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กิจกรรมของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

นักวิจัยศรีวิชัย

งานวิจัยสู่สังคม

http://rdi.rmutsv.ac.th/_info

TALK to
จากใจ บ.ก.

สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ประจ�ำเดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2562 ทีร่ วบรวมเนือ้ หาและกิจกรรมโครงการ
ของสถาบันวิจยั ฯ เพือ่ ให้ผรู้ บั สารได้รบั ข้อมูลทีท่ นั สมัย
ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ
สถาบั น วิ จั ย ฯ รวมถึ ง ประวั ติ ผ ลงานของนั ก วิ จั ย
ที่น่าสนใจ และการน�ำงานวิจัยที่มีประโยชน์เผยแพร่สู่
สังคม กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมาย
ข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางที่เป็น
ประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

ดำ�เนินการจัดทำ�จดหมายข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ 0-7520-4070 โทรสาร 0-7520-4071
http://rdi.rmutsv.ac.th

คณะกรรมการดำ�เนินงาน
กรรมการอำ�นวยการ
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.จเร สุวรรณชาต

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวยุวรรณา ทองมั่น
นางสาวพนิดา ชูเวท

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2562 หน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาเชิงพื้นที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเตือนใจ ปิยัง หัวหน้า
หน่วยจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ รวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันวิจยั
และพัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับทีมวิจัยโครงการวิจัยระบบฯ โครงการวิจัยท้าทายไทย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) น�ำทีมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ดร.สีวดี พรหมน้อย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอาจารย์นินุช บุณยฤทธานนท์ จากมหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น โดยในช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการตอบ
สนองนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ร่วมกับหน่วยจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 21 แห่ง ที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้ทุนท้าทายไทย เพื่อศึกษาและทวนสอบกระบวนการการท�ำงาน/ขั้นตอนการท�ำงาน
ของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในทิศทางของการท�ำงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและแหล่งทุน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด�ำเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และทีมวิจัย บรรยายเรื่องการจัดการความรู้ ระบบบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อสังคม : แนวคิด บทบาทและแรงบันดาลใจ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิจัย
มทร.ศรีวิชัย ร่วมแชร์ประสบการณ์การท�ำงานวิจัยเชิงพื้นที่/รับใช้สังคม ซึ่งข้อมูลจากการแชร์ประสบการณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และแนวทางในการ
ท�ำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์หลายด้านเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้น

