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การวิจัยเรื ่อง แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ
ตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความ  
อนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด  และรองศาสตราจารย์ 
ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน หน่วยงาน ODU และขอขอบคุณเยาวชน/ชุมชนใน
จังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF)  
ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ความรู้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และปรับปรุ งแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั้งการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ท้ายนี้คณะผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การพัฒนาเยาวชนให้เป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือชุมชน/สังคม และผู้สนใจทั่วไปที่เก่ียวข้อง



 
 



 
 

คำนำ 
 

ประเทศไทยกำลังมุ ่งหน้าพัฒนาประเทศด้วยThailand 4.0 ซึ ่งมีจุดเน้นที ่เศรษฐกิจดิจิทัลหรือ
เศรษฐก ิจท ี ่ความร ู ้ เป ็นฐาน (Knowledge-based economy) และเศรษฐก ิจสร ้างสรรค ์ (Creative 
economy) ทั้งหมดนี้เน้นนวัตกรรมการสร้างสรรค์คุณค่าและสิ่งแปลกใหม่ที่นำไปสู่ธุรกิจและความสามารถใน
การแข่งขันและความยั่งยืน เป็นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากการรับจ้างผลิต เศรษฐกิจที่
เน้นแรงงาน (Labor-intensive economy)  และการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle –income trap) มา
ยาวนาน ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High –income countries) ภายในปี 2575 (กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559) ซึ่งการพัฒนาประเทศสิ่งที่สำคัญคือ การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ กระบวนการพัฒนายังความสำคัญแก่
การพัฒนาเยาวชน ซึ่งในโครงการปีที่ 1 ได้จัดทำกิจกรรม เยาวชนรักษ์เมืองน่าน  จากการสำรวจข้อมูลเยาวชนใน
จังหวัดน่าน พบว่า เยาวชนเกือบร้อยละ 50 มาจากครัวเรือนเกษตร แต่มีเยาวชนเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ที่สนใจ
อาชีพเกษตร และร้อยละ 60 สนใจทำอาชีพการเกษตรเพ่ือเป็นรายได้เสริม  นอกจากนี้ยังพบว่า เยาวชนมีความรู้ 
และสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร้อยละ 70 มี Line ID และอีกร้อยละ 90 มี Facebook และอีกร้อย
ละ 60 สนใจการซื้อขายผ่านออนไลน์ จากการศึกษายังพบว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของเยาวชน ใน 4 
ด้าน ได้แก่ สมรรถนะเชิงดิจิทัล สมรรถนะเชิงเศรษฐกิจแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์  สมรรถนะเชิงสังคม/
วัฒนธรรมไทย และสมรรถนะเชิงจิตสาธารณะ (ศิริพร และคณะ, 2563) 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สูง ในการเชื่อมต่อธุรกิ จ
ชุมชนโดยมุ ่งเน้นให้เกิดธุรกิจชุมชนต้นแบบจากการผลิต กาแฟ โกโก้ และโคเนื ้อ เพื ่อขยายโอกาสทาง
การตลาด ทั้งตลาดในพื้นที่ นอกพื้นที่ และการตลาด online เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและบูรณาการ
ความร่วมมือของชุมชน โครงการจะเชื่อมต่อกิจกรรมของเยาวชน/ยุวชนเกษตร (young smart farmer) เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่ตลาดทั้งภายใน
และภายนอก รวมทั้งตลาด online ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของเยาวชนให้
เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)  
และเพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูงต่อไป  



 
 



 
 

บทสรุปผู้บริหาร  
 

           การศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพ้ืนที่สูงในภาคเหนือตอนบน 
มีวัตถุประสงค ์2 ประการ 1) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและทำหน้าที่เป็นโซ่
ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) 2) เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา
เยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบน
พื้นที่สูง ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 104 ราย จากชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เยาวชนที่สนใจทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน ผลการศึกษา พบว่า   
 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเพศชาย ร้อยละ 74 เป็นชนเผ่าเมี่ยนอ้ิว ร้อยละ 63 
และคนพ้ืนเมืองร้อยละ 37 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 37 จำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นพ่ีน้องจำนวน 2 คน/ครัวเรือน ครัวเรือนของเยาวชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 90) อาชีพรองรับจ้าง (ร้อยละ 50) อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 45) เยาวชนมีสวมรรถนะ
ในการใช้สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ การขายของออนไลน์ (ร้อยละ 25) และสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเกษตร 
(ร้อยละ 16) ความสนใจของเยาวชนก่อนเข้าร่วมโครงการ พบว่า พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร (ร้อยละ 35) 
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการตลาด (ร้อยละ 31) และเป็นผู้รวบรวมผลผลิตการเกษตร (ร้อยละ 17) สำหรับเป้า
หมานในการประกอบอาชีพในอนาคต พบว่า เยาวชนมีความต้องการเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 27) ธุรกิจค้าขาย
ชุมชน /นักการตลาด (ร้อยละ 16) เป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพ่ือจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 16)   

การออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะของเยาวชนให้ทำหน้าที่เป็นโซ่
ข้อกลางในโซ่อุปทานการผลิตสินค้าของชุมชน (กาแฟ โกโก้ โคเนื้อ) ซึ่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพี่เลี้ยง 
และพ้ืนที่/กลุ่มเยาวชน (ท้ังภายในชุมชนและเยาวชนเครือข่าย) ผลการดำเนินการตามกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม 
พบว่า กิจกรรม Design thinking เยาวชนและผู้นำชุมชนร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง 
(SWOT Analysis) จากวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างอัตลักษณ์และจุดขายของผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
(กาแฟ โกโก้ โคเนื ้อ) กระบวนการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และการทำบัญชี
ครัวเรือนแบบง่าย ซึ่งชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยโซ่อุปทานจากการผลิตต้นน้ำ ไปสู่การตลาดทั้งภายในและ
นอกจังหวัด โดยหน่วยงานพี่เลี้ยงและทีมงานได้พัฒนาทักษะการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูล
ในยุคดิจิทัล (เช่น ฝึกอบรมทำสื่อการขาย online สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อรับฟังความเห็น
จากผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการการจัดทำแผนการตลาด และดำเนินการตลาดเป็นเวลา 10 เดือน โดย
ผู้นำเกษตรกรและชุมชนร่วมกับเยาวชนมีการติดตามการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับแผน
และกลยุทธ์การตลาด  

ผลการดำเนินงานการตลาด (ต้นทุน และผลตอบแทนของ 3 ธุรกิจ) พบว่า   
1. ธุรกิจชุมชนกาแฟ เยาวชนบ้านน้ำพันจำนวน 10 ราย นำผลผลิตกาแฟกะลาและกาแฟสารจำนวน 

900 กก. แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว/กาแฟดริปแบบซอง โดยการ outsource โรงคั่วที่ได้มาตรฐานยื่นขอ
เครื่องหมาย อย. สร้างแบรนด์ “กาแฟบ้านป่า” จากอัตลักษณ์และจุดขายของกาแฟคุณภาพที่สร้างค วาม
แตกต่างจากคู่แข่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ ด้วย       
อัตลักษณ์ตามภูมินิเวศ ซึ่งเยาวชน ได้กำหนดตำแหน่งการตลาดและทดสอบตลาดใน 2 ระดับ ประกอบด้วย
ตลาด mass จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วอาราบิก้าและโรบัสต้า และตลาดเฉพาะ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คั่ว      
พรีเมี ่ยมกาแฟดริปซอง (กาแฟอาราบิก้า 100% และกาแฟอาราบิก้าผสมกัญชา 5%) สร้างปริมาณธุรกิจ 



 
 

232,928 บาท มีต้นทุนการแปรรูป 146,353 บาท (ร้อยละ 62.83) มีค่าใช้จ่ายการตลาด 30,440 บาท (ร้อย
ละ 13.07) มีกำไร 56,135 (ร้อยละ 24.10) 
 2. ธุรกิจชุมชนโกโก้ เยาวชนบ้านน้ำพันจำนวน 3 ราย นำผลผลิตโกโก้สด จำนวน 1,100 กก. มาแปร
รูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง จำนวน 75 กก. (เมล็ดโกโก้แห้งคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของโกโก้ผลสด) แล้วนำเอาเมล็ด
โกโก้แห้งมาแปรรูปเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส โดยการ outsource โรงงานที่ได้
มาตรฐาน สร้างแบรนด์ “โกโก้บ้านป่า” จากอัตลักษณ์และจุดขาย ในการขับเคลื่อนให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจ 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และผลิตภัณฑ์โกโก้แมส สร้างปริมาณธุรกิจ 61,485 บาท มีต้นทุนการแปรรูป
29,993.74 บาท (ร้อยละ 48.78) มีค่าใช้จ่ายการตลาด 10,222 บาท (ร้อยละ 16.63) มีกำไร 21,269.26 (ร้อย
ละ 34.59) 
 3. ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ เยาวชนบ้างปางช้าง และบ้านศิลาเพชร จำนวน 7-8 ราย รวบรวมข้อมูลโคเนื้อ 
(โคพื้นเมือง และโคขุนคุณภาพ) ของ 6 ชุมชน (บ้านกิ่วน้ำ บ้านน้ำปูน บ้านหนองแดง บ้านปางช้าง บ้านแก้ม 
และบ้านศิลาเพชร) จำนวนโคเนื้อขุน 211 ตัว และลูกโค 171 ตัว โดยวางแผนการตลาดร่วมกับผู้นำเกษตรกร/
ผู้นำชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการ ทำการตลาด 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การตลาดโคมีชีวิตในพื้นที่ 
(ตลาดนัดโค กระบือ) ผู้ประกอบการเขียงในพื้นที่ และตลาดออนไลน์ ซึ่งการตลาดดำเนินการโดยเ ยาวชน
จำนวน 5 รายทำการตลาดโคมีชีวิตและตลาดออนไลน์ มีปริมาณธุรกิจ 1,317,279.40 บาท มีกำไร 60,621.40 
อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 4.60 

 การพัฒนาสมรรถนะ จากผลการดำเนินงานในธุรกิจชุมชน เยาวชนได้รับความรู้ และการปฏิบัติงาน
จริงทางด้านการแปรรูปและการตลาด เสริมสร้างให้เกิดสมรรถะและทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) สมรรถนะด้านดิจิทัล เยาวชนร้อยละ 17 สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครือข่ายผู้ประกอบการ
และผู้แปรรูป และสามารถเพ่ิมช่องทางการตลาด online ให้แก่ธุรกิจชุมชนท้ัง 3 ชนิด 

 2) สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ เยาวชนร้อยละ 17 สามารถนำข้อมูลต้นทุนการผลิต การแปรรูป 
ค่าการตลาด มาวางแผนธุรกิจชุมชนเพื่อกำหนดราคา และตำแหน่งการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางการตลาดและความต้องการ และรสนิยมของผู้บริโภคเป้าหมาย เช่น แผนธุรกิจชุมชนกาแฟ และโกโก้ 
เข้าใจระบบธุรกิจเกษตร เข้าใจ Supply Chain ความสัมพันธ์ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ สามารถพัฒนาเยาวชน
ต้นแบบให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้   

3) สมรรถนะเชิงสังคม/วัฒนธรรม เยาวชนร้อยละ 30 มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคม ของชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง ในโซ่อุปทานการผลิต เช่น 
เยาวชนบ้านน้ำพัน บ้านปางปุก มีความสนใจในระบบการผลิตผสมผสานระหว่างพืชเศรษฐกิจมูลค่ าสูงที่
สามารถทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถยึดเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำ 
ชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และรักษาผืนป่าต้นน้ำ โดยมีเยาวชน
ประมาณ 10-15 คน ที่ถูกเลิกจ้างงานอันเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิค-19 ต้องการกลับมาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรร่วมกับชุมชน  

4) สมรรถนะด้านจิตสาธารณะ เยาวชนร้อยละ 30 มีความเห็นและความต้องการในการมีส่วนร่วมใน
การสร้างอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น ปลูกป่า สร้างฝาย จัดการระบบน้ำของชุมชน 
ตลอดจนมีจิตสาธารณะในการแบ่งปันเกื้อกูล โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแปรรูป การจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง  



 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง ดังนี้ 

1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF)  จะต้องมีการเพิ ่มองค์ความรู ้เทคนิค การสร้าง platforms 
การตลาดออนไลน์ แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการตลาด 
และการสร้างเครือข่ายการตลาด 
 2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องในการ สร้างเครือข่ายผู้
ประกอบด้านการตลาด และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าชุมชน เพื่อสะดวกต่อการค้าขายแก่เยาวชน เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เข้ามาเชื่อมโยงกับเยาวชนเพื่อทำการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เยาวชนได้นำเสนอและจำหน่ายสินค้าชุมชน 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Executive Summary 
 

 A study on the model to enhance a competency of youth in the highland sites  
of Upper Northern Thailand consisted of 2 purposes: 1) to develop entrepreneurship 
competencies for their own communities and coordinate for agricultural business (coffee, 
cocoa, and beef cattle), 2) to propose policy recommendations for youth development and 
sustainable economic and social improvement in agricultural business models that suit to 
upland landscape ecology. Purposive sampling of 100 peoples from communities, support 
agencies, and youth who are interested in being entrepreneur and working with their 
communities. The results showed that 

General personal information of youth who participated in this project were males 
(74%) , Mien (63%)  and indigenous peoples (37%) . Most graduated from secondary schools 
(37%) .  The average family members were 4 people/family, 2 children in a family. According 
to family career, 90% were farmers, 50% work for wages, 45% were traders. The youth had 
digital competencies for communication such as online trade (25%), searching information for 
agriculture (16%). The data analysis of youth interests before joining this project showed that 
they were interested in developing knowledge about agriculture (35%), marketing (31%), and 
middleman (17%) .  For future career, they would like to be farmers (27%) , community 
businessman / marketing (16%), agricultural processors to sell in the agri-tourism sites (16%).  

The activity model for youth competency and skill improvement to connect the 
supply chain in community business (coffee, cocoa, and beef cattle) was conducted with a 
mentor agency and site advisors/youth groups (both in a community and youth community 
network). The performances of 4 activities showed that the Design thinking activities, youth 
and community leaders jointly participated in SWOT Analysis of upland community lifestyles 
to create identity and selling points of community products (coffee, cocoa, and beef cattle). 
Business Model Canvas and simple household accounting were applied to manage supply 
chain from upstream producers to end-markets both in and out province under the 
supervision of mentors to develop skills in public relation media and data access in digital era 
( i.e. Online Advertising Media Training for model product Market Testing to get the opinions 
from consumers and other stakeholders before setting marketing plan and implementing for 
10 months by farmer leaders and youth. The monitoring was conducted to check the 
outcome, problem, and any difficulties to adjust market plan and strategy.  

Marketing performances (Cost-benefit analysis of 3 business) showed that   
 1. Community coffee business, 10 Ban Nampan youth processed 900 kilogram of 
parchment coffee and green bean coffee to roasted coffee product and dip bag coffee by the 
standard outsourcing coffee roaster. The brand “Coffee banpa” was created from identity and 
its selling points for quality coffee which is different from other competitors and in process of 
GMP application. This is in accordance with Nan strategic plan to promote coffee to be one 



 
 

of the economic plants in upland landscape ecology. The youth positioned this brand and 
tested 2 types of markets including Mass marketing for roasted Arabica and Robusta and Niche 
Market for premium drip coffee product in the bag (100% Premium Arabica and Arabica mixed 
with 5% marihuana). This business was worth for 232,928 Baht, the processed cost was 146,353 
Baht (62.83%), marketing expenses was 30,440 Baht (13.07%), the profit was 56,135 Baht 
(24.10%). 
 2. Community cocoa business, The 3 youths from Ban Nam Pan processed by 1,100 kg 
of fresh cocoa to be processed into 75 kg of dry cocoa beans (dry cocoa beans accounted for 
6.78% of fresh cocoa) Dried cocoa beans were processed for marketing. The cocoa nips and 
Cocoa mass products by the standard outsourcing cocoa roaster. The brand “Cocoa banpa” 
was created from identity and its selling points for quality cocoa as a cash crop Selling cocoa 
nips products and cocoa mass. This business was worth for 61,485 Baht, the processed cost 
was 29,993.74 baht (48.78%), marketing expenses was 10,222 baht (16.63%), the profit was 
21,269.26 (34.59%). 

3. Community cattle business, The 7-8 youth from Pang Chang and Sila Phet villages 
have collected data about cattle (Native cattle and premium beef cattle) raised in 6 villages 
(Ban Kew Nam, Ban Nam Poon, Ban Nong Daeng, Ban Pang Chang, Ban Gamh, and Ban Sila 
Phet). There were 211 beef cattle and 171 calves. They set up a marketing plan with farmer 
leaders/community leaders and entrepreneur network. There were 2 types of markets 
including live cattle in local market ( cattle and buffalo market) , local butcher, and online 
market. The market operated by 5 youth business was worth for 1,317,279.40 Baht, the profit 
60,621.40 and return on investment 4.60 %. 

Competency improvement, after community business implement, the youth have 
gained knowledge from practical experiences in processing and marketing leading to 4 
competency and skill enhancement;  

1) Digital Competency, 17% teenagers were able to access and get the benefit from  
internet to search for competitor data, products, target customers, product development 
guideline, entrepreneur and processed network, and increase online markets for 3 community 
business.   

 2 )  Analytical Thinking Competency,  17% youth were able to get production data, 
processed cost, marking cost to set up community business plan for pricing and market 
position to comply with market situation, demand, and customer preference. They can create 
coffee and cocoa community business plan, understand the agribusiness system, understand 
supply chain throughout upstream, midstream and downstream.  

3) Social and Cultural Competence, 30 % youth gained knowledge, understood socio-
economic and lifestyle of their communities as well as  participated in strengthen supply 
chain. For example, teens in Ban Nampan and Ban Pang Puk are interested in a 
Mixed/Diversified/Polyculture Farming System for high economic value plants to replace 



 
 

maize planting which can be developed for main and part-time occupation in Watershed 
classification 1 and 2. This farming system is a form of sustainable eco-friendly farming and 
watershed conservation.  Approximately 1 0 - 1 5  youth who were laid off due to COVID- 1 9 
pandemic would like to return to hometown and start agri-farms.  

4 )  Public Mind Competence, 3 0 % young people would like to engage in career 
building and Corporate Social Responsibility (reforestation, Check Dam building, water 
management system in community). In addition, public mind in processing agricultural 
products and distribution was observed to make Community Strength and self-sufficiency.   

Policy Recommendations for youth competency improvement and sustainable 
economic and social development in agricultural business models that suit to upland 
landscape ecology are, 

1. The government agencies and related private sectors (Provincial Agriculture Office 
Nan Livestock and Charoen Pokphand Foods Co., Ltd. (CPF).  Technical upskills; for example, 
platform creation, regular training in online marketing to youth to let them help farmers to 
solve market failure and apply Marketing Mix Strategy. 

2 .  The government agencies and the build entrepreneur network and develop 
community product database that be convenient for youth to help farmers to solve market 
failure. 

 3. The provincial government agencies related to tourism connect with youth to 
promote public relations activities in various tourism events. Connecting youth to present and 
sell community products. 



 
 



 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 

1) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางของธุรกิจ
ชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)  
  2) เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง  

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจากคน 104 คน จากชุมชน หน่วยงานสนับสนุน และเยาวชนที่สนใจเป็น
ผู้ประกอบการและทำงานร่วมกับชุมชนของตน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ของเยาวชนให้ทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในโซ่อุปทานการผลิตสินค้าของชุมชน ดำเนินการตามกิจกรรมย่อย 4 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Design thinking การออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และบัญชี
ครัวเรือนแบบง่าย การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และการทดสอบตลาด ซึ่งผลการดำเนินงาน พบว่า   

1. ธุรกิจชุมชนกาแฟ เยาวชนบ้านน้ำพันสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ แบรนด์บ้านป่า ปริมาณ
ธุรกิจ 232,928 บาท มีกำไร 56,135 บาท (ร้อยละ 24.10) 
 2. ธุรกิจชุมชนโกโก้ เยาวชนบ้านน้ำพัน และบ้านปางปุก สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้ แบรนด์ 
“โกโก้บ้านป่า” ปริมาณธุรกิจ 61,485 บาท มีกำไร 21,269.26 (ร้อยละ 34.59) 
3. ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ เยาวชนบ้างปางช้าง และบ้านศิลาเพชร ทำการตลาดโคมีชีวิต และ ผู้ประกอบการเขียง
ในพื้นที่ และตลาดออนไลน์มีปริมาณธุรกิจ 1,317,279.40 บาท มีกำไร 60,621.40 อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนร้อยละ 4.60 
  การพัฒนาสมรรถนะ เยาวชนมีสมรรถะและทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ เยาวชนร้อยละ 17 มีสมรรถนะด้าน 
ดิจิทัล เยาวชนร้อยละ 17 มีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์  เยาวชนร้อยละ 30 มีสมรรถนะเชิงสังคม/
วัฒนธรรม  และเยาวชนร้อยละ 30 มีสมรรถนะด้านจิตสาธารณะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง ดังนี้ 

1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF)  จะต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้เทคนิค การสร้าง platforms การตลาด
ออนไลน์ แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการตลาด  และการ
สร้างเครือข่ายการตลาด 
 2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องในการ สร้าง เครือข่ายผู้
ประกอบด้านการตลาด และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าชุมชน เพื่อสะดวกต่อการค้าขายแก่เยาวชน เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เข้ามาเชื่อมโยงกับเยาวชนเพื่อทำการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เยาวชนได้นำเสนอและจำหน่ายสินค้าชุมชน  

      
 
 
 



 
 

 
 



 
 

Abstract 
 

A study to enhance the competency of youth in the highland sites of Upper Northern 
Thailand consisted of two purposes:  

1) to develop entrepreneurship competencies for their own communities and 
coordinate for agricultural business (coffee, cocoa, and beef cattle), 

 2) to propose policy recommendations for youth development and sustainable 
economic and social improvement in agricultural business models that are suited to upland 
landscape ecology.  

