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เครือเบทาโกรน า Productivity สร้างวิถีชุมชนยั่งยืน 

Productivity เครื่องมือท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญในการเพิ่มผลติภาพในอุตสาหกรรมการผลิต เช่นเดียวกับเครือเบทาโกรซึ่ง
ความส าเร็จทางธุรกิจที่เกดิขึ้น Productivity มีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อผู้บริหารมีนโยบายในการท า CSR ทีจ่ะร่วม
ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยนื ด้วยการท างานกับเกษตรกรในชุมชน จึงได้น าเอาองค์ความรูเ้รื่อง Productivity มา
ประยุกต์ใช้กับการท าเกษตรกรรม และจากการเรยีนรู้ในการท างานชุมชนอย่างต่อเนื่อง Productivity ก็ถูกน ามาใช้กับวิถี

ชุมชนในทุกๆ ด้านอย่างเป็นองค์รวม 

ด้วยการถ่ายทอดกระบวนการคิด ที่เช่ือว่า “ทุกอย่างสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได”้ ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้เกิด
ต้นแบบงานพัฒนาสามารถน าไปขยายผลสู่พื้นที่อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

CSR ของเบทาโกร 

เครือเบทาโกร ผูด้ าเนินธุรกิจอาหารในกลุ่มผลติภณัฑ์ปศสุัตว์ จัดจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีฐานการผลิต
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ประกอบไปด้วย สายธุรกิจอาหารสตัว์ สายธรุกิจไก่ สายธุรกจิสกุร สายธุรกจิอาหาร 
สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ และสายธุรกิจอ่ืนๆ เช่น โฮลดิ้ง และรีสอร์ต เป็นต้น การด าเนินธุรกิจมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพ่ือคณุภาพชีวิต" เบทาโกรเติบโตและได้ขยายฐานการผลิตเตม็
รูปแบบไปยังจังหวดัลพบุรี กลายเป็นจุดเริม่ต้นสู่การพัฒนาของการเป็นผู้น าอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ประกอบด้วย 
โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่ ฟารม์สุกร โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปและตัดแต่งเนื้อสุกรอนามัย และโรงงานผลติอาหารปรุงสุกแช่
แข็งจากเนื้อสุกรอนามยัและเนื้อสกุรเอสพีเอฟ เป็นต้น ผู้บรหิารเบทาโกรมีวสิัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ ด้วย
การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังค ากล่าวของคุณวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารว่า “ตลอด
ระยะเวลากว่า 48 ปี เครือเบทาโกร เป็นองค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้วยความมีคณุธรรม โดยมิได้มุ่งเน้นประโยชนส์ูงสุดทางธุรกิจแต่
เพียงอย่างเดียว เบทาโกรเช่ือมั่นวา่ การที่เราจะสามารถเจรญิเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นเราจะต้องด าเนินธุรกิจไปพร้อม ๆ กับ
การค านึงถึงและสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปเสมอ” จึงได้เริ่มต้นท างานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ด้วยการท างานชุมชนร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน (PDA) ในปี 2550-2554 ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งส านักกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Contribution - 
CSC) ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะ ลงพื้นที่ท างานเต็มเวลา และรายงานการท างานขึ้นตรงกับประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีโครงสร้างทีมประกอบด้วยผู้อ านวยการ ผู้จดัการ ผู้ช านาญการ เจา้หน้าท่ีปฏบิัติการ และพนักงาน
ประจ าพื้นท่ี (คนในพื้นที่) จ านวนทั้งหมด 29 คน โดยพื้นท่ีจังหวัดลพบุรีมีทีมงานดูแลจ านวน 12 คน (ข้อมูล ณ ปี 2558) 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของผู้บริหารในการให้ความส าคัญกับโครงการนี ้

