การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนจากภายนอก
ณ ห้องประชุม 1138 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ข้อมูลจากการสกัดองค์ความรู้สามารถสังเคราะห์จัดการความรู้ในประเด็นเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโจทย์
วิจัยเพื่อขอรับทุนจากภายนอกได้ดังนี้
1. ศึกษาประเด็นและความต้องการของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยให้เข้าใจ ตัวอย่าง ประเด็น
ความต้องการของแหล่งทุนเครือข่ายการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช 58) มี ประเด็นที่น่าสนใจตามศาสตร์
ของคณะวิทยาการจัดการในกลุ่ม ที่ 5 วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ จากประเด็นความต้องการของแหล่งทุนให้ศึกษา หัวข้อเรื่อง
ต่าง ๆ ที่แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยต้องการให้ทําวิจัย ตัวอย่างเช่น
- วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจแนวใหม่ บนฐานการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- วิจัย ทิศทางและรูป แบบการตลาด และพัฒ นาความเป็นไปได้ ทางธุรกิจบนพื้นฐานอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
- การพัฒ นาต้น แบบการบริหารจั ดการและการดาเนินงานของ SME บนฐานเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการดารงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและการดาเนินงานของ SME ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
อุตสาหกรรม 4.0 และ Start –up
-การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และตลาดรวมทั้งช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสม
2. ดู น โยบายของรั ฐ บาล และประเด็ น ทิ ศ ทางแนวโน้ ม ในอนาคต ตั ว อย่ า งเช่ น อาเซี ย น
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สูงวัย, เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ
3. ดู ประเด็น ในพื้น ที่หรือในจังหวัดที่มีความโดดเด่น ตัวอย่างเช่น จังหวัด ราชบุรี สับปะรด
มะนาว, การท่องเที่ยว, จังหวัดราชบุรีมีโอ่ง, กลุ่มชาติพันธุ์, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ผักและผลไม้ ฯลฯ
4. ดูนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นําข้อมูลทั้งหมดมาผสมผสาน (featuring) กรอบวิจัยกับประเด็นการศึกษา พื้นที่
จังหวัด และ ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

1.จังหวัดราชบุรี
ตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ได้กาหนดวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ : ผู้นาเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้
เป้าประสงค์ :
1. ผลผลิตทางการเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. สินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น และรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น นักเรียนมีระดับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น และคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนมากขึ้น
4. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
5. มีภัยคุกคามด้านความมั่นคงลดลง

2. การปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง “ เกษตร ท่องเที่ยว และ สุขภาพ.”

ตัวอย่างของโจทย์วิจัย จากการผสมผสาน กรอบวิจัยกับประเด็นการศึกษา พื้นที่
จังหวัด และ ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
1 ข้อเสนอแนะเชิง.นโยบาย และกลไกในการสนับสนุนการการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การผลิตเชิงพาณิขย์
บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี

2.ศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี สู่การเป็นแหล่งกระจายสินค้าผักปลอดสารพิษ ในระดับภูมิภาค
อาเซียน
3. ระบบและกลไกการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาผักปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ต้นน้า
กลางน้าและปลายน้า เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งผลิตพืชผักปลอดภัย สู่ครัวโลก
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี สู่การเป็นฐานการผลิตและส่งออก พืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ (ประเทศ)
(ภูมิภาคอาเซียน)
4.ระบบและกลไกสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดกลางสีเขียว เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมต่อเกษตรรายย่อย กับกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย ตามนโยบายอาหารปลอดภัย และแหล่งกระจายสินค้าผักปลอดสารพิษ จังหวัดราชบุรี
5. นโยบายเพื่อพัฒนา และกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นแหล่งผลิต
และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สู่ครัวโลก
6..ต้นแบบของการดาเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพตลาด ของกลุม่ โอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อย (SME)
7. ต้นแบบของการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจการธุรกิจการเกษตรเพื่อการค้าในจังหวัด
ราชบุรี
8..การศึกษาการจัดการธุรกิจการเกษตรของผู้ปลูกผักเพื่อการค้า เพื่อเป็นต้นแบบจัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนา
เกษตรกรรายย่อย สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
9..ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรเพื่อการค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา......
10...การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนทางด้าน
การเกษตรอย่างยั่งยืน
11..การสร้างบทเรียนการจัดการธุรกิจการเกษตร จากการถอดประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นใหญ่เพือ่ การสร้าง
เกษตรกกรรุ่นเยาว์ old smart farmer to Young smart farmer
12. ต้นแบบของการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ผักผลไม้ปลอดสารพิษ
(เอามาจากหัวข้อกรอบวิจัย)
13.แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME)
14.การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมและพันธมิตรบริหารจัดการ ตลาดสีเขียว อย่างยั่งยืน

