
การดําเนินงานเครือขาย และการตลาดสินคาเกษตรที่ปลอดภัย 
โครงการสงเสริมการผลติสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  ป  2550 

 
....................................... 

 
  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6  จังหวดัเชียงใหม   จดัใหมกีิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การดําเนนิงานเครือขาย และการตลาดสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน แกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย และไดมาตรฐาน ป 2550  ในระดับจังหวดั  เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ทั้งในระดับจังหวัด และระดบัเขต มีความรู ความเขาใจในหลักการ และวิธีการดําเนนิงาน
สงเสริม สนับสนุนการจัดตัง้กลุม/เครือขายการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน กับกลุม
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ  มีประสบการณ และมีความสามารถที่จะทําหนาที่เปนวิทยากร ผูถายทอดความรูแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามโครงการในภาคสนาม อันไดแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในระดับอําเภอ/ตําบล และ
อาสาสมัครเกษตรกร ที่รวมโครงการ ในโอกาสตาง ๆ เชน การประชมุ สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน และ/หรือฝกอบรม
เฉพาะกจิไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1.  กลุมบุคคลเปาหมาย  ไดพิจารณากําหนดใหมีกลุมบคุคลเปาหมาย  รวมทั้งสิ้น 45 คน  แยกกลุมยอยได
ดังนี้คือ 

• เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานในระดับจังหวดั ๆ ละ 2 คน โดยขอใหกลุมที่รับผิดชอบงานดานสงเสริม
การผลิต 1 คน และ งานสงเสริมการดําเนนิงานกลุม/เครอืขาย และตลาด หรือวิสาหกจิชุมชน  
อีก 1 คน   

• เจาหนาที่ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต จาํนวน 6  คน โดยคัดเลือกจากกลุมสงเสริม
และพัฒนาการผลิต 2 คน กลุมพัฒนาเกษตรกร 2 คน และกลุมวิชาการและฝกอบรม อีก 2  คน 

• เจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถ เกี่ยวกับการดําเนนิงานดานการจัดตัง้กลุม และเครอืขายสินคา
เกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน เชน หวัหนากลุม และ/หรือผูจัดการตลาด ฯลฯ จํานวน  5 คน  
ซ่ึงหากเปนไปได ควรพิจารณาตามชนดิสินคา และ/หรือระดับตลาด/คณุภาพสนิคา 

 
2.  ประเด็นเนือ้หา  กําหนดใหมีเนื้อหาทีสํ่าคัญ  4 ดาน คือ 

• สรุปผลการดําเนินงานดานการสงเสริมการจัดตั้งกลุมและเครือขาย/การตลาดสินคาเกษตร ที่
จังหวดัดําเนินงานมาแลวในชวงที่ผานมา 

• ความรูพื้นฐานที่จําเปน และเกีย่วของกับการสงเสริมการดําเนินงานดานกลุม/เครือขาย และ
การตลาดสินคาเกษตร เชน หลัก 4-P เปนตน 

 
 



• การดําเนนิงานของกลุม/เครือขายที่ประสบผลสําเร็จ 
• แนวทาง กิจกรรม ขั้นตอน วิธีการ และ เงือ่นไขการดําเนินงานสงเสริมการจัดตั้งกลุมและเครือขาย

การผลิต/การตลาดสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานในระดับจังหวัด/อําเภอ/ตาํบล/กลุม
  

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 1. จัดกิจกรรมการสัมมนา  ดาํเนินการดังนี ้

1.1  การลงทะเบียน/และการปฐมนิเทศ  ไดใชกระบวนการที่ตอเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขต คร้ังที่ 2  (RW II) 

1.2  การบรรยายความรูภาควิชาการ  เพื่อเปนการทบทวน และใหความรูพื้นฐาน ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานดานเครือขาย และการตลาด จึงไดจัดใหมีการบรรยายสรุปเนื้อหาที่จาํเปน ดังนี ้

-  ความสําคัญ และความจําเปนที่ตองดําเนนิการดานเครือขาย และการตลาด ในกระบวนการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  โดยใชเวลา  30 นาที  

