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โดย นายทวิากร   เหล่าลือชา 
วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย ประจ าปี 2560 
วันที่  13 กนัยายน 2560 

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท  ปุทมธานี  

โครงการวจิยัและพฒันารูปแบบการทางตลาดของชุมชนถั่วลสิง  
ต าบลหนองแวง  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จงัหวดัมุกดาหาร   

ปี พ.ศ. 2560-2562 (ถั่วทปีถั่วแดน )  
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การพิจารณาและเผยแพร่ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหาร 
 

  ปี พ.ศ. 2554 
 





(Input      -     Process     -      Output         -       Outcome    -      Impact)  

Positioning Project 
Innovation 

Knowledge Vision 



ชื่อโครงการวิจัย  
(ภาษาไทย)  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง 
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (ถั่วทีปถั่วแดน) 
(ภาษาอังกฤษ)  Model Development of community marketing learning (CML) 
peanut in Nong Waeng tambol Kham Soi district mukdahan province. 
 
ความสอดคล้องกับนโยบายระดับจงัหวัด  
ยทุธศาสตร์จงัหวดัมกุดาหารเป็นเมืองเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเภทการวิจยั วิจยัธุรกิจชมุชน  

กรอบโครงการวิจยัที่เสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณ เศรษฐกิจ  



วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
              1. เพ่ือศกึษาสภาพบริบททางการตลาดของชมุชนถัว่ลิสงต าบลหนองแวง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวดัมกุดาหาร 
           2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตลาดของชมุชนถัว่ลิสง ต าบลหนองแวง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวดัมกุดาหาร  
            3. เพ่ือพฒันารูปแบบทางการตลาดผลิตผลทางการเกษตรของชมุชนถัว่ลิสง
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวดัมกุดาหาร 

ขอบเขตของตัวแปรที่สนใจศึกษา 
1. สภาพบริบททางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร 
2. สภาพทางการตลาด ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
3. ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนารูปแบบทางการตลาดของชุมชน 
ผลผลิตถ่ัวลิสง ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
  



นิยามศัพท์เฉพาะ 
        การพฒันารูปแบบทางการตลาดของชมุชนถัว่ลิสง หมายถึง รูปแบบการสง่เสริมการเรียนรู้ทางการตลาดของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัชมุชนถัว่ลิสง ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศกึษา  
          ปัจจยัที่มีผลตอ่การตลาดของชมุชนถัว่ลิสง หมายถึง การปลกู การแปรูป  
 การจ าหน่าย ตามแนวคิดทางการตลาด 7P  
           ชมุชนถัว่ลิสงในจงัหวดัมกุดาหาร หมายถึง ชมุชนต าบลหนองแวง จ านวน 11 หมูบ้่าน  

การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. แนวคิดการประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ 
4. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานพัฒนา 
5. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา 
6. ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย 
7. ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
8. แนวคิดการจัดการทางการตลาด 
9. ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหาร (อาซียน/SEZ) 
10. ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร 
11. ความรู้เกี่ยวกับถั่วลิสงในประเทศไทย 
12. ความรู้เกี่ยวกับถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
13. งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้อง 14. งานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 



กรอบแนวคดิของการวจิัย 



ขอบเขตของการวิจัย  



แผนด าเนินการและงบประมาณของการวจิัย 



วิธีการด าเนินการวิจัย  



























ตน้น ้า (ปลูก) 

1.เมลด็ถัว่ไม่ไดม้าตรฐาน 
2.ปริมาณการผลิต 
3.คุณภาพดินในการปลูก 
4.ขาดน ้าในการเพาะปลูก 
5.สายพนัธ์ุถัว่ 
6.ปลูกถัว่อินทรีย ์

กลางน ้า (กระบวนแปรรูป) 

1.ความรู้เกษตรในการผลิต 
2.ขาดการแปรรูปของถัว่ 
3.หลกัสูตรจดัการความรู้ถัว่
ลิสง การปลูก ผลิต การตลาด  
กลุ่มผูป้ลูกถัว่ลิสง 
 
 

ปลายน ้า (การตลาดและการขาย) 

1.ขายราคาต ่า 
2.บรรจุภณัฑ ์ 
(ถัว่เคลือบท่ีญ่ีปุ่น) 

3.ถัว่เพ่ือสุขภาพ 
(ปลอดสารก่อมะเร็ง/บ ารุง
สุขภาพ) 