น า Productivity สู่วิถีชมุชน 

  เบทาโกรด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จด้วยแนวคิด Productivity ทีเ่ชื่อว่า “ทุกอย่างปรับปรุงใหด้ีขึ้นได”้ 
เนื่องจากความรู้ดา้น Productivity เป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์กร ท าใหบุ้คลากรเบทาโกรมีการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงงาน
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Kaizen ทีเ่กิดการปรับปรุงงานทีละเล็กละน้อย ตามแนวทางวงจรคุณภาพ PDCA 
(Plan Do Check Act) คือ พนักงานต้องวางแผน P(Plan) ศึกษาปญัหาที่ต้องการปรับปรุงก่อน จากนั้นเมื่อทราบปัญหาที่
ต้องการปรับปรุงแล้วจึงการลงมือปฏิบัติ D(Do) ตามแผนท่ีวางไว้ หลังจากนั้นจึงด าเนินการตรวจสอบติดตามผล C(Check) 
จากวิธีการใหม่เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีการเดิม เมื่อเห็นแล้วว่าผลลัพธ์ของวิธีการใหม่บรรลุตามเป้าหมายจึงสร้าง
เป็นมาตรฐานการท างานขึ้น แต่หากผลลัพธ์ไม่บรรลุตามเป้าหมายตอ้งด าเนินการปรับปรุงต่อไป A(Act) ด้วยการวนกลับไป
วางแผนใหม่เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานตามวฏัจักร PDCA จึงท าให้งานเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง และเมื่อคนในองค์กรเห็น
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ประโยชน์ของกิจกรรมปรับปรุงงานแล้ว ผู้บริหารได้น าการบริหารผลิตภาพโดยรวม หรือ Total Productivity Management 
(TPm) เข้ามาต่อยอด จนท าให้องค์กรประสบความส าเร็จทางธุรกิจอย่างสูง คุณวนัสเชื่อว่าหากแนวคิด Productivity สามารถ
ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ ย่อมท าให้การพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดนีป้ระสบความส าเร็จได้เช่นกัน จึงเป็นจุดเปลี่ยน
ส าคัญที่เบทาโกรพยายามเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้มาช่วยเหลือชุมชน และ จากการที่ท าไปเรยีนรูไ้ป จากเรื่องอาชีพ ไปสู่เรื่อง
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคมบนพื้นฐานความรู้คู่คณุธรรม ท าให้เกดิรูปแบบใหม่ในการพัฒนาชุมชนที่น าไปขยายผลได้อีก
หลายพื้นท่ี 

การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม 

เบทาโกรเริ่มท างานกับชุมชนด้วยการก าหนดพื้นที่ เรียกว่า “Area based development” เพ่ือให้มีความชัดเจน
ในการศึกษาข้อมูล ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เช่น จ านวนประชากร จ านวนผู้สูงอายุ ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณแหล่ง
น้ า รวมถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของคนในพื้นที่ ซึ่งต าบลช่องสาริกา จ านวน 13 หมู่บ้าน ใน อ.พัฒนา
นิคม จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่แรกที่เบทาโกรเลือก ด้วยความคิดว่าเป็นพื้นที่ที่สะดวกในการน าทรัพยากรขององค์กรมาช่วยเหลือ
ชุมชนได้ เพราะมีบริษัทในเครือเบทาโกรอยู่หลายบริษัท มีความเหมาะสมของพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับบริษัท การ
ท างานของทีมงาน มีกระบวนการคิดและท าอย่างเป็นระบบ มีการเก็บข้อมูล สร้างความคุ้นเคยกับชุมชน พร้อมกับวิเคราะห์
และท าความเข้าใจปัญหา จนเกิดการเรียนรู้ว่าการช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ไม่สามารถท าเพียงเรื่องเดียวหรือ
ด้านใดด้านหนึ่งได้ แต่ต้องพัฒนาทุกด้านไปพร้อมกัน ทั้งด้านอาชีพ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานความรู้ควบคู่
กับการท างานอย่างมีคุณธรรม ที่มีความเช่ือมโยงกัน เช่น คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ช่องสาริกากว่า 80% มีอาชีพเกษตรกร 
เพาะปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ข้าว และโคนมเป็นหลัก แม้ทีมงานจะเข้ามาช่วยปรับปรุงและพัฒนาการท าอาชีพหลัก 
แต่ก็พบว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพก็ไม่สามารถท างานได้ หรือมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านดิน แหล่งน้ าที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
การพัฒนาอาชีพหลักเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ ทีมงานจึงต้องท าให้ชุมชนสนใจปัญหา ในทุกๆ ด้าน 
เกิดเป็น ‘การพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม หรือ Holistic Area Based Community Development’ ซึ่งท าให้ทีมงาน
ถอดบทเรียนองค์ความรู้พื้นที่ช่องสาริกา เป็นต้นแบบขยายงานพัฒนาสู่พื้นที่อ่ืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น เรียกว่า 
“ช่องสาริกาโมเดล” 