คณะผู ้ บ ริ ห าร สถาบั น วิ จั ย แและพั ฒ นา ให้ ก ารต้ อ นรั บ
ผอ.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่
7-8 มิถุนายน 2562 โดยสถาบันการจัดการฯ (สท.) เป็นหน่วยงานภายใต้
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ให้เกิด “การปฏิรปู ภาคเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล�้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยน�ำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตร
สู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะท�ำงานจาก สท. ได้เข้าเยี่ยมชมการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร. ศรีวิชัย
ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมคณะผู้บริหาร
และได้ให้เกียรติน�ำชมต้นแบบของงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของ
เกษตรกรและชุมชน ซึง่ จะเยีย่ มในพืน้ ทีส่ งขลาและนครศรีธรรมราช ในโอกาสต่อไป เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแนวทางท�ำงานร่วมกันภายใต้กระทรวงเดียวกัน
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจัด
ประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะ 6 เดือน ภายใต้ประเด็น
การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้ำ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา
ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง น�ำโดย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ และได้รบั เกียรติจากฝ่ายบริหารของ มทร.ศรีวชิ ยั
ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีจังหวัดที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คุณศุภศักดิ์ ศรีหมาน (ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง) คุณสุรพงษ์ อินทรเจียว (ส�ำนักงาน
พลังงาน จ.ตรัง) คุณบรรจง นฤพรเมธี (นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม จ.ตรัง) และ คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ (นายก อบต.วังวน) รวมทั้ง
ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ จาก มรภ.นครศรีธรรมราช โดยการน�ำเสนอความก้าวหน้าของโครงการในครั้งนี้ได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก สกสว. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัด ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาการท�ำงานวิจัยแก่นักวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นอย่างมาก
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ศู นย์ ป ระสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ภาคใต้ฝ ั่ง
อันดามัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการฝึกอบรม
ปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน) รุ่นที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-21
มิถนุ ายน 2562 โดยมี ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั กล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายแนวทางการด�ำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าส�ำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริฯ และบรรยายงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดย คุณมรกต วัชรมุสิก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และฝึกปฏิบัติการ : ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การท�ำทะเบียนทรัพยากร) โดยวิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และวิทยกร มทร.ศรีวิชัย อีกทั้งมีการสรุป
และน�ำเสนอผลการปฏิบัติการ โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานฯ โครงการ อพ.สธ. ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมใบงานเก็บข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เข้า
ร่วมได้ทำ� การบันทึกขณะลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลเพือ่ น�ำเสนอในแต่ละกิจกรรมโดยโครงการในครัง้ นีม้ ผี สู้ นใจเข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วย
งานสถานศึกษา 25 หน่วยงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 70 ท่าน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ จ�ำนวน 20 ท่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การสร้างมาตรฐานและจริยธรรมวิจยั ”
ระหว่างวันที่ 26-27 มิถนุ ายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ซึง่ มี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นผูก้ ล่าวเปิดงาน ทัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ดร.ฉายสุรยี ์ ศุภวิไล ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งดังกล่าว เป็นวิทยากรในการบรรยาย
“การจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs)” เพื่อให้คณะกรรมการด้านมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs) โดยสามารถน�ำความรู้ที่ได้
ไปใช้ปฏิบัติในการด�ำเนินการก�ำกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสามารถด�ำเนินงานให้งานวิจัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และนั ก วิ จั ย ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ต� ำ บล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ บนฐานศักยภาพและ
ทรัพยากรพืน้ ถิน่ สูต่ ลาดการแข่งขัน ได้นำ� ผลิตภัณฑ์เครือ่ งถมและเครือ่ งแกง โดยการจัดนิทรรศการ
เพื่ อ การต้ อ นรั บ ประธานและคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ รวมทั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาฯ
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ณ อาคารส�ำนักงาน มทร.ศรีวชิ ยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ ทีท่ งุ่ ใหญ่ ทัง้ นี้
การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในการน�ำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง
เครื่องถมที่น�ำมาจัดแสดงโดยคุณอุดม ขวัญสงค์ และเครื่องแกงขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องแกงบ้านหนองตาม
หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ารอบ 5 เดือนของโครงการวิจัย ในประเด็น
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากร
พื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน (ผลิตภัณฑ์เครื่องถมและเครื่องแกง) น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ ดังนี้
1.คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผูท้ รงคุณวุฒิ สกสว. 2.ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3.คุณศิรกิ มล แก้วแสงอ่อน
(นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช) 4.คุณจิณัฐชา วรรณโสภณ (ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) 5.คุณอุดม ขวัญสงค์
(ผู้ประกอบการเครื่องถม) โดยโครงการที่นำ� เสนอความก้าวหน้ามีทั้งหมด 5 โครงการ โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมเพื่อรับฟังการน�ำเสนอของหัวหน้า
โครงการพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนและผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
น�ำโดย รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
เจ้าหน้าที่และนักวิจัยภายใต้ทุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม workshop “สื่อสารอย่างไรให้ตอบโจทย์ User” ซึ่งจัดโดยฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 โดยการประชุมครั้งนี้มี
มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้าร่วม รวมทัง้ หมด 21 มหาวิทยาลัย โดยเป้าหมายของการประชุม คือการเพิม่ ศักยภาพและทักษะความรูข้ อง “การสือ่ สารเชิงรุก”
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานและผลงานของหน่วยบริหารจัดการรวมถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุน
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร ได้น�ำนักวิจัยจากชุด
โครงการการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพือ่ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ พืน้ ฐานศักยภาพและทรัพยากรพืน้ ถิน่ สูต่ ลาดการแข่งขัน (เครือ่ งแกงและเครือ่ งถม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 10”
ในหัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นายเชิ ด คงห้ อ ย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั
ทีไ่ ด้รบั รางวัลการน�ำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ “ยอดเยีย่ ม”
SESSION 7-งานประจ�ำสู่งานวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์เพื่อการบริหารงาน
วิ จั ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 24 - 26
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจ�ำปี 2562 (RUTR Research Expo 2019) จากหิง้ สูห่ า้ ง ท�ำได้จริง ใช้ได้จริง
ขายได้จริง ณ The Hub Cafe & Co-working Space ซึง่ ได้รบั เกียรติจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ นางอรนุช ชัยยะวิรยิ ะ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม กว่า 100 ผลงาน ซึ่งงาน
ดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย น� ำ โดย ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย และ
พั ฒ นา ผศ.ดร.อภิ รั ก ษ์ สงรั ก ษ์ จั ด ประชุ ม หารื อ แนวทางการเปิ ด รั บ
ข้ อ เสนอการวิ จั ย งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2564
ณ ห้ อ ง ฉ 101 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา มทร.ศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขตตรั ง โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ย งยุ ท ธ หนู เ นี ย ม
รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารจากคณะและวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมก�ำหนดร่างแนวทางใน
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ชาติตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบวิจัยของประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย
2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์
เมนะเศวต อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดงาน “มหกรรม
งานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” และเยี่ยมชมผลงาน
วิจัยที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของชุมชน ทั้งคณะ
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “จากหิ้งสู่ห้าง ท�ำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง”
การจัดงานในครัง้ นี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั น�ำพันธกิจด้านวิจยั
วิ ช าการ บริ ก ารวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ นั ก วิ จั ย
รวมถึงการประกวดผลงานกว่า 100 ผลงาน ทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับ
อาจารย์บุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท การน�ำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย
วิชาการ และการออกร้านชุมชนพร้อมขายบนแนวคิด หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน การน�ำเสนอผลงานวิชาการสู่ผู้ใช้ประโยชน์ผ่านเวทีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับ
ภาคีต้นแบบที่สนับสนุนการท�ำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และรางวัลส�ำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านการน�ำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
ที่ส�ำคัญสุดคือการที่มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสส่งมอบผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จ�ำนวน 100 นวัตกรรม สู่ชุมชนเป้าหมาย โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นผู้รับมอบป้าย “12 ปี มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ 100 นวัตกรรมสู่ชุมชนสังคม”
NEWSLETTER INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
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นักวิจัยศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพยมพร รักษาชล