The sampling came from 104 people from communities, support agencies, and youth 
who are interested in being entrepreneurs and working with their communities.  The results 
showed that the activity model for youth competency and skill improvement to connect the 
supply chain in community business is vital. The performances of four activities used:  design 
thinking activities, business model canvas and simple household accounting, public relation 
media, and market testing. Results are as follows:  

1. Community coffee business: Nampan youth were able to sell the “Coffee banpa” 
brand, which was worth for 232,928 Baht. The profit was 56,135 Baht (24.10%). 

2. Community cocoa business: Ban Nam Phan youth and Ban Pang Puk were able to 
sell the “Cocoa banpa”, brand which was worth for 61,485 Baht. The profit was 21,269.26 
(34.59%). 

3. Community cattle business: youth from Pang Chang and Sila Phet villages sold live 
cattle in the local market (cattle and buffalo market) connecting with local butcher, and online 
market. The business was worth 1,317,279.40 Baht, the profit 60,621.40 and return on 
investment 4.60 %. 

Competency improvement:  youth have gained competencies and enhanced their 
skills in areas such as digital competency (17%), analytical thinking competency (17%), social 
and cultural competency (30 %), and public minded competency (30%). 

Policy recommendations for youth competency improvement and sustainable 
economic and social development in agricultural business models that are suited to upland 
landscape ecology are, 

1. The government agencies and related private sectors (Provincial Agriculture Office 
Nan Livestock and Charoen Pokphand Foods Co., Ltd. (CPF) employ efforts that will upskill 
young people in technical fields; for example, platform creation, regular training in online 
marketing to youth to enable them to assist farmers to solve market failure and apply 
Marketing Mix Strategy. 



 
 

2. The government agencies use the build entrepreneur network and develop 
community product databases that be convenient for youth to help farmers to solve market 
failure. 

 3. The provincial government agencies related to tourism connect with youth to 
promote public relations activities in various tourism events. It is important to connect youth 
to present and sell community products. 
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บทที่ 1 

ความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูง 
 

1.1 บทนำ  
 ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าพัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งมีจุดเน้น
ที ่เศรษฐกิจดิจิทัล หรือเศรษฐกิจที ่มีความรู ้ เป็นฐาน (Knowledge-based economy) และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative economy) ทั้งหมดนี้เน้นนวัตกรรมการสร้างสรรค์คุณค่า และสิ่งแปลกใหม่ที่นำไปสู่
ธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืน เป็นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
การรับจ้างผลิต เศรษฐกิจที่เน้นแรงงาน (Labor-intensive economy) และการติดกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle –income trap) มายาวนาน ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High –income countries) ภายในปี 
พ.ศ. 2575 (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, มปป.) 
          สำหรับการพัฒนาสมรรถนะคนไทยบนพื้นที่สูงในอนาคต พบว่า เยาวชนบนพื้นที่สูงมีคุณลักษณะที่
สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้/การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสนใจในการ
เรียนรู้ด้านภาษา มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในระดับสูง นอกจากนี้ พบว่า เยาวชนมีเป้าประสงค์อาชีพในอนาคต 3 กลุ่ม
อาชีพ ได้แก่ งานบริการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ บุคลากรภาครัฐ และงานด้านวิชาชีพเฉพาะ และยังพบว่า อาชีพ
ในอนาคตทางด้านเกษตรที่เยาวชนให้ความสนใจจะยึดเป็นอาชีพหลัก มีเพียง ร้อยละ 1.11 แต่เยาวชนยัง
สนใจที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563) ทั้งนี้ชุมชนบนพื้นที่สูง
ยังมีความต้องการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนเกษตรให้สอดคล้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิ
นิเวศ ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความกินดี อยู่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
เยาวชนเป็นกลไกหนึ่งชองชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในธุรกิจชุมชน  ในการทำหน้าที่
เชื่อมต่อโซ่อุปทานการผลิต เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนบน
พื้นที่สูง เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเยาวชนโดยการทำหน้าที่
เชื่อมต่อหรือเป็นโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชน  

ซึ่งจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงใน
ภาคเหนือตอนบน สรุปได้ว่า เยาวชนบนพื้นที่สูงให้ก้าวทันเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ควรได้รับการ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ บูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ประกอบกับทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ๆ ในการ
ทำธุรกิจ และปรับปรุงผลผลิตให้สนองตอบต่อความต้องการผู้บริโภคและตลาด เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ด้าน
อาชีพ ให้สามารถเข้าสู่งานบริการ และงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาให้เยาวชนได้มีจิตสาธารณะรัก
และหวงแหนชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรมบนพื้นที่สู ง ชุมชนล้วนให้ความสำคัญแก่ลูกหลาน
เยาวชนให้เกิดการรวมกลุ่มเยาวชนให้เกิดวิสาหกิจเยาวชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายให้เยาวชน พัฒนาห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในชุมชน ให้สามารถสร้าง platforms การตลาดออนไลน์ และการตลาดแบบ 
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pre-order แก่เยาวชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการตลาด และการสร้างเครือข่ายการตลาด 
ซึ่งจากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าเยาวชนที่มีเป้าหมายยึดอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักมีเพียง ร้อยละ 1.11 แต่
ยังสนใจที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นเพียงอาชีพเสริม การส่งเสริมให้เยาวชนทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการ
นอกจากจะสร้างอาชีพใหม่ๆแล้ว ยังมีส่วนลดการเคลื่อนย้ายเยาวชนจากชุมชนสู่ชุมชนเมือง/เมืองหลวง ดังนั้น
การพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรซึ่งเกษตรกร/ชุมชนมักมีความเข้มแข็งในโซ่การผลิต และยังขาดความเข้มแข็งใน
โซ่กลางน้ำและปลายน้ำซึ่งจะสร้างงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่แล้ว ยังขยายโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มที่ 
ส่งเสริมทักษะการสร้างเยาวชนนักธุรกิจชุมชน เกิดกลุ่ม start upในพ้ืนที่ (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ 2563) 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงให้ความสำคัญในกระบวนการเฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพ สร้างการมีส่วน
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคชุมชน ภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเยาวชน ให้มีสมรรถนะ
ของคนไทย 4.0 ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการ/นักการตลาด มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบน
ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
และการลงมือในการปฏิบัติจริงของเยาวชนและธุรกิจชุมชน การวิจัยครั้งนี้จึงบูรณาการกิจกรรมในโซ่อุปทาน
การผลิตโดยเลือกสินค้าเกษตรที่ชุมชนคัดเลือกว่ามีความพร้อมในการลงทุนและมีความเป็นไปได้ในการ
เชื่อมต่อโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาให้เกิดต้นแบบธุรกิจชุมชนด้านเกษตร สินค้าเกษตรที่คัดเลือก ได้แก่ กาแฟ โกโก้ 
และโคเนื้อ   ทั้งนี้กลไกการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
คณะผู้วิจัยจะให้ความสำคัญแก่เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์และ mind set ของการรักถิ่นฐาน 
พร้อมกับการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนบน
พื้นที่สูงให้พึ่งพาตนเอง แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและจะก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาในระยะยาวเยาวชนจะทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สังคมร่วมกันทุ่มเททรัพยากรประเทศในการ
พัฒนาสมรรถนะให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางของ
ธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) 
 1.2.2 เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบน
ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง  
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ    
 เป้าหมาย: พัฒนาเยาวชนจำนวนไม่น้อยกว่า 104 ราย และเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบ/ผู้ประกอบการ 
เพ่ือสังคมจำนวน 20 ราย  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่  
 1. สมรรถนะด้านดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการผลิตสื่อ ธุรกิจ
ชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)  
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2. สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ 
และโคเนื้อ) เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม   

3. สมรรถนะด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ รักถิ่นกำเนิด หวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างรู้คุณค่า ด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในอาชีพ
เกษตร/การตลาดสินค้าเกษตร โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจ
ชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)  

4. สมรรถนะด้านจิตสาธารณะ เสริมสร้างการปลูกจิตสำนึก การเป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การอยู่ร่วมกันของชุมชน 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  

1. จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 104 คน จาก 3 แหล่ง (ชุมชนต้นแบบ
หน่วยงานภาครัฐ และเยาวชนทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ) 

2. เยาวชนสามารถทำต้นแบบธุรกิจชุมชน (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
     1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    เยาวชนบนพื้นที่สูงจะได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ และด้านดิจิทัล เพ่ือ
บรรลุเป้าประสงค์ด้านอาชีพ ให้สามารถเข้าสู่งานบริการ และงานวิชาชีพเฉพาะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในชุมชน โดยกำหนดบทบาทให้เยาวชนทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อต่อกลางเชื่อมโยง
ของธุรกิจชุมชน (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) ดังนั้นขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน 
การเสริมสร้างสมรรถนะ 4 ด้าน ดังนี้ 

1) สมรรถนะด้านดิจิทัล สามารถผลิตสื่อได้ 
2) สมรรถนะด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ การคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจชุมชนด้านการเกษตรได้  
3) ด้านสังคม วัฒนธรรม สิ ่งแวดล้อม ให้เยาวชนมีความรู ้ ความเข้าใจ รักถิ ่นกำเนิด หวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างรู้คุณค่า ด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในอาชีพเกษตร/
การตลาดสินค้าเกษตร บนรากฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมน  

4) ด้านจิตสาธารณะ เสริมสร้างการปลูกจิตสำนึก การเป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม/
ศักยภาพของชุมชน และทรัพยากรของชุมชน การอยู่ร่วมกันของชุมชน 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร คือ เยาวชนบนพื้นที่สูง ที่สนใจธุรกิจการเกษตร 3 ธุรกิจ ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จาก 3 ภาคส่วน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน/เกษตรกรรุ่นใหม่/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ต่ำ
กว่า 104 คน (แบ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการออกเป็น 2 รุ่นๆ ละไม่ต่ำกว่า 52 คน)  
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2.การคัดเลือกเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน และจำนวนเยาวชน ประกอบด้วยดังนี้ 
2.1 ชุมชนต้นแบบ 3 สินค้า ประกอบด้วย กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ  
2.2 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย young smart farmer จากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และ

จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  
2.3 เยาวชนทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ  
 

1.5 ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ  
 
ผลผลิต 
       1. ชุดความรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะเยาวชน 4 ด้าน เพื่อให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการของสังคม 
จากสมรรถนะ 
       2. สื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในธุรกิจชุมชนแก่ผู้บริโภค และตลาด 
       3. เยาวชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และเป็นแกนนำใน
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงจังหวัดน่าน 
 
ผลลัพธ์โครงการ 

1.แนวทางในการพัฒนาเยาวชน เพื่อเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโค
เนื้อ) บนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน  

2.ชุมชนเกิดการสร้างผู้ประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเอง เกิดการสร้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้แปรรูป 
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ชุมชนมีศักยภาพต่อยอดในธุรกิจ 
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม ต่อไป  
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอแบ่งออกเป็น ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การ
จัดการศึกษา การบริหารจัดการในการพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ ทักษะในทรัพยากรมนุษย์  ส่วนที่ 2 
แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะและวิธีการวัดสมรรถนะของเยาวชน และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ส่วนที่ 3 
งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน ส่วนที่ 4 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน รายละเอียดของการ
ทบทวนวรรณกรรม มีดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 การจัดการศึกษา การบริหารจัดการในการพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ ทักษะใน
ทรัพยากรมนุษย์  

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการ
จัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเท่าเทียม และทั ่วถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local 
Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของ
การกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ไว้ดังนี้“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  ในรอบสาม
ศตวรรษที่ผ่านมาสังคมโลกมีการขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางสังคมพหุวัฒนธรรม (cross-
cultural social) ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปแบบพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนของสังคม การดำเนินชีว ิตของคนในสังคมส่วนใหญ่ นับแต่ปี ค.ศ.  2011 โลกจะต้องรับมือกับ
สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาด้านเด็กและเยาวชนที่พุ่งสูงขึ้นจนถึงข้ันวิกฤติ (สถาบันรามจิตติ, 2553) 
 ปัจจัยหลักในการพัฒนาสังคม คือ การพัฒนาเยาวชน เพราะการพัฒนาเยาวชนเปรียบเสมือนการ
สร้างครอบครัว ตัวอย่าง เช่น การอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสร้างความร่วมมือในระหว่าง
สมาชิกกันเองเพื่อก้าวเข้าสู่การขยายตัวไปในกลุ่มใหญ่ของสังคมโดยรวมในท้ายที่สุด  นักพัฒนาเยาวชนและ
สังคมที่มีชื ่อเสียง การพัฒนาเยาวชนไม่ได้หมายความว่า ต้องมีกระบวนการการเรียนการสอนเหมือนใน
สถาบันการศึกษาที ่กำหนดมาตรฐานความรู ้ หรือวิธีการทางเทคนิค แต่ควรเป็นการเรียนการสอนผ่าน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะ วิธีคิด และการปรับตัวด้วยตนเอง ประกอบกับการส่งเสริม
ให้เยาวชนมีทัศนคติ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตนเอง และสังคมอื่น ๆ กับการ
ดำเนินชีวิตในอนาคต นักพัฒนาสังคมหลายท่านเสนอว่าในอดีตที่ผ่านมาสังคมมักพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการ
ป้อนความรู้ทางวิชาการ อบรมทักษะในสิ่งที่ตนเองรู้สอนให้ค้นหาคำตอบเฉพาะหน้ามากกว่าการค้นหาสาเหตุ
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ของปัญหา ส่งผลให้เยาวชนไม่มีหลักคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในขณะที่การพัฒนาสังคมคือ การ
พัฒนาเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการกล่อมเกลาจากครอบครัวสังคมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมหลักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยตนเองในทางปฏิบัติการศึกษา การพัฒนาระดับวิธีคิดของเยาวชน 
มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการทางการเจริญเติบโต (Bronfennrener and Shaffer, 1995) 
 ซึ่งจากการถอดบทเรียนนโยบายของรัฐบาลจีนนโยบายการพัฒนากำลังคน ของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะ
การพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิตของ
ประเทศ เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน ในการบริหารธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
   1. การพัฒนาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 
   2. การพัฒนาการออกแบบสินค้ารุ่นใหม่อย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์รุ่น
ใหม่มักจะดีกว่ารุ่นก่อนหน้า (https://planning.tu.ac.th) 

ถอดบทเรียนนโยบายบริษัท CP ในการสร้างเยาวชน มีดังนี้ 
1. พัฒนาผู้เรียน/เยาวชน ให้เป็นเลิศในทางที่ตนเองถนัด และมีความสุข เน้นทักษะทางดิจิทัล และ

ด้านภาษา  
2. ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้/สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Class 

Room ฝึกทำแผนธุรกิจ/ออกแบบสินค้า 
3. การปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีวินัย ให้กับนักเรียน/

นักศึกษา เพ่ือพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีในสังคม (https://www.cpall.co.th) 
 การบริหารจัดการในการพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ ทักษะการปรับจิตสำนึก Graham 
Allen and Lain Duncan Smith (2009) กล่าวว่า ในอดีตสังคมโดยรวมมีการบริหารจัดการในการพัฒนา
กระบวนการคิด การเรียนรู้ ทักษะการปรับจิตสำนึกการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของเยาวชนในทิศทางที่ไม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการเมือง การรักษาระบบ
นิเวศ ความรู้พื้นฐานของสังคมในระยะยาว และเขายังได้เสนอต่อว่าการส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะ ความรู้ 
พฤติกรรมที่เหมาะสมควรเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นเด็ก
เข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่จะมีความสนใจต่อตนเอง และยึดตนเองเป็นศูนย์กลางทางปัญญา ประกอบกับศักยภาพ
การพัฒนาทางความคิดของบุคคลทั่วไป จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะมีมากในช่วงแรกเกิดถึงยี่สิบปี
แรก และลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะในช่วงเวลาดังกล่าว เยาวชนจะรู้สึกว่าตนกำลังอยู่บนเวทีที่สังคมกำลังเฝ้า
มอง และประเมินตนเองอยู่จึงต้องการความโดดเด่น ความเป็นอิสระทางจิตใจต้องการเสรีภาพ และจะมี
ความรู้สึกพึ่งพอใจที่จะได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้ใหญ่ เช่น การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการได้รับผิดชอบ
ต่อตนเอง การแสดงถึงความเป็นผู้นำของเยาวชน ดังนั้นเราจึง มีการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน/บุคลิกลักษณะที่
ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้สร้างผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สูง หรือเหนือกว่าเกณฑ์/
เป้าหมายที่กำหนดไว้  และทำให้เยาวชนสามารถสร้างอาชีพแก่ตนเอง/ชุมชน เพ่ือเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน
ต่อไป 
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 ส่วนที่ 2 แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ วิธีการวัดสมรรถนะของเยาวชน  และกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ  
1. ความหมายของสมรรถนะ (Competency) David C. McClelland (1970) ได้ให้คำจำกัดความ

ไว้ว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้สร้าง
ผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สูง หรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ ่งประกอบด้วย ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) ของบุคคลที่จำเป็นต้องมี 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยความรู้ หมายถึง ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติติหน้าที่ ซึ่งได้จากการศึกษา 
อบรม สัมมนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่วนทักษะ หมายถึง ความสามารถเฉพาะที่จำเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งจากการฝึกฝน หรือทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญ และคุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง 
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และความต้องการส่วนตัวของบุคคล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร,2553) ดังนั้นโครงการฯ นี้จึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสมรรถนะ ด้วยการให้องค์ความรู้ และการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง ตามความต้องการของเยาวชน และการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยมีเป้าหมายที่จะ
เพ่ิมสมรรถนะท้ัง 4 ด้าน ของเยาวชน 

2. วิธีการวัดสมรรถนะ สมรรถนะไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้เครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์มา
วัดค่าได้ชัดเจน แต่ถึงอย่างไรก็มีการออกแบบเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพ่ือมาวัดค่าในการ
ประเมินผล อาจดูจากการลงมือปฏิบัติงานจริง จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นความสามารถ และประเมินสมรรถนะ
การทำงานของบุคคลนั้นได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งโครงการฯ นี้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มสมรรถนะ ด้วยการให้องค์
ความรู้ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง ตามความต้องการของเยาวชน และการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดย
มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสมรรถนะใน 4 ด้าน และมีเกณฑ์ที่จะประเมินสมรรถนะอย่างชัดเจน และมีมาตรฐานวัด
จากผลผลิต หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานของเยาวชน วัดสมรรถนะของบุคคลดังนี้ 

2.1 สมรรถนะเชิงดิจิทัล วัดสมรรถนะจากความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ เข้าใจ และ
สร้างสื่อดิจิทัล ของบุคคล/เยาวชน  

2.2 สมรรถนะเชิงเศรษฐกิจแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ วัดสมรรถนะจากความรู้และทักษะในการ
ปรับตัวให้สอดรับกับการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจชุมชน คิดวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจชุมชน หรือกับสังคม
ภายนอก ของบุคคล/เยาวชน  

2.3 สมรรถนะเชิงสังคม/วัฒนธรรมไทย/สิ่งแวดล้อม วัดสมรรถนะจากการรักถิ่นฐาน รักบ้านเกิด 
(อยู ่บ้าน) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่เป็น Social capital ในการ movement สังคมร่วมกัน การ
เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ต่างระดับ ต่างกลุ่ม ภายในชุมชน ของบุคคล/เยาวชน  