 
พื้นที่ต าบลช่องสาริกา (Area Based)                         รูปแบบความคิดการพัฒนาแบบองคร์วม 
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สิ่งส าคญัในการขับเคลื่อนการพัฒนาของเบทาโกรมี 3 องค์ประกอบหลักท่ีส าคญั คือ 

1. เจ้าภาพ (Ownership) คือ ทีมงานที่มทีัศนคติ (Mindset) ที่ดีและอยาก มีความรูส้ึกเป็นเจ้าของในงานพัฒนา โดย
การดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบทุกคนมีส่วนร่วม เช่น ความร่วมมือจากผู้น าชุมชน องค์การบรหิารส่วน
ต าบล (อบต.) นักวิชาการ รวมถึงชาวบ้าน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและสร้างความร่วมมอืแบบร่วมกัน
คิดร่วมกันท า  

2. ความรู้และวิทยาการ (Knowledge) เป็นบทบาทจากหน่วยงานท่ีมีความรู้เฉพาะทางหรือปราชญ์ชาวบา้นที่มาช่วย
พัฒนาชุมชน เช่น เรื่องดิน ปุ๋ย การเพาะปลูก ศัตรูพืช การตรวจสอบคุณภาพน้ า ไดร้ับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หรือเรื่องสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น เพื่อมาเติมเต็มความรู้ที่ยงัขาดอยูแ่ละน าไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นต่อไป 

3. ผู้สนับสนุน (Sponsor) มีบทบาทในการประสานงานความร่วมมือต่างๆ หากกิจกรรมติดปญัหาก็จะเปน็ผู้สนับสนุน 
และผลักดันให้กิจกรรมต่างๆด าเนนิต่อไปได้  

 

 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนการพัฒนา 

จากการเรียนรู้ในการท างานร่วมกบัชุมชน ท าให้เบทาโกรได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมทีมงานของเบทาโกร ให้มีความเข้าใจ และมองเป้าหมายหรือภาพสดุท้ายที่อยากให้ชุมชนเป็น โดยไม่
ลงรายละเอียดของกิจกรรม แต่สรา้งความเข้าใจทีมงานให้เห็นภาพรวมร่วมกันว่าอยากท าอะไรให้ชุมชนเพื่อน าไปสู่คณุภาพ
ชีวิตที่ดี แล้วจึงเริ่มวางแผนงานกิจกรรมย่อยในข้ันตอนถัดไป ด้วยการเตรียมทีมงานนี้ท าให้ทีมมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความสนิทสนม เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าไปคลกุคลีกับชุมชนโดยผ่านกิจกรรมชุมชน เช่น ธนาคารชุมชน 
ท าให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างทีมงานกับชาวบ้าน และ ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน ท่ีช่วยสร้างการรวมกลุ่มของคนในชุมชน 
เกิดกิจกรรมต่างๆตามมา นอกจากนี้ การสร้างความสนิทสนมยังท าใหเ้กิดความไว้ใจ เปิดใจ และอยากท างานพัฒนาร่วมกัน 
สังเกตจากปญัหาเชิงลึกบางเรื่องที่ไม่สามารถทราบได้จากการท าแบบส ารวจ นอกจากน้ันจากการท ากิจกรรมร่วมกันทีมงานยัง
สามารถสอดแทรกการท างานอย่างมีระบบ ชวนให้คิดให้ท าอย่างสรา้งสรรค ์
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหา เป็นการวเิคราะห์เชิงระบบเพื่อท าความเข้าใจปญัหาด้วยการมองภาพรวม
ปัญหาจากข้อเท็จจริง แล้วน ามาวเิคราะห์หากระบวนการในการพัฒนาโดยใช้หลักวิชาการประกอบ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา
ผลผลติในการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ด้วยการศึกษาขั้นตอนการเพาะปลูกเดิมเปรียบเทียบวิธีการเพาะปลูกตามหลักวิชาการ
ว่าข้ันตอนใดท าถูกต้องแล้วหรือข้ันตอนใดควรปรับปรุง รวมถึงการวิเคราะห์ธาตุในดินว่ามสีารใดอยูบ่า้ง จากนั้นจึงค่อยเติม
ธาตุที่จ าเป็นเข้าไป เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 4 วางแผนโดยจัดการขัน้พ้ืนฐาน เป็นการลงรายละเอียดกิจกรรมย่อยต่างๆลงในแผนเพื่อปรับปรุงงาน ด้วยการ
ปรับปรุงไปทีละเล็กทีละน้อยตามก าลังของแต่ละราย  

ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติ ตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ พร้อมให้แนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA โดยดึง
ความร่วมมือจากผูเ้ชี่ยวชาญ เช่น มหาวิทยาลยั องค์กรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามสี่วนร่วมในด้านองค์
ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ในขณะที่ชาวบ้านก าลังปรับปรุงงาน  

ขั้นตอนที่ 6 การขยายผลในพื้นที่ เบทาโกรมเีป้าหมายขยายผลในพืน้ท่ีให้ได้ร้อยละ 80 ทั้งในด้านปรมิาณ (จ านวนครัวเรือน 
จ านวนเกษตรกร) และด้านคุณภาพ (ผลผลิตต่อไร่ ก าไรครัวเรือน) เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่สร้างผลกระทบผลเชิงบวก 
(Impact) ต่อชุมชน และสามารถถอดบทเรียนน าไปขยายผลสู่พื้นทีอ่ื่นได้ ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่อ่ืนให้สั้นลง ใช้
ทรัพยากรคนน้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพงานให้มากข้ึน ตามแนวคิด Productivity   

ขั้นตอนที่ 7 ขยายงานผ่าน Betagro Network คือ การน าเอาบทเรียนจากช่องสาริกาโมเดลไปขยายผลสู่พื้นที่อ่ืนต่อไป ด้วย
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ เชน่ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) มูลนิธิปิดทองหลังพระ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น  

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการพัฒนาชุมชนตามแบบช่องสาริกาโมเดล 
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ช่องสาริกาโมเดล 

จาก 7 ข้ันตอนการพัฒนาท่ีทีมงาน CSC ได้เรยีนรู้ ท าให้เกิดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ดา้น
อาชีพ สขุภาพ สิ่งแวดล้อม และสงัคม โดยอยู่บนพื้นฐานดา้นความรูคู้่คุณธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 

ร้อยละ 80 ของชาวบ้านในพื้นที่ต าบลช่องสาริกามีอาชีพหลักในการท าเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าวโพด มัน
ส าปะหลัง อ้อย และข้าว ดังนั้น การเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน เบทาโกรจึงมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร โดยใช้แนวคิดการปรับปรุงงาน หรือในที่น้ีคือ การปรับปรุงวิธีการเพาะปลูกให้ดีขึ้น ด้วยวิธกีารศึกษาข้อมูลด้าน
การเงิน เพื่อให้เข้าใจวงจรรายได้ของเกษตรกรก่อน เช่น 

การศึกษาข้อมูลระบบการเงินของคุณจันทอน โพธ์ิทองดี (ประธานเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน ) และข้อมลูเกษตรกร (หมู่ 
9) จ านวน 7 ราย ทราบว่า เกษตรกรมีการกูเ้งินจากแหล่งเงินทุนท้ังในและนอกระบบ เพื่อน ามาหมุนเวยีนใช้จ่ายในการ
ประกอบอาชีพ ใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นเงินทุนฉุกเฉินอื่นๆ เนื่องจากรายได้จากการเพาะปลูกจะได้รับเพียง 1 ครั้ง/ 6 
เดือนเท่านั้น   

 