-  หลักการดําเนินงานดานตลาดที่สําคัญ (หลัก 4 – P) โดยใชเวลา 30 นาที 
1.3  การฝกปฏิบัติในภาคสนาม  ไดมีการแบงกลุมผูเขารวมการสัมมนาออกเปน 4  กลุม แบบคละ

จังหวดั และคละกลุมเปาหมายตามความสมัครใจ เพื่อทําการศึกษาดูงานดานการตลาดสินคา 4 กลุมคือ 
-  สินคาที่เปนผลิตผลทางการเกษตร ที่ผลผลิตจากพืชผัก 
-  สินคาที่เปนผลิตผลทางการเกษตร ที่เปนผลผลิตจากไมผล 
-  สินคาที่เปนสินคาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
-  สินคาศิลปะประดิษฐจากวสัดุเหลือใชจากไรนา หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ใหแตละกลุมจัดทีมลงไปศกึษาดูงานจากการออกรานจาํหนายสินคาดงักลาวขางตน
จากงานมหกรรมจําหนายสินคากลุมแมบานภาคเหนือ เปนเวลา  3  ช่ัวโมง โดยใชหลักการ  
4 P เปนหลักในการศึกษา  

2.  ขั้นสรุป/และรายงานผลการดําเนนิงาน   
     เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา  ทีมผูจัดการสัมมนาไดนําผลการศึกษาดูงานของแตละกลุมยอย และของทีมวิทยากร

มาสรุป เปนภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง  แลวนําผลดังกลาวเสนอในรูปสื่ออีเลคโทรนิคส คือนําเสนอไวใน Website ของเขต 
เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกกลุมสามารถนําไปประยุกตใชงานไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงาน 
1.  ผลที่ไดจากการบรรยายทางวิชาการ  พบวา ทําใหเจาหนาที่ผูเขารวมการสัมมนาไดทบทวนความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับความจําเปนในการดําเนินงานดานการสงเสริมการจัดตั้งและดําเนินงานกลุม/เครือขายในกลุมเหมายที่เขา
รวมโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน และมีพืน้ฐานที่จําเปนสําหรับการไปทัศนศึกษา/
ฝกปฏิบัติการดําเนินงานกับสินคาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานตาม
ระบบ หวงโซอุปสงค (Supply Chain) 

เนื้อหาที่สําคญัอีกประการหนึ่ง นอกเหนอืไปจากหลกัวชิาการขั้นพื้นฐานการตลาดที่สําคัญคือ 4P ผูบรรยาย ได
นําเสนอกรอบแนวคดิในการศึกษาดูงาน ทีต่ั้งอยูบนพืน้ฐานหลักการ 4P  ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 



2.  ผลที่ไดจากการทัศนศึกษาดูงานและการฝกปฏิบัติในสภาพการณที่เปนจริง พบวา ทําใหผูเขารวมการสัมมนา
มีโอกาสไดเรียนรูจากสถานการณที่เปนจรงิ คือการที่กลุมแมบานเกษตรกร และกลุมวิสาหกจิชุมชน ที่มีความกาวหนา/
ประสบผลสําเร็จในการดาํเนนิงานในระดับหนึ่ง ไดนําเสนอภาพรวม และรายละเอียดการดําเนนิงานที่ตนได
ประกอบการ แกผูเขารวมการสัมมนา จากการที่ไดแลกเปลี่ยน พูดคยุถึงสภาพการณตาง ๆเหลานั้น ตามหลักการ 4P ที่
ทีมวิทยากรไดช้ีแนะ และผูเขารวมการสัมนา ไดเตรยีมการไวกอนทีจ่ะออกไปศึกษาดูงาน  ซ่ึง ไดนําเสนอไวในรูปสื่อ  
Mind Map  ดังนี้ 