2.4 สมรรถนะเชิงจิตสาธารณะ จากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือชุมชนและ/สังคม รู้จัก
การแบ่งปัน ของบุคคล/เยาวชน  

เมื ่อเยาวชนมีสมรรถนะ เช่น สมรรถนะเชิงดิจิทัล  และสมรรถนะเชิงเศรษฐกิจแบบใหม่ ในยุค
โลกาภิวัฒน์ ในการคิดวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรบนพ้ืนที่สูง จากการ
รวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญในโซ่การผลิต แต่ในโซ่กลางน้ำ และปลายน้ำที่ยังไม่
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เข้มแข็ง ขาดการแปรรูป ขาดการตลาด ขาดการเชื่อมโยง จึงต้องพัฒนาเยาวชน ตั้งแต่การรวมรวม การใช้
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ที่เชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ หรือ
เริ่มจากกลางน้ำ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้บริโภคปลายน้ำ ซึ่งการเชื่อมโยงเป็นใน
ลักษณะแนวราบที่เชื่อมต่อกันเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีในทางธุรกิจที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย หรือ
อีกนัยหนึ่ง ห่วงโซ่อุปทานเป็นการบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล และเพื่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ห่วงโซ่อุปทานมุ่งเน้นการ
ร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือให้การไหลของทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ทุน ฯลฯ เป็นไป
ได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม ลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ 
(สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป.; สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2558)  

3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือโจทย์
ให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ที่ตั ้งไว้ เพื่อที่จะหาวิถีทางที่ดีที ่สุดและ
เหมาะสมที่สุด การแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานกระบวนการนี้จะเน้นยึดไปที่หลักของผู้ใช้/ผู้บริโภค (User-centered) 
เป็นหลัก การทำความเข้าใจในขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) จะสามารถทำให้เรา
ลำดับการปฏิบัติการ ตลอดจนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปจนถึงสามารถสร้าง
นวัตกรรมหรือผลลัพธ์เพื ่อมาตอบโจทย์ที ่ต้องการได้ ซึ ่งกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ ( Design 
Thinking Process) ในรูปแบบสากลนั้นมีการสร้างสรรค์ขึ ้นมาได้อย่างน่าสนใจ และเป็นขั้นตอน (สำนัก
ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ , 2564) ดังนี้ 

1. Empathize เข้าใจปัญหา ขั้นแรกต้องทำความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ในทุกมุมมองเสียก่อน 
ตลอดจนเข้าใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแก้ไขนี้เพ่ือหาหนทางที่เหมาะสม และดีท่ีสุด  

2. Define กำหนดปัญหาให้ชัดเจน เมื่อเรารู้ถึงข้อมูลปัญหาที่ชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
แล้ว ให้นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริง  

3. Ideate ระดมความคิดคือ การนำเสนอแนวความคิด แนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ 
อย่างไม่มีกรอบจำกัด ควรระดมความคิดในหลากหลายมุมมอง หลายวิธีการ ออกมาให้มากที่สุด เพื่อที่จะเป็น
ฐานข้อมูลในการที่เราจะนำไปประเมินผลเพ่ือสรุปเป็นความคิดที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  

4. Prototype สร้างต้นแบบที ่เล ือก หากเป็นเร ื ่องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมขั้น 
Prototype นี้ก็ คือ การสร้างต้นแบบ เพ่ือทดสอบจริงก่อนที่จะนำไปผลิตจริง  

5.Test ทดสอบทดลองนำต้นแบบ/ข้อสรุปที่จะนำไปใช้จริงมาปฏิบัติก่อน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 
ตลอดจนประเมินผล เสร็จแล้วก็นำเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปใช้
จริงอีกครั้ง 
  ตัวอย่างของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (2016) กล่าวว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) เกี่ยวกับการไม่ออกนอกบ้านของคนเราในปัจจุบัน เช่น สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ปัจจุบันอากาศร้อน 
หรือปัญหาเรื่องโรคระบาดทำให้คนเราไม่กล้าออกนอกบ้าน มาเดินซื้อของในตลาด 
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Empathize: ปัญหาโรคระบาด หรืออากาศที่ร้อนขึ้นทุก ๆ วัน บรรยากาศที่ไม่อยากเดินทางไปไหน 
ทำให้เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ก็ต้องปิดกิจการลง เพราะไม่มีผู้บริโภค Remix Desert Coffee ก็ประสบกับปัญหานี้ 
ในช่วงเวลากลางวันจำนวนคนที่เข้าร้านจะน้อยมาก ๆหรือบางวันไม่มีคนเข้าเลย 

Define: ปัญหาที่เกิดจากบรรยากาศที่ร้อนภายนอก หรือปัญหาโรคระบาด ทำให้คนไม่อยากออกไป
ข้างนอก จึงหลีกเหลี่ยงการเดินทาง 

Ideate: ออกแบบตัวช่วยแก้ปัญหานี้ ที่ทำให้คนไม่ต้องเดินทางไปซื้อเอง แต่ก็ยังได้รับสินค้าสบายๆอยู่
ที่บ้าน ได้ทั้งผู้ค้ากับผู้บริโภค 

Prototype: ทำการออกแบบแอพพลิเคชั่น สำรวจความต้องการ และลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะได้
เข้าใจให้มากต่อการออกแบบ เริ่มตั้งแต่คิดฟังก์ชั่นการใช้งาน และคำนึงถึงความเข้าใขในการใช้แอพพลิเคชั่น 

Test: ได้ทำการสอบถามความคิดเห็นจากผู้อ่ืนของหน้าแอพพลิเคชั่นซึ่งพบว่ามีความเข้าใจ และ
สะดวกต่อการใช้งาน  

จึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการคิด เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ 
เพื่อสร้างเครื่องมือ ในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การประเมินความสำเร็จของแผนงาน และเลือก
รูปแบบ ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเริ่มต้นธุรกิจหรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้ เติบโตมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ครบมิติเป็นการตอบโจทย์ที่สำคัญของการทางธุรกิจ ก็คือ 
การสร้าง Business Model Canvas (Alexander, 2004)  กระบวนการคิด สร้างสรรค์ ในมนุษย์น ั ้นมี
ความสำคัญต่อ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ การต่อยอดและการสร้างสิ ่งใหม่ ให้เกิดมูลค่าเพิ ่มทาง
เศรษฐกิจ อีกท้ังความคิดสร้างสรรค์จะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการทลายขีดความสามารถของคนในชาติ เกี่ยวกับ
ศักยภาพ การสร้างสรรค์ทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ งานบริการ หรือกระบวนการผลิต  เป็นต้น ให้ข้ามพ้นกรอบ
ความคิดแบบเดิม ๆ โดยตั้งอยู่บนฐานของความเป็นไปได้ โดยไม่รุกล้ำหรือละเมิดสิทธิของคนอื่นหรือประเทศ
อื ่น พัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นไปเพื ่อบ่มเพาะ นักเรียน/เยาวชนให้เป็นผู้ที ่มีการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ให้กับตัวผู้เรียนและสังคมตลอดเวลา (ไพฑูรย์, 
2558) 

 
ส่วนที่ 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน  
การศึกษาหลักเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะ และมีมาตรฐานวัดจากผลผลิต หรือผลลัพธ์จากการ

ดำเนินงานของเยาวชน วัดสมรรถนะของบุคคล (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559)  พบว่า เยาวชนในยุคใหม่ควรมี 
สมรรถนะ สำคัญ 4 ด้านในการดำรงชีวิตประจำวันและพัฒนาอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย สมรรถนะเชิง
ดิจิทัล วัดสมรรถนะจากความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ เข้าใจ และสร้างสื่อดิจิทัล ของบุคคล/เยาวชน  
สมรรถนะเชิงเศรษฐกิจแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ วัดสมรรถนะจากความรู้และทักษะในการปรับตัวให้สอดรับ
กับการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ/ธุรกิจชุมชน กับสังคมภายนอก ของบุคคล/เยาวชน  สมรรถนะเชิงสังคม/
วัฒนธรรมไทย วัดสมรรถนะจากการรักถิ่นฐาน รักบ้านเกิด (อยู่บ้าน) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่เป็น 
Social capital ในการ movement สังคมร่วมกัน การเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ต่าง
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ระดับ ต่างกลุ่ม ภายในชุมชน ของบุคคล/เยาวชน   และสมรรถนะเชิงจิตสาธารณะจากทำประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม ช่วยเหลือชุมชนและ/สังคม รู้จักการแบ่งปัน ของบุคคล/เยาวชน  

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (ธนิษฐา สุขะวัฒนะ , 2555) สร้างกิจกรรมการศึกษา 
สาธารณะสุข ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครั ฐ สร้าง
นวัตกรรมท้องถิ่นจุดประกายให้เยาวชนทั่วประเทศ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยเยาวชน 
ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรมท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยจิตสาธารณะของเยาวชนในชนชน (โครงการการออกกำลังกายอย่างถูก
วิธี โครงการการดูแลผู้สูงอายุโดยเยาวชน โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ โครงการเยาวชนวัยใส หัวใจจิต
อาสา เป ็นต ้น) การส ่งเสร ิมการท่องเที ่ยวโดยเยาวชนมีส ่วนร ่วม การบร ิหารจ ัดการและอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรักคลอง โครงการเยาวชนเฝ้าระวังภัยพิบัติ โครงการเยาวชนคน
รุ่นใหม่ร่วมใจสำนึกรักบานเกิด เป็นต้น) การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(โครงการสื่อสร้างสรรค์ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า เป็นต้น) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว (โครงการเยาวงชนพาเท่ียว
ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ เป็นต้น) ด้านการมีส่วนร่วมอื่นๆการร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง (โครงการคาราวานการ
เลือกตั้ง เป็นต้น) 

ศิริพร กิรติการกุล และคณะ (2563) ได้ทำการศึกษาโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่
สูงในภาคเหนือตอนบน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบนพ้ืนที่สูงด้วยความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะเยาวชน 4 
ด้าน เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชน ควบคู่กับการมีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม รู้จักดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนของจังหวัด
น่าน   เยาวชนบนพื้นที่สูงมีความต้องการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรมากกว่าจะยึดอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก เยาวชนมีการนำความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมพัฒนาให้เกิดธุรกิจ
ชุมชนการเกษตร โดยให้ความสนใจในกิจกรรมการการแปรรูป/การตลาดออนไลน์ เยาวชนบนพื้นที่สูงคิดเป็น
ร้อยละ 21 สามารถพัฒนาธุรกิจกับตลาดภายนอกโดยการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเยาวชนร้อยละ 26 
สร้างเพจและสื่อประชาสัมพันธ์ (จุดเด่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน) เป็นsocial media สร้างการรับรู้และตอบรับ
จากสังคม  เยาวชนเล็งเห็นโอกาสและช่องทางการสร้างรายได้ตลอดโซ่อุปทานและมีความสนใจเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อชุมชน มีความสนใจลงทุนเพ่ิมและมีความต้องการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและ
สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง   
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ส่วนที่ 4 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน  
จากการทบทวนเอกสาร แนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน 

เพ่ือการเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของโซ่อุปทานธุรกิจชุมชน  ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนำ
นโยบายของรัฐบาลจีนที่บริษัท CP ประเทศไทยนำมาเป็นแนวทางในการสร้างเยาวชน วิธีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เน้นการพัฒนาเยาวชนด้านทักษะดิจิทัล ฝึกทำแผนธุรกิจ ฝึกการทำบัญชีครัวเรือนแบบง่าย ปลูกฝัง
การช่วยเหลือสังคม/ชุมชนบ้านเกิด มีจิตสารณะต่อสังคม/ชุมชน และเยาวชนใช้อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิต
สินค้าการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ไทยที่สนับสนุน YSF และสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ
ในระหว่างสมาชิกกันเอง เพ่ือก้าวสู่การขยายตัวไปในกลุ่มใหญ่ของสังคม ผ่านวัฒนธรรมของชุมชน ให้เยาวชน
มีทัศนคติ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตนเอง และสังคมอื่น ๆ ซึ่งวัยเยาวชน เป็นวัย
เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะมีความสนใจต่อตนเอง ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางทางปัญญา เยาวชนรู้สึกว่าตนกำลังอยู่บน
เวทีที่สังคมกำลังเฝ้ามอง และประเมินตนเองอยู่ จึงต้องการความโดดเด่น ความเป็นอิสระทางจิตใจต้องการ
เสรีภาพ และจะมีความรู้สึกพ่ึงพอใจ ที่จะได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้ใหญ่ เช่น การตัดสินใจการแก้ไขปัญหา 
การได้รับผิดชอบต่อตนเอง การแสดงถึงความเป็นผู ้นำ ดังนั ้น  เราจึงมีการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน 
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้สร้างผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้เยาวชนสามารถสร้างอาชีพแก่ตนเอง และชุมชน ได้กลุ่มวิสาหกิจใหม่ในชุมชน เพ่ือ
เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนต่อไป (https://www.cpall.co.th) 

ดังกรอบแนวคิดการดำเนินงาน จากภาพที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชนบนพ้ืนที่สูงให้เป็นโซ่
ข้อกลางในธุรกิจชุมชน จากรากฐานความเข้มแข็งทั้งมิติทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน  เสริมสร้าง
สมรรถนะทั้ง 4 ด้าน (ด้านดิจิทัล ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และด้านจิต
สาธารณะ ) ผ่านกระบวนการเรียนรู้/กรอบการเรียนรู้ Friendship “รู้จักฉันรู้จักเธอ” และมีการออกหลักสูตร 
Design Thinking และ Prototype เกิดการจัดการที่นำไปสู่การสร้างต้นแบบ ถ้าฉันเป็นผู้ประกอบการ จะต้อง
พัฒนาสินค้าในชุมชน ฉันจะออกแบบธุรกิจอย่างไร ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม มีการ Test เกิดการทดสอบตัวต้นแบบ และนำไปทดลองตลาด ประเมินผลลัพธ์ หลังนำไปใช้จริง 
และให้เยาวชนนำไปเชื่อมโยงกับชุมชนต่อไป  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. Friendship “รู้จักฉันรู้จักเธอ” 

2. Design Thinking 

- ร่วมก ำหนดปัญหำ/ควำม
ต้องกำร 

- แนวทำงแก้ไข/ระดมควำมคิด/
ให้โจทย์คิดร่วมกับธุรกิจชุมชน 

3. Design Thinking 

- Prototype เกิดกำร
จัดกำรที่น ำไปสู่กำรสร้ำง
ต้นแบบ 

- ออกแบบธุรกิจอย่ำงไร ที่
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงใน
มิติสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

4. Design Thinking 

- Test เกิดกำรทดสอบตัวต้นแบบ
และทดลองตลำด 

5. Design Thinking 

- ประเมินผลลัพธ์ หลังน ำไปใช้
จริง 

6.จัดท ำแผนธุรกิจ/แผนตลำด/
บัญชีครัวเรือน 

7.ประเมินผลจำกผลผลิต ผลลัพธ์
ของเยำวชนและธุรกิจชุมชน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือ

สังคมและทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) พัฒนาสมรรถนะเยาวชน 
และ 2) เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจ และสังคมท่ีสอดคล้องกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้
มีระเบียบวิธีการวิจัยและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรได้แก่เยาวชนบนพื้นที่สูงที่มีคุณลักษณะ ความพร้อมในการเป็นผู ้ประกอบการซึ ่งเป็น
ประชากรที่ไม่ทราบจำนวน การศึกษาครั้งนี้จึงเฟ้นหาของเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนบนพื้นที่สูง ที่ชุมชน
มีการผลิตสินค้าเป้าหมาย 3 ชนิด (กาแฟ โกโก้ และโคเนื ้อ) จากภาคีที ่เกี ่ยวข้องด้วยวิธ ีการเจาะจง 
(purposive sampling) จำนวน 104 ราย และจำนวนเยาวชน ร้อยละของเยาวชน ดังตารางที ่ 1 และ
รายละเอียด (ดังภาคผนวกท่ี 1)  ประกอบด้วยดังนี้ 

  1.1 เยาวชนที่หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาธุรกิจชุมชน ได้แก่ เกษตรจังหวัด และ
ปศุสัตว์จังหวัด ที่ได้ทำการคัดเลือก young smart farmers ที่เป็นเยาวชน ที่เป็นตัวแทนของชุมชน
ต่าง ๆ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้นำชุมชน 

1.2. เยาวชนที่เป็นตัวแทนชุมชนที่ทำการศึกษา และผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 3 ชนิด   
        1.3 เยาวชนในจังหวัดน่านที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้นำชุมชน มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ และมีจิต

สาธารณะ  
 ตารางท่ี 1 จำนวน ร้อยละของเยาวชน ที่ได้จากการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน 

แหล่งที่มา จำนวนเยาวชน (ราย) ร้อยละ 
ชุมชนต้นแบบ 36 34.62 
หน่วยงานภาครัฐ 35 33.65 
เยาวชนทั่วไปที่สนใจ 33 31.73 
รวม 104 100 

     
3.2 ข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล 
     ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 2 กลุ่มได้แก่ 

2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ทำการรวบรวมข้อมูลด้วย 2 เครื่องมือ ได้แก่ 
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1) แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) และแบบสอบถามปลายปิด (Close-
Ended Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคล (เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน สถานการ
สมรส เป็นต้น)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือนของเยาวชน 
ส่วนที่ 3 ข้อมูล คุณลักษณะ และทักษะสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของเยาวชน 

2) การประชุมกลุ่ม (Focused Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา ความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา
ทักษะ สมรรถนะของเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ทำหน้าที่การตลาด รวมทั้งสามารถผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ออกแบบรูปแบบการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

2.1)  การประชุมร่วมกับหน่วยงานพี่เลี้ยง (สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และ
ภาคเอกชน)  

2.2)  การประชุมร่วมกับเยาวชน (ท้ังภายในชุมชนและเยาวชนเครือข่าย) 
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากตำรา เอกสารและ

บทความวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสถิติพ้ืนฐานจากหน่วยงานพ่ีเลี้ยงและภาคเอกชนเพ่ือ
นำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและนำมาใช้อ้างอิง 

 
3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูง มีข้ันตอนที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 สำรวจศักยภาพเครือข่าย และความพร้อมของเยาวชนในพื้นที่ 
ในการสำรวจประเมินศักยภาพและความพร้อม ของเครือข่ายและเยาวชน ได้ดำเนินการร่วมกับ

หน่วยงานพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน ตัวแทนเยาวชน นักวิชาการ/นักวิจัย ภาครัฐ และเอกชนผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ในพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและออกแบบกิจกรรม  
ในการพัฒนาและออกแบบกิจกรรม โครงการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องการประชุมสร้างความเข้าใจ และ

การมีส่วนร่วม การประชุมแกนนำเยาวชน และร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการฝึกอบรมให้ความรู ้เชิง
ปฏิบัติการ และการปฏิบัติงานจริงในธุรกิจชุมชน  และหารือกันในการเฟ้นหาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ สามารถประสานขอความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การดำเนินงานในกระบวนการขั้นกลางน้ำและปลายน้ำ (เช่น การพัฒนาธุรกิจชุมชชนกาแฟ มีผู้นำเกษตรกร
และผู้นำชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเยาวชน เป็นต้น) 
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ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม 
ขั้นตอนการฝึกอบรวมเป็นกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านให้แก่เยาวชน 

โครงการร่วมกับหน่วยงานพี่เลี้ยงออกแบบขั้นตอนนี้ผ่าน 4 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
1. Design thinking  
2. การการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas/Supply Chain) 

   3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล ( เช่น ฝึกอบรมทำสื่อการขาย 
online  

4. การทดสอบตลาด การจัดทำแผนการตลาด และติดตามการขาย (สำหรับธุรกิจชุมชน
ต้นแบบทั้ง 3) 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์ 

 จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดรงการนำมาประมวลผลและทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ด้วยการใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

และทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) พัฒนาสมรรถนะเยาวชน และ 
2) เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสอดคล้องกับภูมินิเวศบนพ้ืนที่สูง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถนำเสนอผล
การศึกษาแบ่ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชน ส่วนที่ 2 สมรรถนะของเยาวชนก่อนเข้าร่วม
โครงการ ส่วนที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชน 

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคล พบว่า เยาวชนเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 

74 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดร้อยละ 32  เยาวชนเป็นชนเผ่าเมี่ยน อยู่ร้อยละ 63 คนพ้ืนเมืองร้อยละ 37 การศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 37 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 26 และระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 21 จำนวนสมาชิกในครอบครัวของเยาวชนส่วนใหญ่จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และ
จำนวนพี่น้องของเยาวชน (รวมตัวเอง) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 27 (ดังตารางที่  2) 
 