แผนผังแสดงวงจรการเงินของคุณจันทอน โพธ์ิทองดี และข้อมูลเกษตรกร (หมู่ 9) จ านวน 7 ราย 

จากวงจรการเงินท าให้พบแนวทางการแก้ไขปัญหา 3 แนวทาง คือ 1.1) การพัฒนาอาชีพหลัก ช่วยในการลดต้นทุนเพาะปลูก
และพัฒนาผลผลิต 1.2) สร้างอาชีพเสริม ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายครัวเรือน และ 1.3) จัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการจดัการ
ระบบเงินในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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1.1) การพัฒนาอาชีพหลัก และ 1.2) อาชีพเสริม จากกรณีศึกษาของ 

เกษตรกรรุ่นที่ 1 คุณปกรณ์ เกตุพนัธ์ และเกษตรกรรุ่นที่ 2 คุณสุดใจ คชประดิษฐ์ เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลัง ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพหลักกับเบทาโกร เดิมเคยประสบปญัหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ าส าหรับการเพาะปลูก ผลผลิต
ตกต่ า รายไดไ้มเ่พียงพอจุนเจือค่าใช้จ่ายครัวเรือน หรือหากช่วงใดฝนดี มักประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เมื่อเบทาโกรเชิญ
ชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาดังกล่าว ด้วยการพาไปดูงานเกษตรกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้เกษตรกรมคีวาม
สนใจและสามารถน าความรู้กลบัมาประยุกต์ใช้กับแปลงเพาะปลูกของตนเอง โดยทีมงานเข้าไปช่วยศกึษาและบันทึกข้ันตอน
การเพาะปลูกแบบเดิมที่เกษตรกรท าอยู่ ตรวจสอบว่าข้ันตอนใดปฏบิัติถูกต้องแล้ว และขั้นตอนใดที่ตอ้งแก้ไขปรับปรุง จึง
ค่อยๆแนะน าให้เกษตรกรแก้ไข จากนั้นให้เกษตรกรไปศึกษาดูงานวิธีการปลูกตามหลักวิชาการ ท้ังเรื่องการเตรยีมดิน การ
เลือกและเตรียมพันธุท์ี่เหมาะสมกบัดิน การใส่ปุ๋ย การก าจัดศตัรูพืช ตลอดจนระบบการให้น้ าวธิีใหม่ (ระบบน้ าหยด) ซึ่งท าให้
พืชได้รับน้ าเพียงพอ ได้ผลผลิตดี และไม่ต้องออกแรงแบกท่อหน้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 7 เมตร เดินทั่วแปลงเพื่อให้น้ าด้วยระบบ
สปริงเกอร์แบบวิธีเดิม อีกทั้งเกษตรกรยังได้รับค าแนะน าให้แบ่งพื้นที่ปลูกพืชเสรมิ เช่น มะเขือ กล้วย และกระเพรา เพื่อให้มี
รายได้ทุกวันระหว่างรอการเก็บเกีย่วผลผลติที่เป็นพืชหลัก 

  

       แปลงปลูกมันส าปะหลังของคุณสดุใจ คชประดิษฐ์                              พื้นที่ท่ีแบ่งมาปลูกพืชเสริม 

 

พื้นที่ปลูกพืชเสริม 

กระเพรา 

กล้วย 

มะเขอื 
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จากการประเมินผลการปรับปรุงการท าอาชีพหลักของพืชทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และข้าว พบว่า ถ้า
เกษตรกรร้อยละ 80 ของพื้นที่น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ จะท าให้มีก าไรส่วนเพ่ิมต่อปีทั้งต าบลช่องสารกิาประมาณ 53.9 ล้าน
บาท ซึ่งเป้าหมายการขยายผลของการพัฒนาอาชีพหลักไปสูเ่กษตรกรที่เบทาโกรตั้งไว้คือร้อยละ 80 ปัจจุบันปี 2558 นี้มี
เกษตรกรน าการพัฒนานี้ไปประยกุต์ใช้แล้วประมาณร้อยละ 60 จากเกษตรกรทั้งหมด นอกจากน้ีทีมงานตั้งเป้าหมายการเพิ่ม
ผลผลติของพืชทั้ง 4 ชนิด คือข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และข้าว ต้องให้ได้ผลผลิต 2,500 13,000 22,590 และ 1,162 
กก./ไร่ ตามล าดับ ปัจจบุันเกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้ 2,300 10,000 19,220 และ 1,140 กก./ไร่ ตามล าดับ ถ้าเทียบกับก่อน
ปรับปรุงได้เพียง 1,798 4,465 10,600 และ 686 กก./ไร่ ตามล าดับ ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.92 123.96 81.32 และ 
66.18 ตามล าดับ 