2.1  ผลจากการศึกษาของกลุมยอยที่ 1  เปนกลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินคาที่เปนผลิตผล
ทางการเกษตร (ที่ปลอดภยัและไดมาตรฐาน ) คือ พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการทัศนศึกษาดูงานของกลุมนี้ ที่ไดนําเสนอผลการศึกษาในรูป MindMap ที่ไดนําเสนอไว
ขางตนแลว จะเหน็ไดวากลุมไดเรียนรูวาในกระบวนการผลิต และการตลาดสินคาพริกนั้น มีองคประกอบอะไรบาง  
นับตั้งแต กลุม/เครือขายผูผลิต  สถานที่ผลิต สินคาที่ผลิต  สถานที่จําหนาย ชองทางการจําหนาย  ราคาผลผลิต  วิธีการ
สงเสริมจําหนาย  ตลอดจนขอสังเกตเกี่ยวกบัการดําเนนิการผลิต/จําหนายเชนขนาดของสินคา  และบรรจุภัณฑที่ควรจะ
จัดใหมี เปนตน  นอกจากนีผู้เขารวมการสัมมนา/ทัศนศกึษาในกลุมนี้ ยังสามารถระบุรายละเอียดที่มีการดําเนนิการโดย/
ในแตละองคประกอบที่เกือบจะครบถวนสมบูรณ  ทั้ง ๆ ที่มีเวลา และทรัพยากรที่คอนขางจะจํากดั 



 
2.2  ผลจากการศึกษาของกลุมยอยที่ 2   เปนกลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินคาที่เปน

ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ทีป่ลอดภัยและไดมาตรฐาน ) 3 ชนิด  คือ ไขเค็ม  ปลาสม
สมุนไพร และ ไสอ่ัว   

 
 

กลุม 2 แปรรูปอาหารสัตว (ใขเค็ม)
ผลิตภณัฑ

แหลงวตัถดิุบ

จากตลาดพิษณโุลก
ไข
เกลือ
สารสม

ทุน(สวนตัว)

ไขฟองละ 2.30 บ.
เกลือ กก.ละ 4 บ.
นํ้า
สารสม 6 บ./กก.

กระบวนการผลติ

ลางแลวตากใหแหง
เกลือ 6 กก./น้ํา 10 ลิตร (ตมใหเดือด)

ใสโองน้ําเกลือแชไว 15 วัน
ตมใสน้ําสารสมจนสกุ

สงขายตลาด

ไมมีการรับรองคุณภาพ

แรงงาน
คาลางไขถาดละ 3 บาท
ตนเอง(ครอบครวั)

แผนการผลติ ทุก 3 วัน/6,000 ฟอง

รูปแบบ ไมมี package

สถานท่ี

ผลิตท่ีบาน

ตลาด

ผลผลติไมเคยคาง/ไมพอสงขาย

ศนูยฯรถทัวร(รานแมสรุยี)
คร้ังละ 2,000 ฟอง

รายใหญสปัดาหละ 2 คร้ัง

ตลาดในชุมชน
ตลาดขางชุมชน(ใกลเคียง)

ตลาด จ.พิษณโุลก
ตามงานเทศกาล

ชองทางตลาด
จําหนายผูบริโภคโดยตรง

ตลาดหลกั

ราคา
ปลกี 4.60 บาท
สง 4.00 บาท

ไมมี Promotion

ปญหาและอุปสรรค

ภาครัฐไมใหคําแนะนําการผลิตไขเค็มและการขอ อย.

ผูผลติ
ไมขอ อย.(เพราะขายหมด)

ไมบรรจุ Package
ทุนสงู

ไมจําเปนสําหรับตลาด

สมาชิกกลุมแมบานไมรวมดําเนินการ

ขาดแคลนแรงงาน
สมาชิกทําการเกษตร

ทําขาวเกรยีบเปนหลัก

กลุม 2 แปรรูปอาหารสัตว (ใขเค็ม)

 
 
 

กลุม 2 ปลาสมสมนุไพรแมจําป

ผลติภณัฑ
วตัถดุบิ

ปลา กก.30 บ.
กลุมผูเลีย้งปลา

เศษปลาทาํปุยชีวภาพ
จาํหนาย เกลอน 5 บ.