       ตารางท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคน  

ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคน รายละเอียด ร้อยละ 
1. การจำแนกเพศของเยาวชน ชาย 74 
 หญิง 26 
2. ช่วงอายุของเด็ก และเยาวชน อายุน้อยกว่า 18 ปี  5 
 อายุ 18-25 ปี 35 
3. ช่วงอายุของวัยผู้ใหญ่ อายุ 25-50 ปี 40 
 ไม่ระบุ 20 
4. เยาวชนเป็นชนเผ่า   เมี่ยน 63 
 คนพ้ืนเมือง 37 
5. การศึกษาของเยาวชน มัธยมศึกษาตอนปลาย 37 

มัธยมศึกษาตอนต้น 26 
ปริญญาตรี 21 
กำลังศึกษา 11 

 
 

ไม่ได้ศึกษา 5 
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ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคน รายละเอียด ร้อยละ 
6.จำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน 32 
ของเยาวชน 6 คน 21 
 มากกว่า 6 คน 16 
 5 คน 11 
 2 คน 10 
 1 คน 0 
 ไม่ระบุ 5 
7. จำนวนพ่ีน้องของเยาวชน 1 คน 0 
(รวมตัวเอง) 2 คน 27 
 3 คน 5 
 4 คน 21 
 5 คน 21 
 6 คน 5 
 มากกว่า 6 คน  5 
 ไม่ระบุ 16 

          ที่มา: จากการสำรวจ 
 

4.1.2 ข้อมูลด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือนของเยาวชน  
-ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือนของเยาวชน (ดังตารางที่ 3) คือ อาชีพ

หลักของครัวเรือนเยาวชน คือ อาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 90 อาชีพรองลงรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 50 อาชีพ
ค้าขายคิดเป็นร้อยละ 45 งานอดิเรกของเยาวชน ส่วนใหญ่ปักผ้าคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาการขายของ
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 25 และทำการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 16   

  
     ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือนของเยาวชน 

ข้อมูลด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือนของเยาวชน รายละเอียด ร้อยละ 
1. อาชีพหลักของครัวเรือนเยาวชน เกษตรกร 90 

ลูกจ้าง 10 
2. อาชีพรองของครัวเรือนเยาวชน รับจ้าง 50 

ค้าขาย 45 
ติวเตอร์ 5 

3. งานอดิเรกของครัวเรือนเยาวชน ปักผ้า 38 
 ทำการเกษตร 16 
 ขายของออนไลน์ 25 
 กำลังศึกษาต่อ 5 
 วาดรูป 5 
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ข้อมูลด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือนของเยาวชน รายละเอียด ร้อยละ 
 หาความรู้เพิ่มเติม 5 
 เล่นโทรศัพท์มือถือ 6 

     ที่มา: จากการสำรวจ 
 
4.2 ส่วนที่ 2 สมรรถนะของเยาวชนก่อนเข้าร่วมโครงการ  
       4.2.1 คุณลักษณะ และทักษะสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของเยาวชน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านคุณลักษณะ และทักษะสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของเยาวชน (ดังตาราง
ที่ 4) คือ อุปกรณ์ไอซีทีของเยาวชนส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ  Smart 
phone คิดเป็นร้อยละ 31 และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC/Mac) คิดเป็นร้อยละ 16  ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
ส่วนใหญ่ประมาณ 100-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 วัตถุประสงค์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเยาวชนการ
สืบค้นข้อมูลที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้า และการบริการออนไลน์คิด
เป็นร้อยละ 26 เยาวชนส่วนใหญ่ใช้ Line คิดเป็นร้อยละ 95 มีเพ่ือนใน Line น้อยกว่า 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
37 และมีเพื่อนใน Line มากกว่า 300 คิดเป็นร้อยละ 11 เยาวชนใช้ Facebook คิดเป็นร้อยละ 89 จำนวน
เพ่ือนใน Facebook มากกว่า 300 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และมีเพ่ือนใน Facebook ประมาณ 100-200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21 จำนวนผู้ติดตามใน Instagram จำนวน 0-500 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และจำนวน 501 คน
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 5 -การซื้อของออนไลน์ของเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 53 ซื้อของออนไลน์จาก Shopee 
และ Lazada คิดเป็นร้อยละ 16 เท่ากัน เยาวชนเคยขายของออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 21  ช่องทางการขายของ
ออนไลน์ผ่าน Facebook คิดเป็นร้อยละ 10 การใช้ Application เกี่ยวกับจัดทำวิดีโอของเยาวชนส่วนใหญ่ไม่
ระบุการใช้ Application เกี่ยวกับจัดทำวิดีโอใน Smart phone คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาใช้ Application 
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 22 และใช้ Application คือ iMovie คิดเป็นร้อยละ 17  การสร้างเพจของเยาวชนสว่น
ใหญ่ไม่เคยสร้างเพจ ร้อยละ 74 และเคยสร้างเพจคิดเป็นร้อยละ 26 เยาวชนสนใจเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
ชุมชน ในกิจกรรมการเกษตร/ผู้ผลิต/ผู้ปลูก คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ   เป็นผู้ทำหน้าที่การตลาด คิด
เป็นร้อยละ 31 และเป็นผู้รวบรวม คิดเป็นร้อยละ 17 อาชีพในอนาคตของเยาวชน เยาวชนมีความต้องการมี
อาชีพเกษตรกร 27% ธุรกิจค้าขายชุมชน (นักการตลาด) 16% อาชีพแปรรูปผลิตผลการเกษตร และจำหน่าย
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 16%     

 
ตารางท่ี 4  คุณลักษณะ และทักษะสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของเยาวชน    
คุณลักษณะของเยาวชน รายละเอียด ร้อยละ 

1. อุปกรณ์ไอซีทีเป็นของตนเอง -คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC/Mac) 16 
-คอมพิวเตอร์พกพา (Note book) 0 
-โทรศัพท์มือถือ 41 
-Tablet/iPad 6 
-Smart phone 31 
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คุณลักษณะของเยาวชน รายละเอียด ร้อยละ 

-กล้องวีดีโอ 0 
-กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 6 
อื่น ๆ 0 

2. ค่าใช้จ่ายการสื่อสาร 100-500 บาท 84 
501-1,000 บาท 6 

 1,001-1,500 บาท 5 
 1,501-2,000 บาท 0 
 2,000 บาทขึ้นไป 5 
3.วัตถุประสงค์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสนใจ 32 
 ติดต่อ/ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการออนไลน์ 26 
 ติดต่อ Social media ต่าง ๆ 19 
 เล่นเกมออนไลน์ 4 
 สืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา 15 
 อื่น ๆ  0 
 ไม่ระบุ 4 
4. จำนวนเพื่อนใน Line  น้อยกว่า100 คน 37 
 ไม่ระบุจำนวน 26 
  200-300 คน 16 
  มากกว่า 300 คน 11 
  100-200 คน 10 
5. จำนวนเพื่อนใน Facebook น้อยกว่า 100 คน 10 
 100-200 คน 21 
  200-300 คน 11 
  มากกว่า 300 คน 32 
  ไม่ระบุจำนวน 26 
6. จำนวนผู้ติดตามใน Instagram 0-500 คน 5 
 501 คนขึ้นไป 5 
 ไม่มี 69 
 ไม่ระบุ 21 
7. ซื้อของออนไลน์จากแหล่งไหนบ้าง Shoppee 16 
 Lazada 16 
 Facebook 5 
 Market Place 5 
 ไม่ระบุ 11 
 ไม่เคยซื้อ 47 
8. ขายของออนไลน์ผ่านแหล่งไหนบ้าง Facebook 10 
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คุณลักษณะของเยาวชน รายละเอียด ร้อยละ 

 Market Place 5 
 ไม่เคยขาย 74 
 ไม่ระบุ 11 
9. ใช้ Application เกี่ยวกับจัดทำวิดีโอ iMovie 17 
 Vivavideo 13 
 Kinemaster 9 
 อื่น ๆ 22 
 ไม่ระบุ 39 
10. การสร้างเพจของเยาวชน เคย 26 
 ไม่เคย 74 
11. สนใจในธุรกิจชุมชนในกิจกรรม เกษตรกร/ผู้ปลูก/ผู้ผลิต 35 
 เกษตรกร/ผู้รวบรวม 17 
 เกษตรกร/ผู้แปรรูป 7 
 เกษตรกร/ผู้ทำหน้าที่การตลาด 31 
 ไม่ระบุ 10 
12. อาชีพในอนาคตของเยาวชน ทำการเกษตร 27 
 ค้าขาย 16 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 16 
 ไม่ระบุ 21 
 เจ้าของธุรกิจ 5 
 รับราชการ 5 
 ทำฟาร์ม 5 
 เปิดกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ (ขนาดเล็ก) 5 

ที่มา: จากการสำรวจ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมจากการสำรวจ เยาวชนสนใจเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจชุมชน ใน

กิจกรรมการเกษตรเป็นผู้ปลูก/ผู้ผลิต คิดเป็นร้อยละ 35  รองลงมา คือ เป็นผู้ทำหน้าที่การตลาด คิดเป็นร้อย
ละ 31 และเป็นผู้รวบรวม คิดเป็นร้อยละ 17 แต่เยาวชนมีความต้องการมีอาชีพเกษตรกร 27% ธุรกิจค้าขาย
ชุมชน (นักการตลาด) 16% อาชีพแปรรูปผลิตผลการเกษตร และจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 16%  
และนำข้อมูลทั่วไป และคุณลักษณะของเยาวชนบนพื้นที่สูง เพื่อเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจด้านการเกษตร 
(กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)  โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงกับเยาวชน เพื่อการสื่อสาร 
และค้นหาความรู้ รวมถึงกิจกรรมด้านการตลาดออนไลน์ เพ่ือมาเชื่อมในส่วนที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะเยาวชน
เพ่ือเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ต่อไป 
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4.3 ส่วนที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน เพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม  
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูง มีข้ันตอนที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.3.1 ขั้นตอนที่ 1 สำรวจศักยภาพเครือข่าย และความพร้อมของเยาวชนในพื้นที่ 
ในการสำรวจประเมินศักยภาพและความพร้อม ของเครือข่ายและเยาวชน ได้ดำเนินการร่วมกับ

หน่วยงานพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน ตัวแทนเยาวชน นักวิชาการ/นักวิจัย ภาครัฐ และเอกชนผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ในพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
กิจกรรม โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1) การประชุมกลุ่ม (Focused Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา ความคิดเห็น แนวทางการ
พัฒนาทักษะ สมรรถนะของเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ทำหน้าที่การตลาด รวมทั้งสามารถผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ออกแบบรูปแบบการตลาด โดยแบ่งการจัดประชุมร่วมเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงานพ่ี
เลี้ยง และระดับพื้นท่ี/กลุ่มเยาวชน (ท้ังภายในชุมชนและเยาวชนเครือข่าย) 

1.1)  การประชุมร่วมกับหน่วยงานพี่เลี้ยง (สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และ
ภาคเอกชน)  

ผลการระดมความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักวิชาการ/นักวิจัย ภาครัฐ และเอกชนผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น) ดังภาพที่ 2 และภาพภาคผนวกที่ 2 มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม ปฏิทินการฝึกอบรม หัวข้อ 
วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
โครงการ  โดยสอดแทรกแนวคิด หลักการสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะเยาวชน เพื ่อให้ทำหน้าที่
ผู้ประกอบการ/นักการตลาดเพื่อชุมชน ควรให้ความรู้ และกระบวนการคิดวิ เคราะห์ ที่สำคัญได้แก่ Design 
thinking  การออกแบบโมเดลธุรกิจ ( เช่น Business Model Canvas/ Supply Chain) ด้านการเกษตร และ
การฝึกทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น โดยให้มีความรู้ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
มีศักยภาพในการผลิต ให้เยาวชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการร่วมกัน ทั้งกาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ นอกจากนี้
ควรให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ชุมชนของเครือข่ายในพื้นที่ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมสัมมนา 
เพื ่อสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน รวมทั ้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จาก
ประสบการณ์ตรงในพื้นที่ และสร้างแรงจูงใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เป็นคนในพื้นที่สูง (ที่มีชื่อเสียง มี
ความสำเร็จ เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน) ให้มาถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ ในธุรกิจเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดลองตลาดจากผลิตภัณฑ์
ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สร้างเวทีการนำเสนอผลให้แก่เพื่อนเยาวชน 
หรือผู้ประกอบการมืออาชีพ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป 
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    ภาพที่ 2  การประชุมวางแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้ที่เก่ียวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

นำผลข้อมูลจากการสำรวจ คุณลักษณะ และความคาดหวังธุรกิจชุมชนของเยาวชน  (ดังข้อมูลในข้อ 
4.2.1) เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาให้เกิดธุรกิจชุมชนเกษตร ด้านกาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ ในด้านการแปรรูป 
การตลาด ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ คุณลักษณะเยาวชน พบว่า เยาวชนสนใจการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ค้นข้อมูลที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้า และการบริการ
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 26 เยาวชนส่วนใหญ่ใช้ Line คิดเป็นร้อยละ 95 ใช้ Facebook คิดเป็นร้อยละ 89 
เยาวชนชอบขายของออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 21 และใช้ Application เกี่ยวกับจัดทำวิดีโอ ใน Smart phone 
คิดเป็นร้อยละ 39 และใช้ Application เกี่ยวกับ iMovie คิดเป็นร้อยละ 17 เยาวชนส่วนใหญ่เคยสร้างเพจ 
คิดเป็นร้อยละ 26 แต่เยาวชนมีความต้องการมีอาชีพเกษตรกร 27% ธุรกิจค้าขายชุมชน (นักการตลาด) 16% 
อาชีพแปรรูปผลิตผลการเกษตร และจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 16%     

 จะเห็นได้ว่า เยาวชนมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจชุมชน ทำการตลาดออนไลน์ สามารถ
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยตลาดออนไลน์  

ดังนั้นทางโครงการฯ จึงสามารถใช้กิจกรรมต่าง ๆ เชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจเกษตร (กาแฟ โกโก้ 
และโคเนื้อ)  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงกับเยาวชน และชุมชน เพื่อสร้าง start up 
เยาวชน และผู้ประกอบการแปรรูป เช่น กาแฟ ผ่านกระบวนการ design thinking การการออกแบบโมเดล
ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ เป็นต้น 

ในการประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมโครงการจากนักวิชาการ/นักวิจัย ภาครัฐ และ
เอกชนผู้ประกอบการในท้องถิ่น ได้สรุปการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 
4 กิจกรรมย่อย ดังรายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมเยาวชนเชิงปฏิบัติการใน (ภาคผนวกที่ 4) และกล่าวพอ
สรุปได้ ดังนี ้

1. Design thinking  
2. การการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas/Supply Chain) 
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล ( เช่น ฝึกอบรมทำสื่อการขาย online)  
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4. การทดสอบตลาด การจัดทำแผนการตลาด และติดตามการขาย online (สำหรับธุรกิจชุมชน
ต้นแบบทั้ง 3) 

 
1.2)  การประชุมร่วมกับเยาวชน (ท้ังภายในชุมชนและเยาวชนเครือข่าย) 

การประชุมแกนนำเยาวชนร่วมกับเกษตรจังหวัดน่าน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพ่ือนำข้อเสนอแนว
ทางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง 4 กิจกรรมย่อย ตามข้อ 1.1 จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานพี่เลี้ยง นำมา
ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนำเยาวชนต่อไป ซึ่งหัวข้อรายละเอียดการประชุมแกน
นำเยาวชน ดัง QR-code (ภาพที่ 3) ในการประชุม (ภาพที่ 4) และรายชื่อแกนนำเยาวชนในส่วนชุมชน
ต้นแบบ (ด้งภาคผนวกท่ี 1) และภาพรายละเอียดประกอบการประชุมดัง (ภาคผนวกท่ี 3) 

                                               
 ภาพที่ 3 การนำเสนอแนวทางอบรมเชิงปฏิบัติการ  ภาพที่ 4 การประชุมชนผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชน

จังหวัดน่าน ณ  สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
 

ผลการประชุมผู้นำชุมชนแกนนำเยาวชนร่วมกับเกษตรจังหวัดน่าน (ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563) 
  นำผลการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของยาวชน 104 ราย (จากชุมชน 36 ราย หน่วยงานรัฐ 35 

ราย และเยาวชนทั่วไป 33 ราย) ก่อน intervention เยาวชนมีทักษะสมรรถนะทางด้านดิจิตอล (72 %) และมี
ทักษะสมรรถนะทางด้านการตลาด (30 %) แต่เยาวชนมีความสนใจอาชีพผู้ประกอบการในธุรกิจชุมชน ใน
กิจกรรมการเกษตรผู้ผลิต คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ เป็นผู้ทำหน้าที่การตลาด คิดเป็นร้อยละ 31 และ
เป็นผู้รวบรวมสินค้า คิดเป็นร้อยละ 17 และเยาวชนต้องการมีอาชีพเกษตรกร 27% ธุรกิจค้าขายชุมชน 
(นักการตลาด) 16% อาชีพแปรรูปผลิตผลการเกษตร และจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 16% จึงมแีนว
ทางการสร้างผู้ประกอบการของชุมชน เป้าหมาย: พัฒนาเยาวชนต้นแบบ/ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพ่ือ
เชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนด้านการเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) ให้มีสมรรถนะคนไทย 4.0 โดย
ผ่านกระบวนการพัฒนา (Development) เยาวชน ในการเชื่อมต่อโซ่อุปทานยกระดับการเพิ่มมูลค่า (Value 
Added) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง (Networking)  ปัจจุบันธุรกิจชุมชนทั้งด้านพืชมูลค่าสูง ได้แก่ กาแฟ โกโก้    
อโวคาโด และผลไม้หลายชนิดที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ หรือตลอดโซ่อุปทาน 
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เกิดชุมชนต้นแบบที่เกษตรจังหวัด และหน่วยงานจังหวัดผลักดันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ขับเคลื ่อนเป็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่เยาวชนสามารถสร้างมูลค่า สร้างรายได้จนเป็นอาชีพท่ีมั่นคงได้ในทุกห่วงโซ่  

เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และมีจิตสาธารณะรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด
แก่เยาวชนที่มาจากหลากหลายชุมชน พ้ืนฐานการศึกษาและวิถีชีวิตที่แตกต่าง ควรให้ความสำคัญแก่การจัดทำ
กรอบการเรียนรู้  กระบวนการ (Process) สำคัญ คือ การสร้าง Friendship  หรือเรียกว่า“รู้จักฉันรู้จักเธอ” 
พร้อม ๆกับสอดแทรกกิจกรรมเสริมอื่นเพื่อแนะนำหลักสูตร/แนะนำตัวเอง/ละลายพฤติกรรม และมีการออก
หลักสูตร Design Thinking, Empathize: สิ่งที่ฉันชอบ/ไม่ชอบ/ บ้าน-ชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม Define 
กำหนดปัญหา/ความต้องการ Ideate แนวทางแก้ไข/ระดมความคิด/ให้โจทย์คิด และ Prototype เกิดการ
จัดการที่นำไปสู่การสร้างต้นแบบ “ถ้าฉันเป็นผู้ประกอบการ และต้องพัฒนาสินค้าในชุมชน ฉันจะออกแบบ
ธุรกิจอย่างไร ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ” มีการ Test เกิดการทดสอบตัว
ต้นแบบ และนำไปทดลองตลาด ประเมินผลลัพธ์ หลังนำไปใช้จริง เปิดมุมมองพื้นฐานหลักคิด “การจัด
การเกษตรต้องแม่นยำ เข้าใจระบบธุรกิจเกษตร เข้าใจ Supply Chain ความสัมพันธ์ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ 
และออกแบบโมเดลธุรกิจ ต่อยอดจากกิจกรรม Design Thinking  “Business Model Canvas และการฝึก
ทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการเชื่อมต่อขั้นตอนการดำเนินงาน และให้เยาวชนนำไปเชื่อมโยง
กับชุมชนต่อไป   

 
4.3.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและออกแบบกิจกรรม  

ในการพัฒนาและออกแบบกิจกรรม โครงการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องการประชุมสร้างความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วม การประชุมแกนนำเยาวชน และร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการฝึกอบรมให้ความรู ้เชิง
ปฏิบัติการ และการปฏิบัติงานจริงในธุรกิจชุมชน  และหารือกันในการเฟ้นหาบุคลากรที่จะทำหน้าที่ เป็นผู้
ประสานงานซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ สามารถประสานขอความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การดำเนินงานในกระบวนการขั้นกลางน้ำและปลายน้ำ (เช่น การพัฒนาธุรกิจชุมชชนกาแฟ มีผู้นำเกษตรกร
และผู้นำชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเยาวชน เป็นต้น) 