สรุปประชุม 10 มิย 60 

ปัญหา และทิศทาง : แนวโนม้คนรักษสุ์ขภาพ และแนวโนม้ปริมาณถัว่ลิสงลดลง 
แนวโนม้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เกษตรมากข้ึน 
สรุป : เพิ่มรายไดจ้ากการขายถัว่ลิสง  





KI  
Core Team 
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Community Value added 
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Community Value added 
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โดย นายทวิากร   เหล่าลือชา 
วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย ประจ าปี 2560 
วันที่  14 กนัยายน 2560 

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท  ปุทมธานี  

โครงการพฒันารูปแบบการทางตลาดของชุมชนที่มีประสิทธิผลของชุมชนถั่วลสิง  
ต าบลหนองแวง  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร   

ปี พ.ศ. 2561 (ถั่วทีปถั่วแดน ) ปีที่ 2  



(Input      -     Process     -      Output         -       Outcome    -      Impact)  

Positioning Project 
Innovation 

Knowledge Vision 



ขอ้คน้พบ ปีท่ี 1 ขั้น R1-D1 

Research Design 

ขอ้คน้พบ ปีท่ี 2 ขั้น R2-D2 

ขอ้คน้พบ ปีท่ี 3 ขั้น R3-D3 (Model) 



แผนด าเนินการและงบประมาณของการวจิัย 



ขอ้คน้พบ ปีท่ี 1 ขั้น Research 

เชิงปริมาณ = ผลผลิตการปลูกถั่วลิสงใน 10 ชุมชน 

เชิงคุณภาพ= และผลิตภาพ/คุณค่าของพนัธ์ถั่วที่
ปลูก 

                       



R1 



R1 





R1 



D1 



D1 
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Community Value added D1 



แนวคิดการท าวิจยัปีท่ี 2 ขั้น Develop 

เชิงปริมาณ = การเพิ่มผลผลิตถั่วลิสง 5 ชุมชนปลูกเยอะ 
เชิงคุณภาพ= การพฒันาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
                     (ประโยชน์/อย.) 
                       



ขอบเขตของการวิจัย  



วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
              1. เพ่ือศกึษาสภาพบริบททางการตลาดของชมุชนถัว่ลิสงต าบลหนองแวง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวดัมกุดาหาร 
            2. เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์ของชุมชนถั่วลิสง ต าบลหนอง
แวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมุกดาหาร  
            3. เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการตลาดของชมุชนถัว่ลิสงต าบลหนองแวง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวดัมกุดาหาร 

ค าถามการวิจัย 
1. สภาพบริบททางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างไร 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสง ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคม
ค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารควรเป็นอย่างไร 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาดของชุมชนผลผลิตถั่วลิสง ต าบลหนองแวง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารควรเป็นอย่างไร 
  



การเจาะตลาด 
(Market Penetration) 

การพฒันาตลาด 
(Market Development) 

การพฒันาผลิตภณัฑ ์
(Product Development) 

การขยายสู่ทางเลือกท่ีแตกต่าง 
(Diversification) 

ตลาดใน 
ปัจจบุนั 

ตลาด 
ใหม่ 

ผลิตภณัฑ์ในปัจจบุนั ผลิตภณัฑ์ใหม่ 

แนวคิด R&D ของธุรกิจในอนาคต 
• เคร่ืองมือท่ีใช้คือ Ansoff Matrix 

R3- D3 R2- D2 



ประโยชน์ของการวิจัย  



Zero Waste Peanut  

R2D2 
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Community Value added 
แนวคดิ  R2-D2 



แนวคดิ R@D ใน Thai 
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แนวคดิ  R2-D2 



13/06/59 ดร. ทิวากร  เหล่าลือชา 56 

แนวคดิ  R2-D2 
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แนวคดิ  R2-D2 
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แนวคดิ  R2-D2 



แนวคดิ  R2-D2 



แนวคดิ  R3-D3 



 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 



 

 

Tel./ LINE ID : 0821121590 

Facebook: ดร.ทวิากร  เหล่าลือชา : OD Thailand and OD Organizer 

E-mail : Kornmaha@gmail.com: Kornmaha@hotmail.com  

Website: http://tiwakorn.mukcc.ac.th/ 

 

ดร.ทวิากร   เหล่าลือชา 
B.A./M.B.A./D.B.A. 

The North Eastern University 

ขอบพระคุณทุกท่านครับ 
ช่วงถาม-ตอบ 
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