15 .องค์ความรู้บนบริบทโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ เพื่อเตรียมความ
พร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศ
16 การพัฒนาแอฟริเคชันเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก
Audio Guide Download Explore the Louvre on your own, guided by the museum's experts. Listen to informative .

ตัวอย่างการผสมผสานพื้นที่กับประเด็นการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1.วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ หรือธุรกจแนวใหม่ บนฐานการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โจทย์วิจัย : ศักยภาพการผลิต โอกาสทางการตลาด และ แนวทางการส่งเสริมผักพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ บนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้าน สู่การอนุรักษ์อย่างยัง่ ยืน
โจทย์วิจัย :การส่งเสริมผักพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผัก
พื้นบ้าน พัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ ความมัน่ คงทางอาหารชองชุมชน สนับสนุนการเป็นแหล่งผลิตผักปลอด
สารพิษของภูมภิ าคตะวันตก
โจทย์วิจัย. ระบบและกลไกการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาผักปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์จังหวัด
ราชบุรี ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งผลิตพืชผักปลอดภัย สู่ครัวโรค
โจทย์วิจัย.ศักยภาพการผลิต โอกาสทางการตลาด และ แนวทางการส่งเสริมผักพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ บนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้าน สู่การอนุรักษ์อย่างยัง่ ยืน
โจทย์วิจัย การส่งเสริมผักพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผัก
พื้นบ้าน พัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ ความมัน่ คงทางอาหารชองชุมชน สนับสนุนการเป็นแหล่งผลิตผักปลอด
สารพิษของภูมภิ าคตะวันตก
โจทย์วิจัย ศักยภาพ และโอกาสทางการตลาดในการเป็นฐานการผลิตและส่งออก พืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
จังหวัดราชบุรี ในเขตภูมิภาคตะวันตก (ภูมิภาคอาเซียน)
การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมและพันธมิตรในการพัฒนาธุรกิจเชิงสุขภาพ (ตลาดสีเขียว) เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ห่วงใยสุขภาพ

ตัวอย่างการผสมผสานประเด็นการวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง กับพื้นที่ 1.เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ ภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคธุรกิจ และสถาบันศาสนา

โจทย์วิจัย: การประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกผัก
ปลอดสารพิษ

โจทย์วิจัย: แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โจทย์วิจัย; รูปแบบและแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน.
โจทย์วิจัย : การปลูกผักพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ กับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาชุมชนหนอง
บัวค่าย ต.รางบัว อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี

โจทย์วิจัย :.การศึกษาการจัดการธุรกิจการเกษตรของผู้ปลูกผักเพื่อการค้า เพื่อเป็นต้นแบบจัดทําข้อเสนอแนะ
การพัฒนาเกษตรกรรายย่อย สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

โจทย์วิจัย .ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูส้ ่งออกผลไม้จังหวัดราชบุรี

โจทย์วิจัย : .การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

โจทย์วิจัย : การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจแปรรุปผลิตอาหาร
โจทย์วิจัย : ต้นแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพึ่งตนเอง กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการค้า