ประวัติการศึกษา
- ปีงบประมาณ 2558 : การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจ
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี		
ชุ
ม
ชนในจั
งหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จาก
				 ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ปีงบประมาณ 2560 : คุณภาพชีวติ การท�ำงานกับการสนับสนุนทางสังคม
ของแรงงานต่ า งด้ า วกลุ ่ ม อาเซี ย นที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตท� ำ งาน ในจั ง หวั ด
ประวัติการท�ำงาน
นครศรีธรรมราช
2560–ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
- แผนงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น จังหวัด
2558–ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
กระบี
่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2558–ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาบริหารธุรกิจ อนุสาขาการจัดการ
2548–2557 อาจารย์ประจ�ำสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ปีงบประมาณ 2561 : การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร
วิชาที่สอน ระดับปริญญาตรี : หลักการจัดการ พฤติกรรมองค์การ
				
การจั ด การสมั ย ใหม่ การจั ด การธุ ร กิ จ ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ต� ำ บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า
				
ขนาดย่อม แผนธุรกิจ
เพิ่มบนฐานศักยภาพ และทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ภายใต้ทุน
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี : วิชาการจัดการธุรกิจ
				
ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์			 โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง
				
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
- ปีงบประมาณ 2562 : แผนงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาการบริหาร
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี : วิชาการจัดการธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการ
จัดการธุรกิจบ้านนกแอ่น จังหวัดกระบี่ เพื่อการส่งออกและสร้างความยั่งยืน
				
ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร
				
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทางเศรษฐกิจ” จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- โครงการวิจัยย่อยเรื่อง “การบริหารจัดการธุรกิจบ้านนกแอ่น ในจังหวัด
กระบี่ เพือ่ การขึน้ ทะเบียนเป็นแหล่งผลิตและการส่งออก” จากส�ำนักงานคณะ
รางวัลที่ได้รับจากการวิจัยและผลงานที่ภาคภูมิใจ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- การผลักดันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP
ในระดับดาวที่สูงขึ้น ซึ่งมาจากการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและติดตามความ ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่
ก้าวหน้า ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge
โพยมพร รักษาชล และคณะ. 2557. ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Based OTOP: KBO) จัดโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการ ของวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านบางน้อย ต�ำบลท่าเสม็ด อ�ำเภอ
บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดท�ำแผนธุรกิจให้กับ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัย
ชุมชน ทั้งนี้ยังมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาแผนธุรกิจ ครัง้ ที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร : 26-27 พฤศจิกายน
รวมทั้งใช้กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพธุรกิจในงาน 2557. หน้า 1071-1079 (SWURES-134)
วิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาความเป็นผูป้ ระกอบการเครือ่ งแกงนคร” โดยมีการลงพืน้
โพยมพร รักษาชล และคณะ. 2557. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ ก ลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเครื่ อ งแกงบ้ า นหนองตาม อ� ำ เภอนาบอน จั ง หวั ด ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
นครศรีธรรมราช เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการประกวดในระดับดาวให้กบั อาเซียน. การประชุมวิชาการ การน�ำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
กลุ ่ ม เครื่ อ งแกงบ้ า นหนองตาม ต� ำ บลนาบอน อ� ำ เภอนาบอน จั ง หวั ด ราชภัฏภูเก็ต ครัง้ ที่ 3 “การบูรณาการงานวิจยั ไทยเชือ่ มโยงกับเครือข่ายสังคม
นครศรีธรรมราช เดิมกลุม่ เครือ่ งแกงบ้านหนองตาม ได้รบั การคัดสรรผลิตภัณฑ์ อาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต : 17-18 ธันวาคม 2557. หน้า
OTOP อยู่ที่ระดับ 2 ดาว จนกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย จนยกระดับ 71-81 (A06-PA074)
ผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเครื่องแกงส้มได้ระดับ 5 ดาว และเครื่องแกงคั่ว ระดับ 4 ดาว
โพยมพร รักษาชล และคณะ. 2559. การบริหารจัดการกลุ่มของศูนย์
ซึ่งประกาศผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระจู ด บ้ า นบางน้ อ ย ต� ำ บลท่ า เสม็ ด อ� ำ เภอชะอวด จั ง หวั ด
- การร่ ว มจั ด นิ ท รรศการในงาน “การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ นครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 The 8th ASEAN+
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับ C+ I Symposium on Business Management Research มหาวิทยาลัย
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 24 - 26 บูรพา, ชลบุรี : 9 กรกฎาคม 2559. หน้า 390-401
กรกฎาคม 2562
โพยมพร รักษาชล และคณะ. 2560. ปัญหาและความต้องการพัฒนาของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ รองรับประชาคม
งานวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day
- ปีงบประมาณ 2557 : แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพมหานคร : 7 มิถนุ ายน 2560. หน้า 260-271
โพยมพร รักษาชล และคณะ. 2561. การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อาเซียน. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2561)
หน้า 165-173
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งาน
สู่สัง วิจัย
คม

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
บทน�ำ

พริกแกงหรือเครื่องแกง เป็นส่วนผสมหลักที่สำ�คัญและขาดไม่ได้
ในตำ�รับอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารประเภทผัดหรือแกง
โดยเฉพาะอาหารภาคใต้ ประชาชนจะนิยมเรียกส่วนผสมในอาหารทีม่ พี ริกเป็น
ส่วนประกอบหลักว่า “เครื่องแกง” แทน “พริกแกง” และเครื่องแกงนี้จะเป็น
ส่วนผสมที่ทำ�ให้อาหารภาคใต้มีเอกลักษณ์ คือรสชาติจัดจ้าน สีสันสะดุดตา
จึงทำ�ให้ “ข้าวแกงปักษ์ใต้” เป็นอาหารที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทั่ว
ประเทศ แต่ชาวปักษ์ใต้จะไม่นิยมซื้อเครื่องแกงที่ผลิตโดยผู้ผลิตจากพื้นที่อื่น
เครื่องแกงจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมอาหารใต้
แต่อย่างไรก็ตามกลับไม่พบผลิตภัณฑ์เหล่านี้กระจายและจำ�หน่ายทั่วไปใน
ท้องตลาด

เครื่องแกงนคร

ผลการวิจัย

จากการตรวจสุขภาพธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงนครทั้ง 4 โซน
กลุม่ มีการรวมกันของชาวบ้านในชุมชน เพือ่ ทำ�การผลิตเครือ่ งแกง โดยส่วนใหญ่
เป็นเครือ่ งแกงส้มและเครือ่ งแกงคัว่ มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ผูน้ ำ�
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำ�เนินงานให้กลุ่มอยู่รอดและเจริญเติบโต มีรูปแบบ
การบริหารจัดการทีไ่ ม่เป็นรูปธรรม กลุม่ ทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ ไม่มกี ารกำ�หนดกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม ไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้
เมื่อได้ข้อมูลสุขภาพธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ Network Value
Chain ของกลุ่มเครื่องแกงนคร เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ OTOP
เครื่องแกงนครที่ตลาดต้องการ ดังนี้