ใชเองในกลุม

กระเทยีม ผูผลติในพืน้ที่

ขาวเหนียวสุก
เกลือ
ลําไยผง
นํ้าแข็ง

ผลติเดอืนละ 3,000 กก.
บรรจภัุณฑ ภาครัฐสนับสนุน Sticker

ชองทางการตลาด

ผลติภัณฑมาตรฐานงานวนัเกษตรแหงชาตปิ 48
สมาชกิจาํหนายเอง
จาํหนายใหแมคาทัว่ไป
ผลติภัณฑ OTOP 5 ดาว ป 47

ราคาจาํหนาย
ปลกี 160 บ./กก.
สง 120 บ./กก.

สถานที่

ภายในจงัหวัด
โรงพยาบาลรามา

ตางจังหวดั
Big C

คน

ผูสนับสนุน
พฒันาชมุชน

สหกรณจงัหวดั
กรมสงเสริมการเกษตร

กลุมรับสวนทีเ่หลอืทาํน้าํหมกั

สมาชกิกลุม 60 คน
หุนละ 100 บ.
ปนผลกาํไร

กลุม 2 ปลาสมสมนุไพรแมจําป

 
 



กลุม 2 ใสอัว่

ผลผลิต

วตัถดุบิ คัดและใชหมใูนพืน้ที่

200-900 กก./เดอืน
ทนุ 150-160 บ./กก.
อยูระหวางขอ มผช. อตุฯ
ใชแรงงานในครัวเรือน

คณุภาพ/รสชาด ด/ีเปนทีน่ยิม

ราคา
สง 160-200 บ./กก.
ปลกี 200 บ./กก.

ตลาด

ตางจงัหวดั
เชยีงใหม

โคราช

กรุงเทพฯ

ตามเทศกาลตางๆ
ทองถิน่ในจงัหวดั

โรงพยาบาล

ประชาสมัพนัธ

ไดรบัรางวลัการประกวด

ชิมฟรี
ใชดบีอกตอ

ไมมบีรรจภุณัฑ

กลุม 2 ใสอัว่

 
 

ผลจากการทัศนศึกษาดูงานของกลุมยอยนี้ พบวา สามารถศึกษากระบวนการผลิตและการตลาดสินคา
เกษตรมากกวา 1 กระบวนการ และมีรายละเอียดที่คอนขางจะครบถวนสมบูรณ ไมแพกลุมที่ 1 ที่ไดกลาวแลว  แสดงให
เห็นวาแทจริงแลวเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบงานโครงการ มีศักยภาพ และมีความตั้งใจทีจ่ะเรียนรู และปฏิบัติงาน 
ที่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพได  หากระบบการปฏิบตัิงานและสภาพแวดลอมของการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน เชนที่สํานักงานเกษตรจังหวดั เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน  และมีเปาหมาย/แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

2.3  ผลจากการศึกษาของกลุมยอยที่ 3  เปนกลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินคาที่เปนผลิตภณัฑ
ที่ไดจากกลุมวสิาหิจชุมชน และกลุมแมบานเกษตรกร ซ่ึงในทางปฏิบตัิอาจจะเปนชองทางออก/จดุเพิ่มคาหรือจดุ
จําหนายของสินคาที่เปนผลผลิตทางการเกษตรได  คือ เสือ้ผาสําเร็จรูป   

ผลิตภัณฑเส้ือผาสําเร็จรูป

สถานท่ี
ตามราน/งานเทศกาล
ท่ีทําการกลุม
ตามหนวยงาน/เอกชน/ราชการ

ชองทางการตลาด

ประชาสัมพันธ
มีจุดรวมสินคา
ตัวแทนจําหนาย

กลุมผลิต
Low 8 ด.(กพ.-กย.)
higth 4 ด.(ตค.-มค)

เครือขาย

ออกรานตามงาน
เกษตรแฟร
กาชาด

ผลิตภัณฑ

ทางตรง
ทอเอง(ผาฝาย)

ตัดเย็บเอง

ทางออมซ้ือวัตถุดิบ

มีเครื่องหมาย
มผช.