จากผลการประชุมกลุ่ม (Focused Group) ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงานพี่เลี้ยง และระดับ
พื้นที่/กลุ่มเยาวชน (ทั้งภายในชุมชนและเยาวชนเครือข่าย) ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
เยาวชน เพื่อการเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของโซ่อุปทานธุรกิจชุมชน ในการจัดฝึกอบรมเยาวชนเชิงปฏิบัติการ แบ่ง
ออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย ดังรายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมเยาวชนเชิงปฏิบัติการใน (ภาคผนวกที่  4) และ
กล่าวพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. Design thinking  
2. การการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas/Supply Chain) และทำบัญชีครัวเรือน 
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล (เช่น ฝึกอบรมทำสื่อการขาย online)  
4. การทดสอบตลาด การจัดทำแผนการตลาด และติดตามการขาย (สำหรับธุรกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 3) 
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และสร้างผู้ประกอบการของชุมชน เป้าหมาย: พัฒนาเยาวชนต้นแบบ/ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพ่ือ
เชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนด้านการเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) มีสมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่  
 1) สมรรถนะด้านดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการผลิตสื่อ ธุรกิจ
ชุมชนด้านการเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) ได้   

2) สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ธุรกิจชุมชนด้านการเกษตร 
(กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) ได้ และเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

3) สมรรถนะด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ รักถ่ินกำเนิด หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างรู้คุณค่า  

4) สมรรถนะด้านจิตสาธารณะ เสริมสร้างการปลูกจิตสำนึก การเป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม/ศักยภาพของชุมชน การอยู่ร่วมกันของชุมชน 
  

4.3.3 ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม 
ขั้นตอนการฝึกอบรวมเป็นกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านให้แก่เยาวชน 

โครงการร่วมกับหน่วยงานพ่ีเลี้ยง และพ้ืนที่กลุ่มเยาวชน (ท้ังภายในชุมชนและเยาวชนเครือข่าย) แบ่งออกเป็น 
4 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 

1. Design thinking  
2. การการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas/Supply Chain) และทำบัญชีครัวเรือน 
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล ( เช่น ฝึกอบรมทำสื่อการขาย online  
4. การทดสอบตลาด การจัดทำแผนการตลาด และติดตามการขาย (สำหรับธุรกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 3) 

และมีรายรายละเอียดของผลการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
1. กิจกรรม Design thinking  เริ่มจากการบรรยายของ รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล/รศ.ดร.จงกล พรม

ยะ เร ื ่องให้เยาวชนรู ้จ ักช ุมชนของเรา/ที ่มา ว ัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ การพัฒนา 
(Development) เยาวชน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง (Networking)  การเรียนรู้ Friendship “รู้จักฉันรู้จักเธอ”
แนะนำตัวเอง ให้องค์ความรู้/การจัดการทักษะความรู้เชิงปฏิบัติการด้านกาแฟ ด้วยสื่อการเรียนรู้  เพื่อเป็น
แนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมโซ่อุปทานการผลิต ระหว่างชุมชนบ้านน้ำพัน และแนะนำตัวอย่างผู้นำเยาวชน/
ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ (เช่น นายเทพศักดิ์ หลี่พาณิช ผู้รวบรวมกาแฟเชอรี่ กาแฟกะลา กาแฟสาร 
จากอำเภอท่าวังผา) มาถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในเชิงธุรกิจ ดังแสดงใน QR-code (ภาพที่ 
5) ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาพท่ี 6)  

และคุณแพท (นางสาว วริษฐา ไปมูลเปี่ยม) ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในธุรกิจร้านกาแฟ 
Homm Coffee Thailand อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะในคุณภาพกาแฟ จากการผ่าน
การฝึกอบรมมาตรฐานกาแฟในระดับสากลและเป็น Q Grader คนแรกและคนเดียวของจังหวัดน่าน ให้เกียรติ
มาบรรยาย และให้ความรู้ด้าน Design Thinking เยาวชน/ผู้นำชุมชนร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดอ่อน
และจุดแข็ง (SWOT Analysis) จากวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างอัตลักษณ์ และจุดขายของผลิตภัณฑ์
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ของชุมชน (กาแฟ โกโก้ โคเนื้อ) Empathize: สิ่งที่ฉันชอบ/ไม่ชอบ/ บ้าน-ชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม Define 
กำหนดปัญหา/ความต้องการ Ideate แนวทางแก้ไข/ระดมความคิด/ให้โจทย์คิด และ Prototype เกิดการ
จัดการที่นำไปสู่การสร้างต้นแบบ “ถ้าฉันเป็นผู้ประกอบการ และแนวทางการพัฒนา/การแปรรูปผลิตภัณฑ์
กาแฟ (ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาแฟ กาแฟบ้านป่าบ้านน้ำพัน) เพ่ือการเพิ่มมูลค่า/การขยายโอกาสทางการตลาด 
และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน (ทำงานที่บ้านเกิดก็รวยได้)  ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8  

                        
     ภาพที ่5 เนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกาแฟ  ภาพที่ 6 ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกาแฟ  
 

           
 ภาพที ่7 คุณวริษฐา ไปมูลเปี่ยม (คุณแพท) ให้แนวทางการพัฒนาธุรกิจกาแฟ/การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ    

 

 
    ภาพที ่8 คุณริษฐา ไปมูลเปี่ยม (คุณแพท) เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟและโรงคั่วกาแฟให้ความรู้คุณภาพกาแฟ 

และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน (ทำงานที่บ้านเกิดก็รวยได้) 
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ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรม Design thinking 
1. เยาวชนได้ พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกาแฟ 

          2. เยาวชนได้ แนวทางการพัฒนา/การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ การขยายโอกาสทางการตลาด และ
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน (ทำงานที่บ้านเกิดก็รวยได้) จากวิทยากรผู้ประสบผลสำเร็จใน
ธุรกิจ 

          3. เยาวชนได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างบ้าน-ชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม ระหว่างชุมชนกับเยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

4. เยาวชนได้ สมรรถนะเชิงสังคม/วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
ตนเอง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ (ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาแฟ กาแฟบ้านป่าบ้านน้ำพัน) 
สามารถพัฒนาเยาวชนต้นแบบให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

 
2. กิจกรรมการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas/Supply Chain) 
คุณแพท (นางสาว วริษฐา ไปมูลเปี่ยม) ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในธุรกิจร้านกาแฟ Homm 

Coffee Thailand อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยให้มีความรู้ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการผลิต ให้เยาวชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการร่วมกัน เช่น กาแฟบ้านน้ำพัน 
เยาวชนได้เรียนรู้ชุมชนของตนเอง และเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน ให้ความรู้การ
พัฒนาสินค้าในชุมชน ฉันจะออกแบบธุรกิจอย่างไร ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ” มีการ Test เกิดการทดสอบตัวต้นแบบ และนำไปทดลองตลาด ประเมินผลลัพธ์ หลังนำไปใช้จริง 
เปิดมุมมองพื้นฐานหลักคิด “การจัดการเกษตรต้องแม่นยำ เข้าใจระบบธุรกิจเกษตร เข้าใจ Supply Chain 
ความสัมพันธ์ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ และออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึ่งชุมชนมีการ
บริหารจัดการด้วยโซ่อุปทานจากการผลิตต้นน้ำ ไปสู่การตลาดทั้งภายในและนอกจั งหวัด เช่น กาแฟ ต่อ
ยอดจากกิจกรรม Design Thinking (ดังตารางที่ 5) ให้เยาวชนนำไปเชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ในการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่/พัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยตลาด onsite และ online ต่อไป และคุณแพท ได้เสริม
การสอนตัวอย่างการจดบันทึกการทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้นแบบง่าย (ดังตารางที่ 6)  

 
ตารางท่ี 5  ตัวอย่างการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ของกาแฟ 

พันธมิตร เช่น  กิจกรรมหลัก คุณค่าสินค้า บริการ ความสำพันธ์กับลูกค้า กลุ่มลูกค้า 
1. วิสาหกิจชุมชน 1. ปลูกผลเซอร์รี่เอง 1. ช่วยชุมชน 1.พาไปดูสวน และวิธีการ 1.ลูกค้ารายย่อย 
2. อาจารยแ์ม่โจ ้ หรือรับซื้อจากชุมชน 2.สนับสนุนการสร้างปา่ต้นน้ำ Process   -นักท่องเทีย่ว 
3.ซัพพลายเออร์ 2. การคัดเมล็ดสาร 3. สนับสนุนการจ้างงาน 2.คุณภาพของสินค้า   -คนในชุมชน 
4. CP 3. การ Process 4.โครงการเกษตรแปลใหญ ่   2.ขายสง่ 
5. ป่าไม ้   สร้างปา่ สรา้งรายได ้ ช่องทางเข้าถึงลูกค้า   -รา้นกาแฟ 
  ทรัพยากรหลัก   1.Facebook   -รา้นอาหาร 
  1. วัตถุดบิ อุปกรณ ์   2.Website   -รา้นของฝาก 
  2.กำลังคน   3.โทรศัพท์  -ซัพพลายเออร ์
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  3. เครื่องจักร   4.งานอีเว้น  -คนที่จัดส่งให้กบัธุรกิจอื่น 
  4.เงินทุน       
  5.องค์ความรู้       
  6.ไร่กาแฟ       
          
โครงสร้างต้นทุน       รายได้หลัก 
1.ผลผลิต      1.ขายส่ง 
2.กำลังคน       -การจัดส่งสินค้า 
3.เครื่องจักร       -ลูกค้ารายย่อย 
4.วัตถุดิบ อุปกรณ ์     2. ขายปลีก 
5.ทุนในการรับซื้อ     3. ซัพพลายเออร์ 
6.ค่าไฟฟ้า       -การจัดส่งสินค้า 
          -ค่าสินค้า 

ข้อมูล จากการฝึกอบรมเยาวชน  
 

ตารางท่ี 6 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ – รายจ่าย) เบื้องต้นแบบง่าย 
วัน/เดือน/ป ี
 

รายการ รายรับ 
(บาท) 

จ่าย 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 ม.ค. 2562 เก็บกาแฟสด 1,000 กิโลกรมั ขาย 22,000 - ราคา 22 บาท/กิโลกรัม 
3 ม.ค. 2562 เก็บพริกขาย 4,000 -  
5 ม.ค. 2562 ซื้อเนื้อหมู+เนื้อไก ่ - 500  
6 ม.ค. 2562 ซื้ออาหารปลา - 500  
10 ม.ค. 2562 ช่วยทำบุญงานข้ึนบ้านใหม่ของเพื่อนบ้าน - 100  
20 ม.ค. 2562 ชำระหนี้ ธกส. - 11,000  
22 ม.ค. 2562 จ่ายค่าปุ๋ย  จำนวน 2 กระสอบ - 500 ราคากระสอบละ 500  บาท 
24 ม.ค. 2562 ซื้อกระเทียม+หอมแดง - 200  
25 ม.ค. 2562 เก็บกาแฟสด 1,000 กิโลกรมั ขาย 22,000 -  
30 ม.ค. 2562 ซื้อของ online - 1,000  
31 ม.ค. 2562 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่  500  

รวม  48,000 14,300  
สรุป มีรายรับจำนวน  48,000 บาท    

 มีรายจ่าย  จำนวน  14,300 บาท    
 มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็นจำนวน

เงิน 33,700  บาท 
   

 
ผลที ่ได ้ จากการจัดกิจกรรมที ่ 2 ออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas/Supply  

Chain) และการทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้นแบบง่าย 
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1. เยาวชนได้ ออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) สร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติ
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ” มีการ Test เกิดการทดสอบตัวต้นแบบ นำไปทดลองตลาด 

2. เยาวชนได้ แนวทางการจัดทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้นแบบง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได ้
3. เยาวชนได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างชุมชนเยาวชนเข้าร่วม 
4. เยาวชนได้ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน รายได้ แผนธุรกิจ

ชุมชนด้านการเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) เข้าใจระบบธุรกิจเกษตร เข้าใจ Supply Chain 
ความสัมพันธ์ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ สามารถพัฒนาเยาวชนต้นแบบให้ผู้ประกอบการเพ่ือ
สังคม 

 
3. กิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล 

โดยทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้อง เกมส์ น้องตี้ และน้องเยียร์ เนื้อหาการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล (เช่น ฝึกอบรมทำ
สื่อการขาย online) สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ดังรายละเอียด QR Code และภาพการอบรม 
(ภาพที่ 9) ด้วยสื่อการเรียนรู้ Online (บน Fecebook) กิจกรรมย่อยพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
กาแฟ ผ่านสื่อสังคม Online (Line) โดยการเปิดให้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม Line (ชื่อกลุ่มทำสื่อจังหวัด
น่าน) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/ติดตามการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน จากที่เข้าอบรม 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ภาพที่ 10) และนำผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านน้ำพัน และผลิตภัณฑ์โกโก้บ้านปางปุก 
มาฝึกการจำหน่ายสินค้า ในตลาด Online (บน Fecebook) ชื่อ กาแฟบ้านป่าบ้านน้ำพัน (Coffee banpa) 
ภาพที่ 11 และ Cocoa banpa เกษตรกรบ้านปางปุก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ภาพที่ 12 และติดตามยอด
วิว ยอดแชร์  มีเยาวชน และผู้สนใจติดตามยอดวิว ยอดแชร์ Online บน Fecebook จำนวนกว่า 311 คน 
(Coffee banpa) และจำนวนกว่า 115 คน (Cocoa banpa) ภาพที่ 13 (ณ วันที ่ 20 พฤศจิกายน 2564)  
   

     
 
ภาพที่ 9 QR Code และภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื ่อประชาสัมพันธ์ Online ของ

เยาวชน 
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ภาพที่ 10 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยตลาดออนไลน์  
 

 

 
ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านน้ำพัน อ. สองแคว จ. น่าน สินค้าบน  Online (Fecebook) ชื่อ กาแฟบ้านป่า 
 

 

 
                ภาพที่ 12 บรรจุภัณฑ์ โกโก้บ้านป่า  เกษตรกรบ้านปางปุก อำเภอสองแคว จ. น่าน 
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          ภาพที่ 13  Online  ใน facebook.com/Coffee banpa/เกษตรกรบ้านน้ำพัน และcocoa banpa  

เกษตรกร จังหวัดน่านติดตามยอดวิว ยอดแชร์ 
 

ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ 3 สร้างสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล  
1. ได้จำนวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85 ของเยาวชนทั้งหมด  

            2. เยาวชนได้ฝึกเทคนิคการผลิตสื่อการตลาด มีกลุ่ม Line/สื่อแนะนำชุมชนของตนเอง ที่นำเสนอ
จุดเด่น อัตลักษณ์ของชุมชน (ชื่อเยาวชนกาแฟ โกโก้บ้านป่า)  

          3. สมรรถนะด้านดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการผลิตสื่อ  
 

3. กิจกรรม การจัดทำแผนการตลาด การทดสอบตลาด การทำบัญชีครัวแบบง่าย และการติดตาม
การขาย online  

ธุรกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 3 (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) การจัดทำแผนการตลาด การทดสอบตลาด และ
การติดตามการขาย online ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อรับฟังความเห็นจากผู ้บริโภค และผู้ที่
เกี่ยวข้องก่อนการการจัดทำแผนการตลาด และดำเนินการตลาดเป็นเวลา 10 เดือน โดยผู้นำเกษตรกรและ
ชุมชนร่วมกับเยาวชนมีการติดตามการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับแผนและกลยุทธ์การตลาด  
การดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน (เช่น ปริมาณธุรกิจ โครงสร้างต้นทุน อัตรากำไร โอกาสทาง
การตลาด ช่องทางการตลาด แต่ละธุรกิจ และมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนในการ
ดำเนินการด้านการตลาดของเยาวชน และมีการติดตามผลการขาย onsite และ online ของเยาวชน ดังนี้  

1. ธุรกิจกาแฟ มีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน การพัฒนาศักยภาพด้านบริหารการเงิน ให้ทราบ
เบื้องต้น เช่น ด้านการบริหารการเงิน มีเงินสดหมุนเวียน จำนวน 10,000 บาท นำไปซื้อผลผลิตกาแฟกะลา 
และกาแฟสารในการทดสอบตลาด จำนวน 900 กิโลกรัม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว/กาแฟดริปแบบซอง 
โดยการ outsource โรงคั่วที่ได้มาตรฐานยื่นขอเครื่องหมาย อย. สร้างแบรนด์ “กาแฟบ้านป่า” ได้ผลิตภัณฑ์ 
ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว เพื่อขายส่งร้านกาแฟ และผู้บริโภคทั่วไป (ใช้กาแฟ เกรด A) ราคา กาแฟสาร 
200 บาท/กิโลกรัม (มีต้นทุน 0.20 บาท/กรัม) 
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2. ผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อขายตลาดออนไลน์ (ใช้กาแฟ เกรด AA) ราคากาแฟสาร 250-300 บาท/
กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป (ต้นทุน 0.30 บาท/กรัม) 

3. ผลิตภัณฑ์กาแฟดริป ใช้กาแฟกะลา ประมาณ 200 กิโลกรัม มาทำการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ 2 
ชนิด ประกอบด้วยกาแฟอาราบิก้า 100 % และกาแฟกัญ (กาแฟอาราบิก้าผสมกัญชา 5 %) และมีราคาขาย
รายได้ของเยาวชน และต้นทุน ดังนี้ 
     3.1 กาแฟอาราบิก้า 100 % น้ำหนักบรรจุ 10 กรัม/ถุง (5 ซอง/กล่อง) ราคาขาย 135 บาท/กล่อง 
เยาวชนได้รับรายได้กล่องละ 40 บาท (ต้นทุน 60 บาท/กล่อง) 
               3.2 กาแฟกัญ (ผสมกัญชา) น้ำหนักบรรจุ 10 กรัม/ถุง (5 ซอง/กล่อง) ราคาขาย 350 บาท/กล่อง 
เยาวชนได้รับรายได้กล่องละ 70 บาท (ต้นทุน 200 บาท/กล่อง) 
          4. การขนส่งสำหรับการตลาดออนไลน์ พบว่า มียอดบริการมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการตลาด
ทั้งหมด โดยการส่งสินค้า จะส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยการส่งทางไปรษณีย์ แคอรี่ โดยการสั่งซื้อในจำนวน
มากกว่า 1 กล่องจึงจะให้บริการส่งฟรี ค่าใช้จ่ายในการส่ง จะประกอบด้วย ค่ากล่อง ราคา  5-10 บาท/กล่อง 
และค่าบริการส่ง ขึ้นกับพื้นท่ีส่งของลูกค้า เฉลี่ย 25-35 บาท/ราย (สำหรับการส่งประมาณ 4-6 แพ้ค) 

ได้จัดทำตารางสรุปให้เยาวชน เป็นตารางผลิตภัณฑ์ น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ ราคาขายปลีกต่อหน่วย
จำหน่ายในตลาด ต้นทุนต่อหน่วย และรายได้ต่อหน่วยของกาแฟ เป็นแผนการจำหน่ายในการทดสอบตลาด 
(ดังตารางที่ 7) เป้าหมายการทดสอบตลาด ในระยะเวลา 2 เดือน และมีการติดตามผลการขาย  online ของ
เยาวชน ในรายงานนี้ ในหน้า 36 และมีการบริหารการเงินของเยาวชนๆ จะได้รับรายได้จากส่วนต่างระหว่าง
ราคาขายปลีกและขายส่ง ส่วนชุมชนรับได้ 50% จากส่วนต่างของต้นทุนและราคาขายส่งอีก 50% นำไปสมทบ
เข้ากองทุนวิสาหกิจชุมชน จากตัวอย่างตารางที่ 7 เยาวชนแต่ละคนที่จำหน่ายกาแฟแต่ละผลิตภัณฑ์ จะได้รับ
รายได้ต่อหน่วย (บาท) เช่น กาแฟคั่ว ตลาดออนไลน์ (ใช้กาแฟ เกรด AA) น้ำหนักบรรจุถุง/กล่อง 200 กรัม 
ราคาขายปลีกต่อหน่วย 205 บาท เยาวชนจะมีรายได้ต่อหน่วย 55 บาท เป็นต้น (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 การจัดทำแผนผลิตภัณฑ์ น้ำหนักบรรจุ ราคาจำหน่ายในตลาด ต้นทุน และรายได้ต่อหน่วยของ

กาแฟ  

ผลิตภัณฑ ์
น้ำหนักบรรจุถุง/กล่อง 
(กรัม) 

ราคาขายปลีกต่อหน่วย 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท) 

รายไดต้่อหน่วยที่
เยาวชนได้รับ (บาท) 

1. กาแฟค่ัว ส่งร้านและ
ผู้บริโภคทั่วไป (เกรด A) 