ต้นน�้ำ
กลางน�้ำ (กลุ่มเครื่องแกง)
ปลายน�้ำ (ผู้จัดจ�ำหน่าย)
Network Value Chain (ใหม่)
พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ (เป็นกระปุก/ซอง @ 200 กรัม) ขาย 50 บาท/กระปุก ขายส่ง 45 บาท)
พริกสด = 100 บาท/กก. หอม = 60 บาท/กก.
ต้นทุนเครื่องแกงส้ม 108 บาท+การตลาด 50บาท= 158 บาท/กก.
ขมิ้น = 80 บาท/กก.
กระเทียม = 70 บาท/กก.
รวมรายได้ = 250 บาท/กก. กำ�ไร = 92 บาท/กก.
ต้นทุนเครื่องแกงคั่ว 107 บาท+การตลาด 50 บาท= 157 บาท/กก.
ตะไคร้ = 40 บาท/กก. พริกไทยดำ� = 125 บาท/กก.
1.75x
รวมรายได้ = 250 บาท/กก. กำ�ไร = 93 บาท/กก.
พริกแห้ง = 210 บาท/กก.
1.60x
เกลือ = 18 บาท/กก.
ข้อมูลการผลิต
เกษตรกรต้นน�้ำ (บาท)
ผู้ประกอบการเครื่องแกง (บาท)
กก.ต่อเดือน
กก.ต่อปี
ต่อครั้ง
ต่อเดือน
ต่อปี
ต่อครั้ง
ต่อเดือน
ต่อปี
กำ�ลังผลิต
(แกงส้ม) 4 กก./ครั้ง
80 กก.
960 กก.
156
3,120
37,440
128
2,560
30,720
(แกงคั่ว) 6 กก./ครั้ง
120 กก.
1,440 กก.
192
3,840
40,080
198
3,960
47,520
เป้าหมาย
(แกงส้ม) 10 กก./ครั้ง
200 กก.
2,400 กก.
390
7,800
93,600
920
18,400
220,800
(แกงคั่ว) 10 กก./ครั้ง
200 กก.
2,400 กก.
321
6,420
77,040
930
18,600
223,200

และจากการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ จัดเวที
เสนวนา เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยการใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์รูปแบบต่างๆ พบว่ากลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการพัฒนาความเป็นผู้
ประกอบการ คือ มีการจัดทำ�รูปเล่มเอกสารของกลุ่ม
อย่างเป็นรูปธรรม มีการยื่นขอ อย. กับสาธารณสุข
จังหวัด มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมคัดสรรระดับ
ดาวของผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนกระบวนการวิจัย
ยังมีการจับคู่ค้าระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องแกง
คือ ร้านอาหารทีม่ ชี อื่ เสียงในอำ�เภอ/จังหวัด) เปิดโอกาส
ให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าครัว มีการนำ�เอาเครื่องแกงของ
กลุ่มเข้าไปทดสอบรสชาติ มีกระบวนการแลกเปลี่ยน
กันระหว่างสมาชิกกลุ่มเครื่องแกงกับผู้ประกอบการที่
ใช้เครื่องแกง และยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนำ�เครื่องแกง
จำ�หน่ายได้ที่ร้านอาหารอีกด้วย

การน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากการวิจัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
ขององค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ ในตัวของนักวิจยั และกลุม่ ผูผ้ ลิตเครือ่ งแกง เกิดการเรียนรู้ วิเคราะห์รว่ มกัน
เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและ
เป็นทางการมากยิง่ ขึน้ เกิดความต้องการในการพัฒนาทัง้ ในส่วนของกิจกรรมกลุม่ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม 2) เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกง ด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ด้วยการได้น�ำเครื่องแกงของชุมชน เข้าสู่ห้องครัวของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในอ�ำเภอ และจังหวัด
นอกจากนี้โครงการวิจัย ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านการสร้างอาชีพตั้งแต่ต้นน�้ำ
เกิดเกษตรกรรายใหม่ทปี่ ลูกวัตถุดบิ ส่งให้กบั กลุม่ มีนำ� ทรัพยากร วัตถุดบิ ทีม่ ใี นท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์
มากขึน้ ส่งเสริมให้มกี ารใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ จากผูส้ งู อายุ เป็นการสืบทอดสูค่ นรุน่ หลัง สร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูข้ องคนในชุมชนในด้านการบริหาร
จัดการ การพัฒนาจากผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการเอง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเพิ่มความ
สามัคคีกันของคนในชุมชน ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในชุมชน อีกทั้งยังส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อนำ�ข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