OTOP

การแปรรูป
พรมเช็ดเทา
โบวผูกผม

การออกแบบ
ตัวแทนออกแบบ

ทันสมัย

ราคาผูผลิต/กลุม
พิจารณาราคาวัถุดิบ

คาขนสง

คน

ระดมหุน/ปนผล

กลุม
วิสาหกิจชุมชน

แมบาน
OTOP

ลูกคา
ท่ัวไป

ตามชนิดสินคา

ผลิตภัณฑเส้ือผาสําเร็จรูป

 



ผลจากการทัศนศึกษาดูงานของกลุมยอยนี้ มีความสมบูรณ และครบถวนไมแพกลุมที่ 1  เพราะ
นอกจากจะมกีารใชหลักการ 4 P ไดอยางครบถวน สมบูรณในระดับหนึง่ แลวยังสามารถผนวกเอา P ตัวที่ 5 คือ ผูคนที่
มีสวนไดเสียทีสํ่าคัญยิ่ง 2 ประเภทคือ ผูผลิต (ซ่ึงมีหลายระดับ) และ ผูบริโภค (ลูกคา) รวมทั้งเงื่อนไขการจัดการทีสํ่าคัญ
มากคือ การระดมหุน และการจัดสรรผลประโยชน  เขาไวดวย 

2.4  ผลจากการศึกษาของกลุมยอยที่ 4 เปนกลุมที่ศึกษาเกีย่วกับการจัดการตลาดสินคาที่เปนผลผลิต
ทางการเกษตร (ที่ปลอดภยัและไดมาตรฐาน ) คือ กลวย   

 

กลุม 4 กลวย

ผลติภณัฑ

กลวยเบรดแตก
กลวยอบเนย
กลวยกวน
กลวยมวน
กลวยตาก

วตัถดิุบ
GAP กลวย

กลวยจากนอกกลุม

ตลาด

ตลาดในจงัหวดั

เปด Boot
ตางจังหวัด

ในจังหวัด

รานขายฝาก
ตลาดขาจร
ตลาดใหญ

ราคา
กลวยตาก 3 pack/100 บ.
กลวยมวน 4 pack/100 บ.

กลวยตาก 45 บ./กก.

ประชาสัมพันธ

ออกราน
หนวยงาน

packing
จดันิทรรศการ

คน
GAP กลวย

กลุมวสิาหกจิฯ 34 คน

กลุม 4 กลวย

 
 

 
      จากผลการทัศนศึกษาดูงานของกลุมนี้ พบวามีความครบถวนสมบูรณไมแพกลุมอืน่ ๆ ทั้ง 3 กลุมที่

ไดเสนอไปแลว  ขางตน  แมวากลุมจะไมไดใหความสนใจเกี่ยวกบัระดบัความปลอดภัยของผลผลิตเทาที่ควร (ซ่ึงอาจจะ
ละไวในฐานทีเ่ขาใจวากลวยเปนพืชที่ปลอดภัยอยูแลว เพราะไมไดใชสารเคมีที่เปนพษิในกระบวนการผลิต)  แตก็ไดมี
รายละเอียดเกีย่วกับการเพิ่มมูลคาของผลผลิต  มีชองทางการจําหนวย  และมีวิธีการสงเสริมการจําหนาย ที่หลากหลาย  
ไวเปนการชดเชย   แสดงวากลุมมีพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานดานนีใ้นระดบัที่พรอมจะกาวไปขางหนาไดอยางดี 

 
 
 
 
 
 



3.  ผลที่ไดจากสัมมนาจากมุมมองของทีมวิทยากร และผูจัดการสัมมนา  
     เพื่อใหผูเขารวมการสัมมนา ไดรับความรู ความเขาใจ ที่ครบถวนสมบูรณ ทีมวิทยากร และ ผูจดัการสัมมนา
ไดสรุปผลการทัศนศึกษาดูงาน โดยไดนําเอาขอมูลที่ไดจากผลการนําเสนอของแตละกลุมยอย มาเปรียบเทียบกับ
หลักการดําเนนิงานดานรวมกลุม เครือขาย และการตลาดสินคาเกษตรทีป่ลอดภัยและไดมาตรฐาน และหลักการตลาด 
ที่อาศัยหลักการ 4P มาเปนหลักในการสรุป  อีกครั้งหนึ่ง 
       นอกจากนีย้ังไดเสนอหลัก และแนวคิดในการทํางานวา การดําเนินงานนี้จะตองมคีวามจริงใจจาก
ผูรับผิดชอบ  ตองมีการบูรณาการกนัอยางแทจริง  แลวนําผลสูเกษตรกรเปาหมาย อยางตอเนื่อง  จงึจะสามารถผลักดัน
งานนี้ใหสําเร็จเปนรูปธรรม และยั่งยืนได 
อุปสรรคปญหา 
 อุปสรรคปญหาที่พบจากการสัมมนา เทาที่สรุปได มีดังนี ้