1.1 อาราบิกา้ 250 กรัม 195 100 55 

 1.2 อาราบิกา้ 500 กรัม  350 150 95 

2. กาแฟค่ัว ส่งร้าน และ
ผู้บริโภคทั่วไป (เกรด A) 

2.1 โรบัสต้า 250 กรัม 195 100 
 

55 

 2.1 โรบัสต้า 500 กรัม  300 150 90 

3. กาแฟค่ัว ตลาดออนไลน์ (ใช้
กาแฟ เกรด AA ) 

200 
เป้าการจำหน่าย 100 ถุง 

205 138.63 55 
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4. กาแฟอาราบกิ้า100 % 
 10 กรัม/ซอง (5 ซอง/
กล่อง) เป้าจำหน่ายของ
เยาวชน 100 กล่อง 

135 บาท/กล่อง 70 40 

5. กาแฟกัญ (ผสมกญัชา) 
10 กรัม/ซอง (5 ซอง/
กล่อง) เป้าจำหน่ายของ
เยาวชน 100 กล่อง 

350 บาท/กล่อง 220 70 

รวม  460 

หมายเหตุ เยาวชนแต่ละคนที่จำหน่ายกาแฟแต่ละผลิตภัณฑ์ จะได้รายได้ตามรายได้ต่อหน่วย (บาท) ของผลิตภัณฑ์แต่ชนิด 

 
2. ธุรกิจโกโก้ มีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน การพัฒนาศักยภาพด้านบริหารการเงิน  ให้ทราบ

เบื้องต้น เช่น ด้านการบริหารการเงิน มีเงินสดหมุนเวียน จำนวน 10 ,000 บาท นำไปซื้อผลผลิตโกโก้สด 
จำนวน 1,100 กก. มาแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง จำนวน 75 กก. (เมล็ดโกโก้แห้งคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของ
โกโก้ผลสด) แล้วนำเอาเมล็ดโกโก้แห้งมาแปรรูปเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส โดยการ 
outsource โรงงานที่ได้มาตรฐาน สร้างแบรนด์ “โกโก้บ้านป่า” ได้ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1. โกโก้นิปส์ ใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 25 กก. มาทำการแปรรูป ได้ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ น้ำหนักบรรจุ 150 
กรัม/กระปุก จำนวน 125 กระปุก ราคาขาย 195 บาท/กระปุก (เยาวชนได้รับรายได้กระปุกละ 40 บาท) 

2. โกโก้แมส ใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 50 กก. มาทำการแปรรูป ได้ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส น้ำหนักบรรจุ 150 g 
และ 250 g มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1) ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส น้ำหนักบรรจุ 150 กรัม/ถุง จำนวน 142 ถุง ราคาขาย 180 บาท/
ถุง (เยาวชนได้รับรายได้ถุงละ 40 บาท) 

 2.2) ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส น้ำหนักบรรจุ 250 กรัม/ถุง จำนวน 42 ถุง ราคาขาย 275 บาท/ถุง 
(เยาวชนได้รับรายได้ถุงละ 55 บาท) 

3. การขนส่งสำหรับการตลาดออนไลน์ การส่งสินค้าจะส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยการส่งทาง
ไปรษณีย์ เคอรี ่ โดยการสั ่งซื ้อในจำนวนมากกว่า 1 ชิ ้น จึงจะให้บริการส่งฟรี ค่าใช้จ่ายในการส่ง จะ
ประกอบด้วย ค่ากล่อง ราคา 5-10 บาท/กล่อง และค่าบริการส่ง (ข้ึนกับพ้ืนที่ส่งของลูกค้า เฉลี่ย 25-35 บาท/
ราย สำหรับการส่งประมาณ 4-6 แพ้ค) 

ได้จัดทำตารางผลิตภัณฑ์ น้ำหนักบรรจุ ราคาจำหน่ายในตลาด ต้นทุน กำไร และรายได้ต่อหน่วยของ
โกโก้ แผนการจำหน่ายในการทดสอบตลาด ยอดขายโกโก้ และรายได้ของเยาวชน (ดังตารางที่ 8) เป้าหมาย
การทดสอบตลาด ในระยะเวลา 2 เดือน และติดตามการขาย online ของเยาวชนต่อไป และมีการบริหาร
การเงินเยาวชนจะได้รับรายได้ จากส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกและขายส่ง ชุมชนรับได้ 50% ส่วนต่างของ
ต้นทุนและราคาขายส่งอีก 50% ของส่วนต่างสมทบเข้ากองทุนวิสาหกิจชุมชน ให้เยาวชนแต่ละคนที่จำหน่าย
กาแฟแต่ละผลิตภัณฑ์ จะได้รับรายได้ต่อหน่วย (บาท) ของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เช่น โกโก้แมส น้ำหนักบรรจุ/
ถุง 150 กรัม ราคาขายปลีกต่อหน่วย 180 บาท เยาวชนจะมีรายได้ต่อหน่วย 40 บาท ชุมชนจะมีรายได้ต่อ
หน่วย 45.24 บาท    (ตารางที่ 8) 
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ตารางท่ี  8 การจัดทำแผนผลิตภัณฑ์ น้ำหนักบรรจุ ราคาจำหน่ายในตลาด ต้นทุน และรายได้ต่อหน่วยของ
โกโก้  

             ผลิตภัณฑ์ 
จำนวน 
(ถุง/

กระปุก) 

ราคาขาย 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุน 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

กำไรขั้นต้น 
ต่อหน่วย  
(บาท) 

กำไรขั้นต้น 
ต่อหน่วย  

(บาท 

เยาวชน ชุมชน 

1. โกโก้นปิส์ 150g/กระปุก 125 195 24,375 84.08 10,510.42 40 70.92 
2.โกโก้แมส 150 g (ถุง) 142 180 25,560  94.76 13,456.26 40 45.24  
3. โกโกแ้มส 250 g (ถุง) 42 275 11,550  143.50 6,027.06 55 76.50  

รวม 61,485.00  29,993.74   

  หมายเหตุ เยาวชนแต่ละคนที่จำหน่ายกาแฟแต่ละผลิตภัณฑ์ จะได้รายได้ตามรายได้ต่อหน่วย (บาท) ของผลิตภัณฑ์แต่ชนิด 
 

3. ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ เยาวชนบ้างปางช้าง และบ้านศิลาเพชร จำนวน 5 ราย รวบรวมข้อมูลโคเนื้อ 
(โคพื้นเมือง และโคขุนคุณภาพ) ของ 6 ชุมชน (บ้านกิ่วน้ำ บ้านน้ำปูน บ้านหนองแดง บ้านปางช้าง บ้านแก้ม 
และบ้านศิลาเพชร) จำนวนโคเนื้อขุน 211 ตัว และลูกโค 171 ตัว โดยเยาวชนวางแผนการตลาดร่วมกับผู้น ำ
เกษตรกร/ผู้นำชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการ ทำการตลาด 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การตลาดโคมีชีวิตใน
พื้นที่ (ตลาดนัดโค กระบือ) ผู้ประกอบการเขียงในพื้นที่ และตลาดออนไลน์ ซึ่งการตลาดดำเนินการโดย
เยาวชนจำนวน 5 รายทำการตลาดโคมีชีวิตและตลาดออนไลน์ มีปริมาณธุรกิจ 1,317,279.40 บาท มีกำไร 
60,621.40 อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 4.60 

การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของเยาวชน 
1. ธุรกิจชุมชนกาแฟ กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ในการดำเนินการด้านการตลาดของเยาวชน 
(ทีมงานเยาวชน) และการบริหารการเงินของเยาวชน เยาวชนจะได้รับรายได้จากส่วนต่างระหว่างราคาขาย
ปลีกและขายส่ง เยาวชนได้รับเงินทุกอาทิตย์เมื่อจำหน่ายได้ และชุมชนของเยาวชนรับได้ 50% ส่วนต่างของ
ต้นทุนและราคาขายส่งอีก 50% ของส่วนต่าง สมทบเข้ากองทุนวิสาหกิจชุมชน แบ่งหน้าที่ในการดำเนิน
กิจกรรม ตามห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาการตลาดที่เยาวชนจะมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำพัน 
เยาวชน จำนวน 15 ราย  ดังนี้ 

1. นาย พนมศักดิ์ สกลโอฬาร (บอน)  ประธาน   095-1378878 
2. นาย สุธนิด สกุลโอฬาร               รองประธาน  
3. นางสาวจันทนา แซ่จ่าว               เลาขา 
4. นาย เถาซิน แซ่ลี                      เหรัญญิก 
5. นาย ชัยยา ประโยชน์สมจิต          สมาชิก 
6. นางสาวนันทานก แซ่ลี                สมาชิก    
7. นางสาวกรกนก แซ่เติ๋น               สมาชิก                
8. นายสันติ   แซ่ลี                        สมาชิก                
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9. นายสุรศักดิ์ สถาพรจิต                สมาชิก                
10. นายสมศักดิ์ ประโยชน์สมจิต         สมาชิก                
11. นายโชคชัย แซ่จ๋าว                    สมาชิก       
12. นายเทียนชัย อยู่ป่ากลาง             สมาชิก    
13. นายไกรวุฒิ สกุลวรภัทร              สมาชิก  
14. นายเนติพงษ์ สถาพรจิต              สมาชิก 
15. นายอำพล   แซ่ลี                      สมาชิก 

 
2. ธุรกิจชุมชนโกโก้ กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ในการดำเนินการด้านการตลาดของ

เยาวชน (ทีมงานเยาวชน) และการบริหารการเงินของเยาวชน เยาวชนจะได้รับรายได้จากส่วนต่างระหว่าง
ราคาขายปลีกและขายส่ง ชุมชนรับได้ 50% ส่วนต่างของต้นทุนและราคาขายส่งอีก 50% ของส่วนต่างสมทบ
เข้ากองทุนวิสาหกิจชุมชน แบ่งหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรม ตามห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาการตลาดที่
เยาวชนจะมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโกโก้บ้านปางปุก เยาวชน จำนวน 3 ราย  ดังนี้ 

1. นางสาวโสภิณญ์รภา ใบยา         ประธานกลุ่ม (ครูกุ้งนาง) 089-266-5324 
2. นางสาวจิราพัชร ทะสี                เลขากลุ่ม 
3. นาง ศิริรัตน์ แช่ฟาง                  สมาชิก 
 
3. ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ในการดำเนินการด้านการตลาดของ

เยาวชน (ทีมงานเยาวชน) แบ่งหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรม ตามห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาการตลาดที่
เยาวชนจะมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วน้ำ บ้านน้ำปูน บ้านหนองแดง บ้านปางช้าง และบ้านศิลาเพชร 
เยาวชน จำนวน 5 คน  ดังนี้ 

1. นาย เจริญไชย ซ่งวัชรไพบูลย์   ประธานกลุ่ม 
2. นาย วิชัย แซ่โซ้ง                  เลขากลุ่ม 
3. นาย ชัยชนะ แซ่โซ้ง              สมาชิก  
4. นาย ศรายุทธ แซ่โซ้ง             สมาชิก 
5. นาย ชญานันท์ แช่ว่าง           สมาชิก 
 

ผลการติดตามการดำเนินงาน การตลาด online โดยวิธีการประชุมออนไลน์ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ 
ทุก ๆ 2 สัปดาห์/เดือน (ภาพท่ี 14) ได้ผลการติดตามธุรกิจเยาวชนกาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ ในการจำหน่ายทาง 
online ของเยาวชน (ต้นทุน และผลตอบแทนของ 3 ธุรกิจ) ดังตารางที่ 9 และมีรายละเอียด ดังนี้   
 1. ธุรกิจชุมชนกาแฟ เยาวชนบ้านน้ำพันจำนวน 10-15 ราย นำผลผลิตกาแฟกะลาและกาแฟสาร
จำนวน 900 กก. แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว/กาแฟดริปแบบซอง โดยการ outsource โรงคั ่วที ่ได้
มาตรฐานยื่นขอเครื่องหมาย อย. สร้างแบรนด์ “กาแฟบ้านป่า” จากอัตลักษณ์และจุดขายของกาแฟคุณภาพที่
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สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ด้วยอัตลักษณ์ตามภูมิน ิเวศ ซึ ่งเยาวชน ได้กำหนดตำแหน่ง การตลาดและทดสอบตลาดใน 2 ระดับ 
ประกอบด้วยตลาด mass จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วอาราบิก้าและโรบัสต้า และตลาดเฉพาะ จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์คั่วพรีเมี ่ยมกาแฟดริปซอง (กาแฟอาราบิก้า 100% และกาแฟอาราบิก้าผสมกัญชา 5%) สร้าง
ปริมาณธุรกิจ 232,928 บาท มีต้นทุนการแปรรูป 146,353 บาท (ร้อยละ 62.83) มีค่าใช้จ่ายการตลาด 
30,440 บาท (ร้อยละ 13.07) มีกำไร 56,135 (ร้อยละ 24.10) 
 2. ธุรกิจชุมชนโกโก้ เยาวชนบ้านน้ำพันจำนวน 3 ราย นำผลผลิตโกโก้สด จำนวน 1,100 กก. มาแปร
รูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง จำนวน 75 กก. (เมล็ดโกโก้แห้งคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของโกโก้ผลสด) แล้วนำเอาเมล็ด
โกโก้แห้งมาแปรรูปเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส โดยการ outsource โรงงานที่ได้
มาตรฐาน สร้างแบรนด์ “โกโก้บ้านป่า” จากอัตลักษณ์และจุดขาย ในการขับเคลื่อนให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจ 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และผลิตภัณฑ์โกโก้แมส สร้างปริมาณธุรกิจ 61,485 บาท มีต้นทุนการแปรรูป 
29,993.74 บาท (ร้อยละ 48.78) มีค่าใช้จ่ายการตลาด 10,222 บาท (ร้อยละ 16.63) มีกำไร 21,269.26 (ร้อย
ละ 34.59) 
 3. ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ เยาวชนบ้างปางช้าง และบ้านศิลาเพชร จำนวน 5 ราย รวบรวมข้อมูลโคเนื้อ 
(โคพื้นเมือง และโคขุนคุณภาพ) ของ 6 ชุมชน (บ้านกิ่วน้ำ บ้านน้ำปูน บ้านหนองแดง บ้านปางช้าง บ้านแก้ม 
และบ้านศิลาเพชร) จำนวนโคเนื้อขุน 39 ตัว และลูกโค 17 ตัว โดยวางแผนการตลาดร่วมกับผู้นำเกษตรกร/
ผู้นำชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการ ทำการตลาด 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การตลาดโคมีชีวิ ตในพื้นที่ 
(ตลาดนัดโค กระบือ) ผู้ประกอบการเขียงในพื้นที่ การตลาดโคมีชีวิต  และตลาดออนไลน์ มีปริมาณธุรกิจ  
1,317,279.40 บาท มีกำไร 60,621.40 อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 4.60 

 

                
             
              ภาพที่  14 การติดตามการขายกาแฟ โกโก้ และโคเนื้อของเยาวชน 
 ตารางที่ 9  ผลการติดตามการดำเนินงานการตลาดของเยาวชน (ปริมาณธุรกิจต้นทุน/ผลกำไร) 

รายการ มูลค่า (บาท) ร้อยละ หมายเหตุ 
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1.ธุรกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำ
พัน 

   

1.1 ปริมาณธุรกิจ 232,928 100 1.เยาวชนจำนวน 10 ราย 
1.2 ต้นทุนการแปรรูป 146,353 62.83 2.แปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วและ

กาแฟดริป 
1.3 ค่าใช้จ่ายการตลาด 30,440 13.07 3.ผลการดำเดินงาน 10 เดือน 

กำไร 56,135 24.10  
2.ธุรกิจชุมชนโกโก้    

2.1 ปริมาณธุรกิจ 61,485 100 1.เยาวชนจำนวน 3 ราย 
2.2 ต้นทุนการแปรรูป 29,993.74 48.78 2.แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2.3 ค่าใช้จ่ายการตลาด 10,222 16.63 3.ผลการดำเดินงาน 10 เดือน 

กำไร 21,269.26 34.59  
3.ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ    

3.1 ปริมาณธุรกิจ 1,317,279.40 100 1. เยาวชน 5 ราย 
3.2 ค่าใช้จ่ายการตลาด 1,256,658.00 95.40 2. จำหน่าย โคขุน 39 ตัว และลูกโค

อายุ 1 ปี 17 ตัว รวม 55 ตัว คิดเป็น 
ร้อยละ 17.24 ของปริมาณผลผลิต
ทั้งหมด 

กำไร 60,621.40 
(ROI = 4.60) 

4.60 3. ผลการดำเนินงาน 4 เดือน 

รวมทั้งสิ้น    
 

ผลการติดตามการดำเนินงาน การทำบัญชีครัวเรือนแบบง่าย ทาง online โดยวิธีการประชุมออนไลน์
ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ ทุก ๆ 2 สัปดาห์/เดือน (ภาพที่ 14) ได้ผลการติดตามการทำบัญชีครัวเรือนแบบง่าย  
ขอนำเสนอตัวอย่างของ นาย พนมศักดิ์ สกลโอฬาร (บอน)  ประธานธุรกิจกาแฟ ดังตารางที่ 10-12 และมี
รายละเอียด ดังนี้   
 
 
 
 
ตารางท่ี 10 ตัวอย่างผลของการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเยาวชน (รายรับ – รายจ่าย) เดือนตุลาคม 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมรายรับ/จ่าย รายรับ 
(บาท) 

จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2564 เก็บมะนาวขาย 5,000 -  
3 ตุลาคม 2564 ซื้อน้ำปลา กระเทียน พริก - 200  
4 ตุลาคม 2564  เก็บพริกขาย 3,000 -  
7 ตุลาคม 2564 เก็บพริกขาย 4,500 -  
8 ตุลาคม 2564 ขายกาแฟคั่ว ตลาดออนไลน์ (ใช้

กาแฟ เกรด AA ) จากโครงการ 
550 - รายได้ส่วน

ต่างต่อหน่วย 
11 ตุลาคม 2564 เก็บมะนาวขาย 5,000 -  
12 ตุลาคม 2564 ซื้อน้ำปลา - 300  
13 ตุลาคม 2564 ซื้อขนมปีบ - 300  
16 ตุลาคม 2564 ซื้อเนื้อหมู - 200  
17 ตุลาคม 2564 ซื้อไส้กรอก - 85  
18 ตุลาคม 2564 ซื้อน้ำตาลปีบ - 50  
19 ตุลาคม 2564 ซื้อน้ำอัดลม - 200  
20 ตุลาคม 2564 ซื้อรองเท้า เสือผ้า - 1,000  
21 ตุลาคม 2564 เก็บมะนาวขาย 4,500 -  
24 ตุลาคม 2564 ซื้อหมู ซื้อไก่ - 500  
25 ตุลาคม 2564 ซื้อมาม่า ซื้อไข่ - 500  
26 ตุลาคม 2564 ซื้ออาหารตามสั่ง - 100  
27 ตุลาคม 2564 ซื้อผักสวนครัว - 200  
28 ตุลาคม 2564 ซื้อหมู - 500  
29 ตุลาคม 2564 ซื้อข้าวเหนียว - 500  
30 ตุลาคม 2564 ซื้อมาม่า และปลากระป๋อง - 500  

รวม  22,000  5,135  
สรุป เดือนตุลาคม มีรายรับจำนวน  22,000 บาท    

 มีรายจ่าย  จำนวน  5,135 บาท    
 มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็น

จำนวนเงิน 16,865  บาท 
   

 
 

ตารางท่ี 11 ตัวอย่างผลของการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเยาวชน (รายรับ – รายจ่าย) เดือนพฤศจิกายน 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมรายรับ/จ่าย รายรับ (บาท) จ่าย (บาท) หมายเหต ุ
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1 พฤศจิกายน 2565 หักข้าวโพคขาย 30,000 -  
2 พฤศจิกายน 2565 ซื้อหม ู - 300  
3 พฤศจิกายน 2565 ซื้อไก ่ - 200  
4 พฤศจิกายน 2565 ซื้ออาหารปลา - 500  
5 พฤศจิกายน 2565 ซื้อรำละเอียด และรำหยาบ  - 200  
6 พฤศจิกายน 2565 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่ - 500  
7 พฤศจิกายน 2565 ซื้อผัก - 100  
8 พฤศจิกายน 2565 ซื้อไส้กรอก - 100  
9 พฤศจิกายน 2565 เก็บมะนาวขาย 5,000 -  
12 พฤศจิกายน 2565 ขายกาแฟคั่ว ตลาดออนไลน์ (ใช้

