
การบริหารงาน

เพ่ือสนบัสนนุนวัตกรรมชมุชนและการขยายผลสู่การ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม

ดร. สนุทร คณุชยัมงั
ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัวิจยัเพ่ือกำรพฒันำนวตักรรมสงัคม 

วิทยำลยันวตักรรมสงัคม มหำวิทยำลยัรงัสิต
22 มีนำคม 2565

1



Table of Contents

บทบำทขององคก์รภำครฐั 
ภำคเอกชน ภำคประชำ
สงัคม (มหำวิทยำลยั)

กำรวิเครำะห์ควำมส ำเร็จ
แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง-แรงดงึส ำหรบั
กำรขยำยตวั

แบบขอ ง ก ำ ร ขย ำ ยผล
ควำมส ำเรจ็



Part I
การวิเคราะหค์วามส าเร็จและผลลพัธข์องการเปลี่ยนแปลง

แรงผลกัดนัส าหรบัการขยายตวั



Information essential for analysis

วิสำหกิจชมุชน ABC 
เป็นกำรรวมสมำชิกชมุชนของหมูบ่ำ้น D 

จ ำนวน xx คน (ครวัเรอืน) 
หมูบ่ำ้น D เป็นหมูบ่ำ้นหนึ่งในต ำบล EE 

อ ำเภอ FF จงัหวดั YY

ประกอบธุรกิจยอ้มฝำ้ย ทอผำ้ และ
ผลติเป็นผำ้พืน้เมืองย่ีหอ้ “C2C” 
จดัจ ำหน่ำยเป็นผลิตชมุชน
มำตรฐำนโอทอป สรำ้งรำยไดปี้ละ 
xxx ลำ้นบำท

SOCIAL IMPACT 
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JOB CREATION

Raw material Activities #1 Activities # 2 Products

กำรสรำ้งงำน-รำยไดท่ี้เกิดขึน้ส  ำหรบัชมุชน-ชำวบำ้นท่ี
รว่มงำนผลิตในหว่งโซก่ำรจดักำรวตัถดุิบ

กำรจำ้งงำน-รำยไดท่ี้เกิดขึน้พนกังำนลกูจำ้งงำน
ผลติในหว่งโซผ่ลติภณัฑ์
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HOUSEHOLD REVENUE

Raw material Activities #1

รำยไดค้รวัเรอืนของ จปฐ.

รำยไดค้รวัเรอืนของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ

% เปรยีบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดขุองครวัเรอืน 
หรอืกำรจำ้งงำนเป็นแรงงำนต่อรำยไดค้รวัเรอืน

เพ่ืออธิบำยเป็นตวับ่งชีถ้ึงควำมส ำคญัของ
ควำมหมำยของกำรสรำ้งงำน ว่ำ เป็นก่ี % ของ

รำยไดค้รวัเรอืน

กำรสรำ้งงำน-รำยไดท่ี้เกิดขึน้ส  ำหรบัชมุชน-ชำวบำ้นท่ี
รว่มงำนผลิตในหว่งโซก่ำรจดักำรวตัถดุิบ
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COMMUNITY ECONOMY

Activities # 2 Products

กำรจำ้งงำน-รำยไดท่ี้เกิดขึน้พนกังำนลกูจำ้งงำน
ผลติในหว่งโซผ่ลติภณัฑ์

ยอดขำย/ รำยไดข้องผูป้ระกอบกำร

กำรจำ้งงำน กำรกระจำยรำยไดสู้ช่มุชน

กำรซือ้วตัถดุิบกำรจำ้งคนในชมุชน

% กำรขยำยตวัของยอดขำย ท่ีแสดงนยัของกำรจำ้ง
งำนและกำรกระจำยรำยไดไ้ปสูช่มุชน ใน

ควำมหมำยเป็น 
Inclusive growth, 

Social entrepreneurship
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NEWNESS-NEW ECONOMY

Raw material Activities #1+2

สิ่งทีม่ากกว่ารายได้ คอื ประเภทของเศรษฐกจิใหม่
ถำ้อำชีพและงำนนี ้ไม่เคยมีมำก่อนในชมุชน สำมำรถ
อธิบำยไดถ้ึง “เศรษฐกิจแขนงใหม่” และวิถีกำรผลติ
แบบประกอบกำร (มีควำมหมำยลกึกว่ำกำรสรำ้ง

