่าจะขายใคร และขนาดตลาดเป็นอย่างไร

    3)  ชัดเจนว่าใครคือคูแ่ข่ง  ถ้าลูกคา้ไม่ซื้อของเราแล้วเขาจะไปซื้อของใคร หรือทดแทน

         ด้วยอะไร

    4)  ชัดเจนว่าใครคือพนัธมิตร  ทํางานกับใคร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร

    5)  ชัดเจนว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไร เท่าไหร่ ช่วงเวลาไหน  ต้นทุนเป็นอย่างไร

    6)  ชัดเจนว่าช่องทางการจําหน่าย/กระจายสนิคา้และบริการคอืทางใด

    7)  ชัดเจนว่า รายได้จะมาจากทางไหน เพื่อความยั่งยืนทางการเงิน

    8)  พันธะสัญญาแห่งชุมชน  มองเห็นเป้าหมายปลายทางร่วมกัน  
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แผนธุรกิจ

การพัฒนาแผน
ธุรกิจ
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ประเด็น ก่อนดําเนินโครงการ หลังดําเนินโครงการ 
(สําหรับโครงการต่อเนื่อง) 

ต้นทุนต่อไร ่(บาท/ไร่)   
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (บาท/กิโลกรัม)   
ผลผลิตต่อไร ่ (กิโลกรัม/ไร่)   
ยอดขาย (บาท)   
รายรับ (บาท)   
กําไรสุทธิ (บาท)   
รายได้ต่อหัวสมาชิก (บาท/คน)   
การแบ่งปันผลกําไรต่อหุ้น   
ช่องทางการจําหน่าย ขนาดตลาด (จํานวน)   
การระบุประเด็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการที่พัฒนา (เช่น เก็บได้นานขึ้น หีบห่ย
สวยงามขึ้น ฯลฯ) 

  

แผนการเงิน/แผนการลงทุน   
ความเห็นของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ   
ฯลฯ   

 

แผนธุรกิจ

อย่างน้อยข้อมูลทางด้านการตลาดควรจะประกอบไปด้วย

การพัฒนาแผน
ธุรกิจ



• แผนวิทยาศาสตร์ชุมชนและแผนธุรกิจชุมชน 

• แสดงแผน 3 ปี การนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

    และนวัตกรรม ไปพัฒนาชุมชน 

    -  สอดคล้องกับแผนธุรกิจชุมชน โดยต้องแสดงเป้าหมายของแผน และ    

       อุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) อุปทาน (ความต้องการขาย) ที่ชัดเจน 

    -  แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่จะนําพาชุมชนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

• แผนธุรกิจชุมชน  ถ้าจะต้องขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการหรือ

วิสาหกิจชุมชน
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แผนดําเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่งมอบ

แผนดําเนินงาน-
งบประมาณ-

สิ่งส่งมอบ



• พื้นที่ดําเนินการ 

    - สอดคลอ้งกับ area-based   และหมู่บ้าน วท. 

      ที่ต่อเนื่อง

- ระบุหมู่บ้าน วท. ใหม่ที่จะขยาย

• ระยะเวลาดําเนินการ  เป็นหมู่บ้าน วท.ใหม่ หรือ ต่อเนื่อง (แผน 3 ปี)

• หน่วยงานสนับสนุน  และรูปแบบการสนับสนุน (in-kind, in-cash)  - - เป็น
บทบาทของหน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะองค์การปกครองสว่นท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน  และสถาบันการศึกษา
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แผนดําเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่งมอบ

แผนดําเนินงาน-
งบประมาณ-

สิ่งส่งมอบ



แผนดําเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่งมอบ
• เลือกใช้เครื่องมือในการบริหารงานแผนที่เหมาะสม  มองเห็นความ

เชื่อมโยงผลสําเร็จตามแกนเวลา  สามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินอย่าง

ต่อเนื่องได้

    ทรัพยากร    --->   ผลผลิต ---> ผลลัพธ์ ---> ผลกระทบ

    (resources)        (outputs)       (outcomes)      (impacts)
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• บุคลากร

• องค์ความรู้

• งบประมาณ

• หน่วยงานร่วม

• ทรัพยากรในท้องถิ่น

• งบประมาณ

• ผู้เข้าร่วมโครงการ

• จํานวนผู้ที่นําไปใช้

       ประโยชน์

• จํานวนผลิตภัณฑ์ที่

       พัฒนาได้

• ปัญหาชุมชนที่ได้รับ

      การแก้ไข

• ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่

      ตลาดและได้รับการ

      ยอมรับ

• รายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้น

• เกิดการเรียนรู้

• เกิดนักวิทย์หมู่บ้าน

• การขยายผลไปสู่ที่อื่น

• ชุมชน/หมู่บ้านสามารถ

      พึ่งพาตัวเองได้ด้วย วทน.



• ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการทีผ่ลลพัธ์เกิดขึ้นแล้ว โดยผ่านผู้รับบริการ

โดยตรง หรือสังคม ชุมชน ที่ไม่ได้รับบริการโดยตรง แต่ได้รับผลประโยชน์ทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบุตัวเงินได้และไม่ได้

• ทางตรง  vs ทางอ้อม

• คาดหวัง vs ไม่คาดหวัง

• เศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิตจากเดิม มาตรฐาน/

คุณภาพสูงขึ้น  ลดต้นทุนการผลิต

• สังคม การจ้างงาน สุขภาพอนามัย ครอบครัวเป็นสุข

• สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษ การอนุรักษ์พืช-สัตว์ 
19

แผนดําเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่งมอบ

แผนดําเนินงาน-
งบประมาณ-

สิ่งส่งมอบ



• แผนการดําเนินงาน-แผนเงิน ตามแผนระยะ 3 ปี 

    -  กิจกรรมที่จะทํา  ควรจะเป็นกิจกรรมที่มีผลผลิต (output) ของ

       กิจกรรมและงบประมาณที่ชัดเจน

- งบประมาณจําแนกตามรายเดือน/รายไตรมาส  

 

กิจกรรม 
2561 2562 รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.              
2.              
3.              
แผนเงิน : ตามไตรมาส      
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แผนดําเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่งมอบ

แผนดําเนินงาน-
งบประมาณ-

สิ่งส่งมอบ



• เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด ระยะ 3 ปี 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

(สอดคล้องกับข้อ ๑๐) 
หน่วย **ผลการ

ดําเนินงานที่
ผ่านมา 

*ค่าเป้าหมายแต่ละป ี หมายเหตุ 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

1. จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นําเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

     

2. จํานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    ๒.๑ เทคโนโลยี........................................(ระบุว่าถ่ายทอดปีใด) 
    ๒.๒ เทคโนโลยี.........................................(ระบุว่าถ่ายทอดปีใด) 
    ๒.๓ เทคโนโลยี.........................................(ระบุว่าถ่ายทอดปีใด) 

เรื่อง      

3. จํานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอ 
(แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน      

4. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี                         
   (ไม่นับซ้ํา) *** 

คน      

๕. ร้อยละ ๕๐ ผู้รับการถ่ายทอดนําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ      

๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดําเนินการใน 
ระดับดี-ดีมาก 

ร้อยละ      
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แผนดําเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่งมอบ

ตัวชี้วัดอาจจะเพิ่มเติม เช่น ถ้าเน้นการได้รับการรับรอง GAP หรือ GMP หรือ ฮาลาล หรือเป้าหมายในการลดต้นทุน

การผลิต ก็ควรจะมีตัวชี้วัดทางด้านนี้เพิ่มเข้าไป) 

แผนดําเนินงาน-
งบประมาณ-

สิ่งส่งมอบ



• รายละเอียดของงบประมาณที่ขอ 

    -  จําแนกตามกิจกรรมและช่วงเวลาที่จะใช้งบประมาณ (และหมวด

       งบประมาณ)

    -  การคิดจากฐานกิจกรรม จะทําให้เกิดความแม่นยําในการประมาณการงบประมาณ

    -  การใช้ประโยชน์จาก spreadsheet ในการจัดทํา  การคิดคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัว ต่อกิจกรรม 

       หรือการพิจารณาแบบ Cost-Effectiveness
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แผนดําเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่งมอบ
แผนดําเนินงาน-
งบประมาณ-

สิ่งส่งมอบ
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ปัจจัยของความสําเร็จ
• รู้ปัญหา ศักยภาพของชุมชน และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะนาํมาใช้

ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา

• ชุมชนต้องเรียนรู้ได้จริง   จากพื้นฐานศักยภาพของตนเอง และหลักการของการพัฒนาตน
และชุมชนให้ไปสู่ Thailand 4.0

• ยกระดับความรู้ของชุมชน จากการพึ่งพาผู้รู้จากภายนอก พัฒนานักวิทย์ชุมชน ผสาน
ปราชญ์ชาวบ้าน  มุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่า  citizen science, crowd-sourced science หรือ 
community science ให้ได้ (ประชาชนในท้องถิ่นเป็นนกัวิจัย)

• จากใช้งานเป็น ซ่อมเป็น  ไปสู่การสร้างและพัฒนาขึ้นมาเอง  ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อลดการ
พึ่งพาเทคโนโลยีและความรู้จากผู้อื่น

• ชุมชนต้องรู้ให้เท่ากับที่ปรึกษาโครงการหรือดีกว่า อย่างน้อยความเข้าใจและการยึดใน
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากโครงการที่สอดคล้องกัน อันจะเป็นตัววัดว่า 
โครงการมุ่งสู่ความสําเร็จ  
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