กาแฟ เกรด AA ) จากโครงการ 
165 - รายได้ส่วน

ต่างต่อหน่วย 
13 พฤศจิกายน 2565 ซื้อผัก ซื้อน้ำปลา - 200  
14 พฤศจิกายน 2565 ซื้อมาม่า ซื้อปลากระป๋อง - 500  
15 พฤศจิกายน 2565 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่ - 500  
16 พฤศจิกายน 2565 ซื้อกระเทียน ซื้อพริก - 100  
17 พฤศจิกายน 2565 เก็บพริกขาย 3,000 -  
18 พฤศจิกายน 2565 ซื้อน้ำดื่ม - 100  
19 พฤศจิกายน 2565 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่ - 500  
20 พฤศจิกายน 2565 ซื้อขนม - 200  
21 พฤศจิกายน 2565 ซื้อมาม่า ซื้อปลากระป๋อง - 300  
22 พฤศจิกายน 2565 ซื้อปลานิล - 150  
23 พฤศจิกายน 2565 ซื้อไข่ - 100  
24 พฤศจิกายน 2565 เก็บมะนาวขาย 5,000 -  
25 พฤศจิกายน 2565 เก็บพริกขาย 4,000 -  
28 พฤศจิกายน 2565 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่ - 500  
29 พฤศจิกายน 2565 ซื้อรำละเอียด และรำหยาบ - 300  
30 พฤศจิกายน 2565 ซื้ออาหารปลา - 500  

รวม  47,000  6,050   
สรุป เดือน พย. มีรายรับจำนวน  47,000 บาท    

 มีรายจ่าย  จำนวน  6,050 บาท    
 มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็น

จำนวนเงิน 40,950  บาท 
   

 

 

ตารางที่ 12 ตัวอย่างผลของการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเยาวชน (รายรับ – รายจา่ย) เดือน ธันวาคม 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมรายรับ/จ่าย รายรับ (บาท) จ่าย (บาท) หมายเหต ุ
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3 ธันวาคม 65 เก็บพริกขาย 4,000 -  
4 ธันวาคม 65 เก็บกาแฟขาย 30,000 -  
5 ธันวาคม 65 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่ - 500  
6 ธันวาคม 65 ซื้ออาหารปลา - 500  
7 ธันวาคม 65 ซื้อน้ำดื่ม - 300  
8 ธันวาคม 65 ซื้อขนม - 300  
9 ธันวาคม 65 ซื้อน้ำอัดลม - 300  
10 ธันวาคม 65 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่ - 500  
11 ธันวาคม 65 ซื้อไส้กรอก  - 300  
12 ธันวาคม 65 เก็บกาแฟขาย 18,000 -  
13 ธันวาคม 65 ซื้อรำละเอียด และปลายข้าว - 300  
14 ธันวาคม 65 ซื้อปลานิล - 200  
15 ธันวาคม 65 ซื้อผัก - 100  
18 ธันวาคม 65 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่ - 500  
19 ธันวาคม 65 ซ่อมมอเตอร์ไซค ์ - 1,800  
20 ธันวาคม 65 ซ่อมรถไถ - 11,000  
21 ธันวาคม 65  ซื้อผัก - 300  
22 ธันวาคม 65  ขายกาแฟคั่ว ตลาดออนไลน์ (ใช้

กาแฟ เกรด AA ) จากโครงการ 
220 - รายได้ส่วน

ต่างต่อหน่วย 
23 ธันวาคม 65 ซื้อปลานิล - 300  
24 ธันวาคม 65 ซื้อกระเทีนม+หอมแดง - 200  
25 ธันวาคม 65 เก็บกาแฟขาย 22,000 -  
26 ธันวาคม 65 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่ - 500  
27 ธันวาคม 65 ซื้อผัก - 200  
28 ธันวาคม 65 ซื้อไส่กรอก - 200  
29 ธันวาคม 65 ซื้อเสื้อผ้า+รองเท้า - 1,000  
30 ธันวาคม 65 ซื้อของ online - 1,000  
31 ธันวาคม 65 ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก ่  500  

รวม  74,000  21,300   
สรุป เดือน ธค. มีรายรับจำนวน  74,000 บาท    

 มีรายจ่าย  จำนวน  21,300 บาท    
 มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็นจำนวน

เงิน 52,700  บาท 
   

 

ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ 4 การทดสอบตลาด การจัดทำแผนการตลาด การทำบัญชี
ครัวเรือนแบบง่าย และติดตามการขาย ทั้ง onsite และ online 
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1. เยาวชนทราบแผนการจำหน่าย ยอดขาย กาแฟ โกโก้ โคเนื้อ และรายได้ของเยาวชน เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.92 ของเยาวชนทั้งหมด 

2. ได้โครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ ของเยาวชน  
3. เยาวชนมีรายได้จากการจำหน่ายกาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ ทางตลาด onsite และonline 
4. เยาวชนได้ สมรรถนะด้านดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในกิจกรรมการส่งเสริม

การตลาด onsite และตลาด online สามารถพัฒนาเยาวชนต้นแบบให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
5. เยาวชนได้ สมรรถนะด้านจิตสาธารณะ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อของชุมชน

ตนเอง ทางตลาด onsite และonline สามารถพัฒนาเยาวชนต้นแบบให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
6. เยาวชนได้ทราบรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนตนเอง ส่งผลให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการใช้

จ่ายไม่พอในอนาคต สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง โดยการวางแผนการใช้จ่าย ท้ายที่สุดจะ
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน และเกิดการออมได้อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ
ตอนบน มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและทำ
หน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)  2) เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืนของเศรษฐกิจ  และสังคมที่สอดคล้องกับ
ภูมินิเวศบนพื้นที่สูง ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 104 ราย จากชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเยาวชนที่สนใจทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน ผลการศึกษา พบว่า     

สรุปข้อมูลทั่วไปของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเพศชาย ร้อยละ 74 เป็นชนเผ่าเมี่ยนอิ้ว ร้อยละ 
63 และคนพื้นเมืองร้อยละ 37 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 37 จำนวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นพี่น้องจำนวน 2 คน/ครัวเรือน ครัวเรือนของเยาวชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 90) อาชีพรองรับจ้าง (ร้อยละ 50) อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 45) เยาวชนมี
สวมรรถนะในการใช้สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ การขายของออนไลน์ (ร้อยละ 25) และสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
การเกษตร (ร้อยละ 16) ความสนใจของเยาวชนก่อนเข้าร่วมโครงการ  พบว่า พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 
(ร้อยละ 35) พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการตลาด (ร้อยละ 31) และเป็นผู้รวบรวมผลผลิตการเกษตร (ร้อยละ 
17) สำหรับเป้าหมานในการประกอบอาชีพในอนาคต พบว่า เยาวชนมีความต้องการเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 
27) ธุรกิจค้าขายชุมชน /นักการตลาด (ร้อยละ 16) เป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อจำหน่ายใน
แหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 16)   

สรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะของเยาวชนก่อนเข้าร่วมโครงการ  พบว่า เยาวชนสนใจเป็น
ผู้ประกอบการในธุรกิจชุมชน ในกิจกรรมการเกษตรเป็นผู้ปลูก/ผู้ผลิต คิดเป็นร้อยละ  35  รองลงมา คือ เป็น
ผู้ทำหน้าที่การตลาด คิดเป็นร้อยละ 31 และเป็นผู้รวบรวม คิดเป็นร้อยละ 17 แต่เยาวชนมีความต้องการมี
อาชีพเกษตรกร 27% ธุรกิจค้าขายชุมชน (นักการตลาด) 16% อาชีพแปรรูปผลิตผลการเกษตร และจำหน่าย
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 16%  และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงกับเยาวชน เพ่ือการ
สื่อสาร และค้นหาความรู้ รวมถึงกิจกรรมด้านการตลาดออนไลน์ ในการพัฒนาสมรรถนะเยาวชนเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

สรุปผลการออกแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะของเยาวชนให้ทำ
หน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในโซ่อุปทานการผลิตสินค้าของชุมชน (กาแฟ โกโก้ โคเนื้อ) ซึ่งดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานพี่เลี ้ยง และพื้นที่/กลุ่มเยาวชน (ทั้งภายในชุมชนและเยาวชนเครือข่าย) ผลการดำเนินการตาม
กิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม พบว่า กิจกรรม Design thinking เยาวชนและผู้นำชุมชนร่วมกันวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง (SWOT Analysis) จากวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง เพ่ือสร้างอัตลักษณ์และจุดขาย
ของผลิตภัณฑ์ของชุมชน (กาแฟ โกโก้ โคเนื้อ) กระบวนการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) 
และบัญชีครัวเรือน ซึ่งชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยโซ่อุปทานจากการผลิตต้นน้ำ ไปสู่การตลาดทั้งภายในและ
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นอกจังหวัด โดยหน่วยงานพี่เลี้ยงและทีมงานได้พัฒนาทักษะการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูล
ในยุคดิจิทัล (เช่น ฝึกอบรมทำสื่อการขาย online สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อรับฟังความเห็น
จากผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการการจัดทำแผนการตลาด และดำเนินการตลาดเป็นเวลา 10 เดือน โดย
ผู้นำเกษตรกรและชุมชนร่วมกับเยาวชนมีการติดตามการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับแผน
และกลยุทธ์การตลาด  
 สรุปผลการดำเนินงานการตลาด (ต้นทุน และผลตอบแทนของ 3 ธุรกิจ) พบว่า   
 1. ธุรกิจชุมชนกาแฟ เยาวชนบ้านน้ำพันจำนวน 10 ราย นำผลผลิตกาแฟกะลาและกาแฟสารจำนวน 
900 กก. แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว/กาแฟดริปแบบซอง โดยการ outsource โรงคั่วที่ได้มาตรฐานยื่นขอ
เครื่องหมาย อย. สร้างแบรนด์ “กาแฟบ้านป่า” จากอัตลักษณ์และจุดขายของกาแฟคุณภาพที่สร้ างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ ด้วยอัต
ลักษณ์ตามภูมินิเวศ ซึ่งเยาวชน ได้กำหนดตำแหน่งการตลาดและทดสอบตลาดใน 2 ระดับ ประกอบด้วยตลาด 
mass จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วอาราบิก้าและโรบัสต้า และตลาดเฉพาะ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คั่วพรีเมี ่ยม
กาแฟดริปซอง (กาแฟอาราบิก้า 100% และกาแฟอาราบิก้าผสมกัญชา 5%) สร้างปริมาณธุรกิจ 232,928 
บาท มีต้นทุนการแปรรูป 146,353 บาท (ร้อยละ 62.83) มีค่าใช้จ่ายการตลาด 30,440 บาท (ร้อยละ 13.07) 
มีกำไร 56,135 (ร้อยละ 24.10) 
 2. ธุรกิจชุมชนโกโก้ เยาวชนบ้านน้ำพันจำนวน 3 ราย นำผลผลิตโกโก้สด จำนวน 1,100 กก. มาแปร
รูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง จำนวน 75 กก. (เมล็ดโกโก้แห้งคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของโกโก้ผลสด) แล้วนำเอาเมล็ด
โกโก้แห้งมาแปรรูปเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส โดยการ outsource โรงงานที่ได้
มาตรฐาน สร้างแบรนด์ “โกโก้บ้านป่า” จากอัตลักษณ์และจุดขาย ในการขับเคลื่อนให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจ 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และผลิตภัณฑ์โกโก้แมส สร้างปริมาณธุรกิจ 61,485 บาท มีต้นทุนการแปรรูป
29,993.74 บาท (ร้อยละ 48.78) มีค่าใช้จ่ายการตลาด 10,222 บาท (ร้อยละ 16.63) มีกำไร 21,269.26 (ร้อย
ละ 34.59) 
 3. ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ เยาวชนบ้างปางช้าง และบ้านศิลาเพชร จำนวน 7-8 ราย รวบรวมข้อมูลโคเนื้อ 
(โคพื้นเมือง และโคขุนคุณภาพ) ของ 6 ชุมชน (บ้านกิ่วน้ำ บ้านน้ำปูน บ้านหนองแดง บ้านปางช้าง บ้านแก้ม 
และบ้านศิลาเพชร) จำนวนโคเนื้อขุน 211 ตัว และลูกโค 171 ตัว โดยวางแผนการตลาดร่วมกับผู้นำเกษตรกร/
ผู้นำชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการ ทำการตลาด 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การตลาดโคมีชีวิตในพื้นที่ 
(ตลาดนัดโค กระบือ) ผู้ประกอบการเขียงในพื้นที่ และตลาดออนไลน์ ซึ่งการตลาดดำเนินการโดยเยาวชน
จำนวน 5 รายทำการตลาดโคมีชีวิตและตลาดออนไลน์ มีปริมาณธุรกิจ  1,317,279.40 บาท มีกำไร 60,621.40 
อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 4.60 

การพัฒนาสมรรถนะ จากผลการดำเนินงานในธุรกิจชุมชน เยาวชนได้รับความรู้ และการปฏิบัติงาน
จริงทางด้านการแปรรูปและการตลาด เสริมสร้างให้เกิดสมรรถะและทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ 
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1) สมรรถนะด้านดิจิทัล เยาวชนร้อยละ 17 สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครือข่ ายผู้ประกอบการ
และผู้แปรรูป และสามารถเพ่ิมช่องทางการตลาด online ให้แก่ธุรกิจชุมชนทั้ง 3 ชนิด 

 2) สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ เยาวชนร้อยละ 17 สามารถนำข้อมูลต้นทุนการผลิต การแปรรูป 
ค่าการตลาด มาวางแผนธุรกิจชุมชนเพื่อกำหนดราคา และตำแหน่งการตลาดให้สอดคล้องกับสถ านการณ์
ทางการตลาดและความต้องการ และรสนิยมของผู้บริโภคเป้าหมาย เช่น แผนธุรกิจชุมชนกาแฟ และโกโก้ 
เข้าใจระบบธุรกิจเกษตร เข้าใจ Supply Chain ความสัมพันธ์ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ สามารถพัฒนาเยาวชน
ต้นแบบให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้   

3) สมรรถนะเชิงสังคม/วัฒนธรรม เยาวชนร้อยละ 30 มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคม ของชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง ในโซ่อุปทานการผลิต เช่น 
เยาวชนบ้านน้ำพัน บ้านปางปุก มีความสนใจในระบบการผลิตผสมผสานระหว่างพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่
สามารถทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถยึดเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำ 
ชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และรักษาผืนป่าต้นน้ำ โดยมีเยาวชน
ประมาณ 10-15 คน ที่ถูกเลิกจ้างงานอันเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิค-19 ต้องการกลับมาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรร่วมกับชุมชน  

4) สมรรถนะด้านจิตสาธารณะ เยาวชนร้อยละ 30 มีความเห็นและความต้องการในการมีส่วนร่วมใน
การสร้างอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น ปลูกป่า สร้างฝาย จัดการระบบน้ำของชุมชน 
ตลอดจนมีจิตสาธารณะในการแบ่งปันเกื้อกูล โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแปรรูป การจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง  

สรุปผลผลิตที่ได้จากโครงการ  
         1. ชุดความรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะเยาวชน 4 ด้าน เพื่อให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการของสังคม 

(กำลังดำเนินการ) 
         2. สื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในธุรกิจชุมชนแก่ผู้บริโภค และตลาด 
         3. เยาวชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และเป็นแกนนำ
ในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงจังหวัดน่าน 

สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
1.ได้แนวทางในการพัฒนาเยาวชน เพื่อเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และ

โคเนื้อ) บนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน  
2. ชุมชนเกิดการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง เกิดการสร้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้แปรรูป 

ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ชุมชนมีศักยภาพต่อยอดในธุรกิจ 
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม ต่อไป  

สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรบนความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศบนพ้ืนที่สูง ดังนี้ 
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1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) ต้องมีการเพ่ิมองค์ความรู้เทคนิค การสร้าง platforms การตลาด
ออนไลน์ แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการตลาด และการ
สร้างเครือข่ายการตลาด 
 2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเยาวชนในชุมชนในการ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้าน
การตลาด และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าชุมชน เพื่อสะดวกต่อการค้าขายแก่เยาวชน เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรแก้ปัญหาด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่วนราชการจังหวัดที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว เข้ามาเชื่อมโยงกับเยาวชน เพ่ือทำการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เยาวชนได้นำเสนอและจำหน่ายสินค้าชุมชน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า (ครั้งท่ี 2) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการ 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน เพ่ือการเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของโซ่อุปทานธุรกิจ    
ชุมชน (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ)   

(ภาษาอังกฤษ) The development of Youth competency to connects the central chain of 
the Community business supply chain . (Coffee, Cocoa and Beef Cattle) 

รหัสโครงการ : …………………………… 
ชื่อผู้รับทุน : รองศาสตาจารย์ ดร. .ศิริพร กิรติการกุล และคณะ 
โครงการเริ่มเมื่อวันที่  1 มกราคม 2564  รวมเวลาที่ทำวิจัยท้ังสิ้น ....10.... เดือน 
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ..1.. ระหว่างวันที่...1 มกราคม 2564...ถึงวันที่...31 ตุลาคม  2564 
ส่วนที่ 2 รายงานเนื้อหา 
2.1 ตารางแผนงานที่ได้ดำเนินการ ในช่วง  12 เดือนที่ผ่านมา โครงการได้ดำเนนิกจิกรรมไปแล้ว ดังนี้ 

กิจกรรมข้อเสนอ
โครงการ / 
หรือจากการปรับ
แผน  

กิจกรรมที่ดำเนินงานไปแล้ว 
ผลสำเร็จ     

(%) 

สาเหตุ และแนวทางการ
แก้ไข ในกรณีล่าช้า 
(ผลสำเร็จ ไม่ถึง 100%) 

การพัฒนา
สมรรถนะของ
เยาวชน เพ่ือการ
เชื่อมต่อโซ่ข้อกลาง
ของโซ่อุปทานธุรกิจ
ชุมชน (กาแฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
   

1. การระดมความเห็นจากผู้นำชุมชน เกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชนกาแฟ/ผู้ประกอบการ 
2. การประชุม/ผู้นำชุมชน/แกนนำเยาวชน เพ่ือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาด และจัดทำ
แผนธุรกิจร่วมกับชุมชน 
3. การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ และการผลิตสื่อ 
ในการเชื่อมโยงผู้นำเยาวชน/ชุมชน เพื่อสร้าง 
start up ยุวชน และผู้ประกอบการแปรรูปกาแฟ 
4. การจัดทำแผนธุรกิจ และการทดสอบตลาด 
onlineโดยการให้ชุมชน/เยาวชนร่วมมือกันใน
การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
5. การติดตาม การวิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินงาน การนำเสนอผลงานและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

100% 
 
 
100% 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
100% 
 
 

  
 
 
 
เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 
-ติดตามทางระบบ 
Online 
 
 
-ติดตามทางระบบ 
Online  
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การพัฒนา
สมรรถนะของ
เยาวชน เพ่ือการ
เชื่อมต่อโซ่ข้อกลาง
ของโซ่อุปทานธุรกิจ
ชุมชน (โกโก้ และโค
เนื้อ)  

1. การระดมความเห็นจากผู้นำชุมชน เกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน (โกโก้ และโคเนื้อ) /
ผู้ประกอบการ 
2. การประชุม/ผู้นำชุมชน/แกนนำเยาวชน เพ่ือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาด และจัดทำ
แผนธุรกิจร่วมกับชุมชน (โกโก้ และโคเนื้อ) /
ผู้ประกอบการ 
3. การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ และการผลิตสื่อ 
ในการเชื่อมโยงผู้นำเยาวชน/ชุมชน เพื่อสร้าง 
start up ยุวชน และผู้ประกอบการแปรรูป 
(โกโก้ และโคเนื้อ) 
4. การจัดทำแผนธุรกิจ และการทดสอบตลาด 
โดยการให้ชุมชน และเยาวชนร่วมมือกันในการ
พัฒนาธุรกิจชุมชน (โกโก้ และโคเนื้อ) 
5. การติดตาม การวิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินงาน การนำเสนอผลงานและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน (โกโก้ 
และโคเนื้อ) 

100% 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

90% 
 

เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 
มีเวลาอีก 2 เดือน 

 

-ประชุมทาง online 

-อบรมทาง online 

 

-ติดตามทาง online 

 

-ติดตามทาง online 

 

2.2 Gantt chart เปรียบเทียบกิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการและกิจกรรมที่ทำจริง 

กิจกรรม      เดือน       หมายเหตุ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1.การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน 
เพ่ือการเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของโซ่
อุปทานธุรกิจชุมชนกาแฟ 

             

2.การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน 
เพ่ือการเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของโซ่
อุปทานธุรกิจชุมชนโกโก้ 

             

3.การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน 
เพ่ือการเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของโซ่
อุปทานธุรกิจชุมชนโคเนื้อ 
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หมายเหตุ: 1. แสดงร้อยละของความสำเร็จ 
2. สัญลักษณ์                      แสดงกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 
3. สัญลักษณ์                         แสดงกิจกรรมที่กำลังจะทำ 
 