1.  ขาดความเชื่อมโยงระหวางสถานการณที่ฝกปฏิบัติ กับสภาพการณที่เปนจริง/เกดิขึ้นจริงในพืน้ที่ 
เนื่องจากชวงเวลาที่จัดใหมมีหกรรมสินคา กับชวงเวลาดําเนินการผลิต/จําหนายสินคาที่ดําเนินการจริงตามโครงการ ไม
สอดคลองตรงกัน นอกจากนี้ยังมีชองวางระหวางกระบวนการผลิตและการดําเนินงานทางการตลาดของสินคาดังกลาว 
เนื่องจากความเขมแข็งของกลุม/เครือขาย ยงัไมเพียงพอ 

2.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบบางสวนยังมีความรูพื้นฐาน ประสบการณการดําเนินงานดานการสงเสริมการ
จัดตั้งและดําเนินงานกลุม /เครือขาย และการตลาดสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานที่พอเพยีง เนื่องจากระบบ
การปฏิบัติงานในระดบัพื้นทีย่ังไมเชื่อมโยงกันไดอยางดีเทาที่ควร (ตางกลุม/ตางคน ตางทํา ) 

3.  เจาหนาที่ขาดประสบการณ และทกัษะในการทําหนาที่เปนทีมงานในการจัดการความรู  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประสบการณ และทกัษะในการจัดทีมงานในกลุม เนื่องจากขาดความรูพื้นฐานในการดําเนนิงานที่จําเปน เชนการ
จัดทําโครงรางกรอบแนวคิดในประเด็นที่จะทําการศึกษา ตั้งคําถาม การสรุปความ และการจดบันทกึ 
 
ขอเสนอแนะ 
 เพื่อแกไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นตามทีไ่ดระบุแลวในหัวขอ อุปสรรคปญหา ที่กลาวแลวขางตน  ผูจัดการ
สัมมนา เสนอวา  สมควรที่ผูเกี่ยวของ คือผูรับผิดชอบการดําเนินงานในระดับสวนกลาง ทั้งกรมฯ และเขต  และ ในสวน
ภูมิภาค โดยเฉพาะ กลุมตาง ๆ ทั้ง 3 กลุมในระดับจังหวดั จะตองมกีารดําเนินงานที่บรูณาการกันอยางแทจริงกอน เพื่อ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับพืน้ที่ (อําเภอ/ตําบล)  และเกษตรกรที่รวมโครงการ  ทั้งในสวนที่เปนกลุม
ดําเนินการผลิต และกลุมที่ดาํเนินการดานการตลาด เชนวิสาหกจิชุมชน  จะไดเชื่อมประสานกันอยางแทจริง  เมือ่
เหตุการณดังกลาวนี้เกดิขึ้นแลว ก็จะสงผลใหเจาหนาทีเ่รียนรูจากการทาํงานจริง และ สงผลใหประเด็นการสัมมนา กับ
งานที่ดําเนนิการจริงในพื้นทีเ่ปนอันหนึ่งอนัเดียวกนั 
 นอกจากนี้ สมควรที่จะไดมีการพัฒนา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนนิงานจัดการความรูในตําแหนงตาง ๆ 
ดวย 
 
 
 
 



บรรยากาศในการสัมมนา 
 
             

                                     
 

 

                         
 
 

                                        
 
 



                            
 
 
 

                                 
 
 
 

                       
 
 
 



                       
 
 

                       
 
 
 

                       
 
 
 

 
 
 



                       
 
 
 

                   
 
 
 
 

                  