อำชีพ)

กำรสรำ้งงำน-รำยไดท่ี้เกิดขึน้ส  ำหรบัชมุชน-ชำวบำ้นท่ี
รว่มงำนผลิตในหว่งโซก่ำรจดักำรวตัถดุิบ
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POVERTY ERADICATION

Raw material Activities #1+2

สิ่งทีม่ากกว่ารายได้ คอื การสร้างระดับรายได้ใหม่
ถำ้จ ำนวนนัน้ เป็นครวัเรอืนที่มีรำยไดต้  ่ำกว่ำเสน้ยำกจน 
– ก็ตอ้งขยำยคำ่ควำมหมำยของงำนที่มีน  ำ้หนกั/มี

ควำมชดัเจนมำกขึน้ไปอีก

กำรสรำ้งงำน-รำยไดท่ี้เกิดขึน้ส  ำหรบัชมุชน-ชำวบำ้นท่ี
รว่มงำนผลิตในหว่งโซก่ำรจดักำรวตัถดุิบ
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DIRECTION OF COMMUNITY DEVELOPMENT
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ควำมส ำเรจ็ของผล
ประกอบกำร

กำรสรำ้งรำยได้
ของผูป้ระกอบกำร

กำรพฒันำ
ชมุชน-พืน้ท่ี

กำรขบัเคลื่อนงำนไปตำมเครือข่ำย-กลุม่ธุรกิจ

Economy project or earned income approach



Part II
การออกแบบของกระบวนการท างาน-แรงขบัเคลื่อนของการผลกัดนั



Big Problem of ‘ Developer’
{กำรท ำงำนที่ไมน่  ำพำไปสูค่วำมส ำเรจ็และกำรเปลี่ยนแปลงตอ่สงัคม ไมว่ำ่จะดว้ยเหตใุดก็ตำม}



CIPP Model

Context Inputs Process Products Outcomes

ResultsProject, activitiesDemand

Social 
problems 

insight

Outcomes-impacts 
evaluation
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The ways of means focusing on ends



โอกาสและการทา้ทายปัญหา
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กำรสรำ้งงำน-เศรษฐกิจ
กำรสรำ้งสงัคม-เมือง

Stabilization

โครงสรำ้งของปัญหำของกำรวิเครำะหปั์ญหำ

Distortion 
Irritation

Solutions

ปรำกฎกำรณข์องปัญหำท่ีผูค้นเผชิญ



โอกาสและการทา้ทายปัญหา

ควำมยำกจน ไมมี่งำน
สรำ้งงำน, ประกอบกิจกำร

จำ้งงำน
กำ ร ข ำด
แคลนกำร
เ ข้ ำ ถึ ง
โอกำส

กำรศกึษำ ขอ้มลูข่ำวสำร ฐำน
ควำมสมัพนัธท์ำงสงัคม ทกัษะ/
ประสบกำรณ ์

กำรถูกละ
ทิ ้ ง โ ด ย
ระบบ

ชนเผ่ำ กำรกีดกนั

กำรสรำ้งรำยได้

Jobs Creator

Jobs Seeker



กิจกรรม/โครงกำรท่ีเป็นตวัอย่ำงของกำรเขำ้ถึงขอ้มลูข่ำวสำร



‘Left behind person’

กิจกรรม/โครงกำรท่ีเป็นตวัอย่ำงของกำรแกปั้ญหำกำรถกูละทิง้โดยระบบ



อาหารอินทรีย-์สขุภาพ/สาธารณสขุ



Part III
แบบของการขยายผลความส าเร็จและนวตักรรมสงัคม



Zero to One, Peter Thiel
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Zero to One, Peter Thiel
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ท ำ
สิ่ง
ขอ
งข
ึน้ใ
หม

่

ท ำตำมสิ่งตำ่ง ๆ เพ่ือขยำยจ ำนวน

Technology

Globalization

0

1

ปรบัปรุงจำกแนวคิดของ Peter Thiel
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ท ำ
สิ่ง
ขอ
งข
ึน้ใ
หม

่

ท  ำตำมสิ่งต่ำง ๆ เพ่ือขยำยจ ำนวน

Technology

Globalization

0

1

Copy 
Business model

Mechanism 
driving -force

New Business 
Model

กำรรเิริม่จำกไม่มีไปสูมี่/
รเิริม่ตัง้หลกั

การพฒันา และการขยายความส าเร็จ
ปรบัปรุงจำก Zero to One ของ Peter Thiel



SUSTAINABILITY from below

CDD Strategic 
Partners
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{Public} {Private}
{University}