2.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อ แผนงานคนไทย 4.0 
-มีปัญหาในการทำงาน ประสานงานลงพ้ืนที่ และเข้าพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำ

ให้มีผลต่อการดำเนินงาน และความสำเร็จของงาน 
 

 

ลงช่ือ... ......................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร. จงกล พรมยะ) 

                                                                                  หัวหน้าโครงการฯ/กิจกรรม 
                                                                           31/ธันวาคม/2564
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ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อผู้ผู้นำเยาวชน โครงการการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง ในกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ 
2564  จำนวนร้อยละของเยาวชน ที่ได้จากการคัดเลือกเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน  

จำนวนเยาวชน แหล่งที่มา ชนิดธุรกิจชุมชน/ชนิดธุรกิจที่สนใจ 
1. นาง ศิริรัตน์ แช่ฟาง  ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ โกโก ้
2. นาย สรวิทย์ ดวงใจ ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ 
3. นาย เถาซิน แซ่ลี ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ 
4. นาย ชัยณศักดิ์ แซ่จ่าว ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ 
5. นาย เดชาวัฒน์ สกุลวรภัทร ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ ลำใย 
6. นาย สันติ แซ่ลี ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ มะม่วง 
7.นาย สุรศักดิ์ สถาพรจิต ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ มะม่วง 
8. นาง จันทร์ จันทรโรจน์ ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ มะม่าวง 
9. นาง วรนุช แซ่ลี ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) กาแฟ มะม่วง 
10.นาง ใบเม่น แซ่ลี ชุมชนต้นแบบ กาแฟ โกโก ้
11.นาย ชัชชัย สกุลวรภัทร ชุมชนต้นแบบ กาแฟ 
12 นาย เกรียงไกร อยู่ป่ากลาง ชุมชนต้นแบบ กาแฟ มะม่วง 
13. นางสาวสุนทรีย์ แซ่ผ่าน ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) โกโก ้
14.นางสาวโสภิณญ์รภา ใบยา ชุมชนต้นแบบ (น้ำพัน) โกโก ้
15. นาย วิชัย แซ่โซ้ง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
16. นาย จือเล่ง แซ่โซ้ง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
17. นาย ชูวงศ์ แซ่โซ้ง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
18. นาย ชัยชนะ แซ่โซ้ง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
19. นาย บุญส่ง แซ่ว่าง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
20. นาย สัมฤทธิ์ แซ่โซ้ง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
21. นาย สัญญา เกษมวัฒน์ ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
22. นาย ศรายุทธ แซ่โซ้ง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
23. นาย ชยานันท์ แซ่โซ้ง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
24. นาย พงษ์นเรศ แซ่โซ้ง ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
25. นาย เจริญไชย ซ่งวัชรไพบูลย์ ชุมชนต้นแบบ โคเนื้อ 
26.นาย กันตินันท์ วัฒนตระกูลวง ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
27. นาย พงค์ศักดิ์ พงสาวิภาวัณน์ ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
28. นาย เจี๊ยะ แช่ว่าง ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
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29. นาย ธีรภัทร พงสาวิภาวัณน์ ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
30. นาย สุขสันต์ แช่ว่าง ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
31. นาย ฤทธิศักดิ์ พงสาวิภาวัณน์ ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
32. นาย สุทธิศักดิ์ แช่ว่าง ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
33. นาย ธรรมยุทธ แช่ว่าง ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
34. นาย สัตยา สิริปัญญาวงค์ ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
35. นาย ชญานันท์ แช่ว่าง ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
36. นาย ชาติ วัฒนตระกูลวง ชุมชนต้นแบบ (บ้านก่ิวน้ำ) โคเนื้อ 
37. นาย วิชัย กำเนิดมงคล หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
38. นาย พงษ์ศักดิ์ โชติอัครวงค์ หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
39. นางสาว นภาพร กำเนิดมงคล หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
40. นาย เรวัตร ยอดออน หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
41. นาง เพ็ญศรี  โชติอัครวงค์ หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
42. นาย เสงี่ยม จันทร์ต๊ะวงค์ หน่วยงานภาครัฐ โกโก ้
43. นาย ติ๊บ สุวรรณ หน่วยงานภาครัฐ โกโก ้
44. นาย พิเชษฐ์ ตันชูชีพ หน่วยงานภาครัฐ โกโก ้
45. นายสิง พลจร หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
46. นาย ไสว คำดี หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
47.นาย สมพงษ์ คำดี หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
48. นาง บานเย็น บุรวัตรนุกุล หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
49. นางสาว ต้อย พลจร หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ 
50.นางสาว ปัทมพร พิชัย หน่วยงานภาครัฐ โกโก ้
51. นาย วรพล รักษา หน่วยงานภาครัฐ โกโก ้
52. นาย อภิสิทธิ์ ปัญญา หน่วยงานภาครัฐ โกโก ้
53. นาง คำมี มงคล หน่วยงานภาครัฐ โกโก ้
54.นางสาว วรารัต เกิดสุข หน่วยงานภาครัฐ โกโก ้
55. นาย ชัยยา ประโยชน์สมจิต หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
56. นาย เดชวัรต สกุลวรภัทร หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
57. นาย เกาซิน แซ่ลี           หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
58. นาย สุธนิด สกลโอฬาร    หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
59. นาย สันติ แซ่ลี หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
60. นาย สุรศักดิ์ สถาพรจิต หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
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61. นาย สมศักดิ์ ประโยชน์สมจิต หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
62. นาย ชัชชัย สกุลวรภัทธ์ หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
63. นายสมเดช แซ่ลี หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
64. นาย สมโภช ประโยชน์สมจิต หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
65. นาย พนมศักดิ์ สกลโอฬาร หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
66. นาย ภัทรนันท์ นิลคง หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
67. นาย กิตติวินทร์ ปิมแปง หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
68. นาย อาทิตย์ ไชยวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
69. นางสาว พิมพ์ลภัส อินน้อย หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
70. นางสาว ศศิภา นิลพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
71. นางสาว ศิริรัตน์ หาคำ หน่วยงานภาครัฐ กาแฟ โกโก ้
72. นาย ระวิพัฒน์ คำหอม เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
73. นางสาว เกศรา ตุ้ยปาละ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
74. นาย ไมตรี มุ่งหมาย เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
75. นางสาว ภรไพริณ เสือพยัคฆ์ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
76 นาย ธิติ วนสุวานิช เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
77. นาย ไกรเพชร เจนจบ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
78. นาย สุรเชษฐ์ ปิ่นทิพทย์ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
79. นาย วรากร งานคำอ้าย เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
80. นางสาว ฉฎากานต์ วงค์พุทธคำ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
81. นาง นิชา ใจท้าว เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
82. นาย มนตรี เชี่ยวสุวรรณ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
83. นาย สมชาย มีศิลป์ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
84. นาย สิทธชัย บังเมฆ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ โกโก ้
85. นางสาว รัชนีวรรณ ไชยอักษร เยาวชนทั่วไปที่สนใจ  สันติสุข เลยเดอวิวกิ่วม่วง 
86. นาย ไพโรจน์ เขื่อนเพชร เยาวชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มหลวง 
87. ณัฎฐณิชา คำมุง เยาวชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรผสมผสาน ฝรั่งกิมจู 
88.  ชุตินันท์ มินทะนา เยาวชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรผสมผสาน 
89.  ศรียานุช ศิริ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรผสมผสาน เลี้ยงแพะ 
90. อภิญญาดา โพทรง เยาวชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรผสมผสาน 
91. นาย วีรพงศ์ อินวุฒิ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรผสมผสาน 
92.  แสงเดือน  ล้อมสาร เยาวชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรผสมผสาน 
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93.  ประทุมพร  กุสาหลัก เยาวชนทั่วไปที่สนใจ เกษตรผสมผสาน ผักสลัด 

94. นาย อัคราทร  อินต๊ะวิชัย เยาวชนทั่วไปที่สนใจ 
เกษตรผสมผสาน เน้นหมูป่า แพะ เป็ด 
ไก่ ปลา และกบ 

95.  เกษมี  คำปลิว เยาวชนทั่วไปที่สนใจ 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอ
บ้านหลวง 

96.  ณภัทร  ทะริยะ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำบลส้าน 

97. นาย ยงยุทธ  สุทธโลก เยาวชนทั่วไปที่สนใจ 
เกษตรผสมผสาน ไม้ผล ผักตามฤดูกาล 
ข้าวและพืชไร่ 

98. นาย ประสูติ  ศิริมูล เยาวชนทั่วไปที่สนใจ 
เกษตรผสมผสาน พริกไทย โกโก้ กล้วย
น้ำว้า 

99. นาย ธีรการ  กิเนแก้ว เยาวชนทั่วไปที่สนใจ 
เกษตรผสมผสาน ข้าวโพด ข้าว มัน
สำปะหลัง ยางพารา 

100. นาย อนุศาสน์  สุริยะพรหม เยาวชนทั่วไปที่สนใจ  กล้วยอบแห้ง อัญชันอบแห้ง 
101. นายประทุมพร กุลาหลัก 

เยาวชนทั่วไปที่สนใจ 
 ผักไฮโดรโปนิกส์ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา
นิล 

102. นายศุภกร บุญเรือง เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ 
103. นายสกล คะประเวช  เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ 
104. นาย พันธกานต์ พรมยะ เยาวชนทั่วไปที่สนใจ กาแฟ 

  

 
       ภาคผนวกที่ 2 การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน  
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       ภาคผนวกที่ 3  การประชุมผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
 
ภาคผนวกที่ 4  กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือแคมป์เยาวชน (young smart farmer)  สถานที่ ณ 

สำนักงานความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน (CPF)  
 

เนื้อหา วันที่เรียน จำนวนชั่วโมง วิทยากร รูปแบบการเรียน 

1. Friendship “รู้จักฉันรู้จักเธอ” 
- แนะนำหลักสูตร/แนะนำ

ตัวเอง/ละลายพฤติกรรม 

20 มี.ค. 64 3 ช่ัวโมง 
09.00-12.00 น. 

ทีม สนง.น่าน Workshop 

2. Design Thinking 
- Empathize: สิ่งท่ีฉันชอบ/ไม่ชอบ/ 
บ้าน-ชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม 
- Define กำหนดปัญหา/ความต้องการ 
- Ideate แนวทางแก้ไข/ระดมความคิด/
ให้โจทย์คิด 

20 มี.ค. 64 3 ช่ัวโมง 
13.00-17.00 น. 

ทีม สนง.น่าน Workshop 

3. Design Thinking 21 มี.ค. 64 3 ช่ัวโมง 
09.00-12.00 น. 

ทีม สนง.น่าน Workshop 
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เนื้อหา วันที่เรียน จำนวนชั่วโมง วิทยากร รูปแบบการเรียน 

- Prototype เกิดการจดัการที่นำไปสู่การ
สร้างต้นแบบ “ถ้าฉันเป็นผู้ประกอบการ 
และต้องพัฒนาสินคา้ในชุมชน ฉันจะ
ออกแบบธุรกิจอย่างไร ที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงในมิตสิังคม สิ่งแวดลอ้ม และ
เศรษฐกิจ” 

4. Design Thinking 
- Test เกิดการทดสอบตัว

ต้นแบบและนำไปทดลอง
ตลาด ครั้งท่ี 1 (30 วัน) 

21 มี.ค. –  
22 เม.ย  64 
(30 วัน) 

3 ช่ัวโมง 
13.00-17.00 น. 

ทีม สนง.น่าน + 
ทีมวิจัย ม.แม่โจ ้

Workshop 

5. Design Thinking 
- ประเมินผลลัพธ์ หลังนำไปใช้จรงิ 

23 เม.ย 64 3 ช่ัวโมง 
09.00-12.00 น. 

ทีม สนง.น่าน + 
ทีมวิจัย ม.แม่โจ ้

Workshop 

6. เปิดมุมมองพ้ืนฐานหลกัคิด “การจัด
การเกษตรต้องแม่นยำ” 

- Crop Pattern 
- Crop Calendar 
- Crop Requirement 

7. เข้าใจระบบธุรกิจเกษตร 
- Crop Pattern 
- Crop Calendar 
- Crop Requirement 

8. เข้าใจ Supply Chain ความสัมพันธ์
ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ 

- Production 
- Processing 
- Distribution 

24 เม.ย 64 30 นาที 
10.00-10.30 น. 
30 นาที 
10.30-11.00 น. 
1 ช่ัวโมง 
11.00-12.00 น. 

ทีม สนง.น่าน Workshop 

9.  ออกแบบโมเดลธุรกิจ ต่อยอดจาก
กิจกรรม Design Thinking  
“Business Model Canvas” 

24 เม.ย 64 3 ช่ัวโมง 
14.00-17.00 น. 

ทีม สนง.น่าน + 
ทีมวิจัย ม.แม่โจ ้

Workshop 

10.  นำเสนอแผนธุรกิจ BMC 
- Test ทดลองตลาด ครั้งท่ี 2 
(ระยะเวลา  7  วัน) 

25 เม.ย 64 3 ช่ัวโมง 
09.00-12.00 น. 

ทีม สนง.น่าน + 
ทีมวิจัย ม.แม่โจ ้

Presentation 
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เนื้อหา วันที่เรียน จำนวนชั่วโมง วิทยากร รูปแบบการเรียน 

11.  ดูงาน - สร้างแรงบันดาลใจ 
- บ้านสบขุ่น / บ้านนาไร่หลวง / ศิลา
เพชร 

1-2 พ.ค 64 2 วัน 
09.00-16.00 น. 

ทีม สนง.น่าน + 
ทีมวิจัย ม.แม่โจ ้

กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ถาม-ตอบ 

12. ส่งผลประเมิน 
Test ทดลองตลาด ครั้งท่ี 2 
(ระยะเวลา 20 วัน) 

22 พ.ค 64 1 วัน 
09.00-16.00 น. 

ทีม สนง.น่าน + 
ทีมวิจัย ม.แม่โจ ้

รายงานผลทาง อีเมล/์
Conference 

10.  นำเสนอผลลัพธ ์
- Test ทดลองตลาด ครั้งท่ี 2 

23 พ.ค 64 1 วัน 
09.00-16.00 น. 

ทีม สนง.น่าน + 
ทีมวิจัย ม.แม่โจ ้

Presentation+Event 
ประมวลกิจกรรม 

 

 
  หมายเหตุ วันที่/เดือน/พ.ศ. การจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
ภาคผนวกที่ 5   กำหนดการอบรมวันที่ 23 มีนาคม 2564 

  



 

 

61 
 

  

  

    
        ภาคผนวกที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกาแฟ ครั้งที่ 1 (วันที่ 22-23 มีนาคม 2564) 
 
ภาคผนวกที่  7  แบบสอบถาม 
 
     โครงการ “การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบน
พ้ืนที่สูง”  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 

1.1 ผู้ให้สัมภาษณ์ ………...................................................…………….... โทร …................…..............  
1.2 บ้านเลขท่ี ............. หมู่ที่ ....…... ตำบล ….......…..… อำเภอ …..…...........……… จังหวัด ……..............…  
1.3 เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง  อายุ ……. ปี    
1.4 เป็นชนเผ่าหรือไม่ (   ) คนพ้ืนเมือง  (   ) ชนเผ่า ..................……..................... 
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1.5 การศึกษา  (   ) กำลังศึกษาในระดับชั้น ........................................... (   ) สำเร็จการศึกษา
แล้ว ระดับ ..........................................  
1.6 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน …….. คน จำนวนพี่น้อง (รวมตัวเอง) …….. คน   เป็นบุตรคน …….. 
1.7 สถานภาพ   (   ) โสด (   ) สมรส 
1.8 อาชีพหลักของครัวเรือน …............................... อาชีพรองของครัวเรือน …................…...................... 
1.9 งานอดิเรกที่ชอบ คือ................................................................ 
1.10 เป้าหมายในอนาคต อยากประกอบอาชีพ ............................................................................................. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเยาวชน 
2.1 ท่านมีอุปกรณ์ไอซีทีใดเป็นของตนเองบ้าง (ตอบได้มากกวา 1 ขอ) 

 (   ) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC หรือ Mac) (   ) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) (   ) 
โทรศัพท์มือถือ    (   ) Tablet / iPad       (   ) Smartphone (   ) กลองวีดิโอ 
 (   ) กลองถ่ายภาพดิจิทัล         (   ) อื่นๆ ................................................. 

2.2 ท่านสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่  
 (   ) ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต   
 (   ) สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ได้จาก (ตอบได้มากกวา 1 ขอ) 
 (   ) เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ  (   ) เครือข่ายไร้สายภายในหมู่บ้าน (   ) อื่นๆ .............................. 

2.3 มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประมาณ ......................... บาท/เดือน 
2.4 ช่วงเวลาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต (   ) 06.01-12.00 น. (   ) 12.01-18.00 น. (   ) 18.01-24.00 น.(   ) 
24.01-06.00 น. 
2.5 วัตถุประสงค์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต (ตอบได้มากกวา 1 ขอ) 

 (   ) สืบค้นข้อมูลที่สนใจ    (   ) สืบค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษา   
 (   ) ติดต่อ Social media ต่างๆ   (   ) ติดตอ/ทําธุรกรรมเก่ียวกับสินค้าและบริการออนไลน
   
 (   ) เล่นเกมส์ออนไลน์ (   ) อ่ืนๆ .................... 

2.6 มี Line หรือไม่ (   ) ไม่มี (   ) มีLine ID ชื่อ…………………………….…จำนวนเพื่อนใน Line ......... คน        
2.7 มี Facebook หรือไม่   (   ) ไม่มี (   ) มี Facebook ชื่อ …………………..…………จำนวนเพื่อนใน 
Facebook ........ คน        
2.8 มี Instagram หรือไม่   (   ) ไม่มี (   ) มี Instagram ชื่อ …………………..…………… จำนวนผู้ติดตาม
ใน Instagram ......... คน    
2.9 เคยซื้อของออนไลน์ หรือไม่  (   ) ไม่เคย   (   ) เคย   ซื้อจาก app ………………………………………….  
2.10 เคยขายของออนไลน์ หรือไม่ (   ) ไม่เคย   (   ) เคย   ขายผ่าน app ……………………………….  
2.11 ท่านสามารถใช้โปรแกรมอะไรได้บ้าง 
 (   ) Microsoft office (Word, Excel, Power point) (   ) อีเมล์ (Electronic mail) 
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 (   ) เว็บบราวเซอร์ (เชน Internet Explorer, Chrome) (   ) สนทนาออนไลน์( เชน Line, Messenger, 
We chat ฯลฯ) 
 (   ) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เชน Facebook, Instagram, Tiktok)  (   ) อ่ืน ๆ ระบุ ……....……  
2.12 application เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ ใน smartphone ที่ท่านสามารถใช้งานได้ (ตอบได้มากกวา 1 
ขอ) 
 (   ) iMovie   (   ) KineMaster  (   ) VivaVideo  (   ) อ่ืน ๆ ระบุ ………  
2.13 ท่านเคยสร้างเพจหรือไม่  (   ) ไม่เคย   (   ) เคย   ชื่อเวบเพจ ……………………..…………………………. 

ส่วนที่ 3 หลังการฝึกอบรมข้อมูลทางด้านธุรกิจชุมชน 
3.1 ท่านคิดว่าจากการอบรมจะนำความรู้ไปเชื่อมธุรกิจชุมชนของท่านอย่างไร 

           1. ................................................................................................  
           2. .................................................................. .............................. 
     3.2 ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีความโดดเด่น/เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก ด้านใด 
 1. ................................................................................................  
 2. ................................................................................................  

3.3 ท่านคิดว่าธุรกิจชุมชนที่โดดเด่น/สำคัญในชุมชน ได้แก่ 
 1. ................................................................................................  
 2. ................................................................................................  

3.4 ท่านมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจชุมชนหรือไม่ 
 (   ) ไม่สนใจ  (   ) สนใจ สนใจกิจกรรมใด (   ) เกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ปลูก ระบุรายละเอียด……….. .. 
 (   ) ผู้รวบรวม ระบุรายละเอียด….............................…(   ) ผู้แปรรูป ระบุ
รายละเอียด…....................................…… 
            (   ) ผู้ทำหน้าที่การตลาด ระบุรายละเอียด................................................................................ .... 

3.5 ท่านมีความคาดหวังว่าธุรกิจชุมชนของท่านจะเข้มแข็ง/พัฒนาได้ถึงจุดใด (เช่น มีตลาดออนไลน์/มี   
แบรนด์ของชุมชน/มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก/มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ/มีผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ ฯลฯ) 
 1. ................................................................................................ 
 2. ................................................................................................  
 3. ................................................................................................  
 

 
 

 