องคก์รชมุชนสมคัรเขำ้รว่มพฒันำโครงกำร
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{ขยำยควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนสง่เสรมิกิจกรรม/กิจกำรแบบกำรพึง่ตนเอง-แกปั้ญหำชมุชนและทอ้งถ่ิน}

{ลงทะเบียนผ่ำนเวบ็ไซต}์

พืน้ท่ีของ “นกัพฒันำ”
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Projects & Activities
ควำมส ำเรจ็อนัเน่ืองมำจำกกำรสนบัสนนุ และขบัเคลื่อนงำนของนกัพฒันำชมุชน 

ควำมรว่มมือกบัวิทยำลยันวตักรรมสงัคม-สถำบนัวิจยัเพ่ือกำรพฒันำนวตักรรมสงัคม



Part III
บทบาทขององคก์รภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

และมหาวิทยาลยั
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Rapper



บาสก ์คนัทรี – เขตปกครองตนเอง พื้นที่ตอนเหนอืของสเปน

พืน้ท่ีท่ีเคยประกำศจดัตัง้
ประเทศของตนเองขึน้ ใน
ปี ค.ศ. 1932 (รวมทัง้
ประวตัิศำสตรก์่อนหนำ้
นัน้) แตถ่กูรวมเป็นสว่น
หนึ่งของสเปนตำม
รฐัธรรมนญูปี 1978 
หลงัจากลงจากอ านาจของ
นายพลฟรานซิสโก ฟรงัโก 



Demonstrations after every ETA 
attack were common around Spain

Madrid 
Barajas Airport

2006



การเดนิทางใหมข่องประชาคมบาสก์

กำรเมือง

ยอมรับและใช้กติกำ
ค ว ำ ม เ ป็ น
ประชำธิปไตยจัดกำร
ปกครองตนเอง-ต่อรอง
รฐับำลกลำง

เปิดพืน้ท่ีกวำ้ง 
สรำ้งพืน้ท่ีใหมท่ี่
แข่งขนัในระบบ
เศรษฐกิจ

สรำ้งพืน้ท่ีใหม่จำกทนุ
ทำงสงัคมอตัลกัษณ-์
เพ่ือกำรทอ่งเท่ียว

เทคโนโลยีขัน้สงู
เครือ่งจกัรกลท่ีกำ้วหนำ้
กำรเป็นศนูยพ์ฒันำเทคโนโลยีดำ้นอวกำศ

ท่องเท่ียว
อำหำร กำรแสดง และ
วฒันธรรม กีฬำ พกัผ่อน











Basque in nowadays

GDP ของบำสกม์ำกกวำ่คำ่เฉลี่ย
ของสเปน 28 % โดยประมำณ และ
มำกกวำ่คำ่เฉลี่ยของประชำคมยโุรป 

22 %

ท่ีน่ี มีประชำกรเพียง 2.1 ลำ้นคน 
และเพิ่งเริม่ตัง้ตวัใหม ่(after 

2000) - ฟ้ืนฟจูำกกำรติดหลม่
ควำมขดัแยง้และกำรใหค้วำมส ำคญั
กำรต่อสูท้ำงกำรเมืองเพียงมิติเดียว

GDP/capita 2020
34,779 US$ 

Thailand
GDP/capita 2020
7,189

ขนำดของเศรษฐกิจตอ่หวั
มำกกวำ่ของไทย 5 เทำ่ตวั



STORYTELLING FROM CASE STUDIES
คดัสรรกรณีศกึษำที่ประสบควำมส ำเรจ็ – จำกกำรเผชิญปัญหำหนึ่ง ๆ แลว้สรุปเป็นบทเรียน
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OPEN WORKSHOP FOR SOLUTION & SCALING 
คดัเลือกประเด็นท่ีตอ้งกำรระดมควำมคิดเห็นจำกนกัศกึษำเพ่ือรว่มคน้หำทำงออกและขยำยกิจกำร
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ลงทะเบียนผ่ำน
กำรรบัสมคัร 
Poster

นกัศกึษำของ
มหำวิทยำลยั รวมทัง้

ผูส้นใจทั่วไป

เวบ็ไซต์