นอกจากน้ี ยังมีตัวอย่างอาชีพเสรมิของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9 ต าบลช่องสาริกา น าโดยผู้ใหญ่บ้านสมบตัิ 
ท้าวสาบุตร ทีไ่ด้เชิญชวนชาวบ้านท าวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มผู้ปลูกต้นจันผา ซึ่งเป็นไม้เฉพาะถิ่นมีขึ้นเฉพาะภูเขาหินปูน
เท่านั้น ทีเ่ขาเอราวณั ต้นจันผาเปน็พืชอนุรักษแ์ละมีราคาดี หมู่บา้นจึงตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถปลูกเพื่อ
จ าหน่ายได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ระยะหลังความนิยมต้นจันผาลดลง รายได้จึงลดลงตามไปด้วย ทีมงานจึงเข้าไปสนับสนุนใน
การปลูกพืชแบบผสมผสาน เช่น การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ปลกูพืชผักสวนครัวสลับกับแปลงข้าวโพด ท าโครงการผัก
ปลอดสารพิษ เป็นต้น เพื่อสร้างรายไดไ้ว้ใช้จ่ายระหว่างรอรายไดจ้ากการประกอบอาชีพหลัก สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  

 

ต้นจันผา 
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การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต ์

 

แปลงปลูกข้าวโพดสลับกับพืชสวนครัว 

1.3) จัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการจัดการระบบเงินในชุมชน กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพัฒนาหมูบ่้านถ้ าบ่อทอง หมู่ที่ 
13 ต าบลช่องสาริกา ก่อตั้งข้ึนด้วย 2 วัตถุประสงค์หลัก หนึ่งคือ เปน็จุดเตรียมคนในชุมชนให้มารวมกลุ่มกันในหมู่บ้าน เป็น
เวททีีใ่ห้ทุกคนร่วมพบปะพูดคุย แสดงความคดิเห็น และรับรู้ข้อมูลขา่วสารระหว่างกัน เป็นพื้นทีศู่นย์รวมเพื่อรองรับการพัฒนา
ในอนาคต วัตถปุระสงค์ที่สอง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ชุมชนมีเงินทุนสนับสนุนปัจจยัการผลติจากการประกอบอาชีพหลัก
อย่างเพียงพอโดยไม่กู้เงินนอกระบบ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเริม่แรกเบทาโกรให้ชาวบ้านรวมเงินกันให้ได้ 50,000 บาท 
และเบทาโกรสนับสนุน 50,000 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านอยากออมเงินและเกิดธนาคารหมูบา้นขึ้น เป็นผลท าให้ทั้ง  
13 หมู่บ้าน มีธนาคารเป็นของตนเอง โดยธนาคารมีกิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรมรณรงคส์มาชิกท าบัญชีครัวเรือนเพื่อแลกไข่ 
ด้วยการท าบัญชีครัวเรือน  1 เดือน รับไข่ 1 ฟอง ท าบัญชีครัวเรือน 2 เดือน รับไข่ 2 ฟอง และท าบัญชีครัวเรือนต่อเนื่อง 15 
เดือน รับไข่ 15 ฟอง เป็นต้น เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนสนใจท าบัญชีครัวเรือน อีกทั้งปลูกฝังให้ตระหนักถึงรายรับรายจ่าย
ครัวเรือนและการใช้จ่ายแบบพอเพียงด้วย กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เป็นเวทีให้ชาวบ้านมาฟังผลประกอบการของ

ข้าวโพด 

ฟักทอง 
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ธนาคาร เงินปันผล และทีส่ าคญัเป็นเวทีใหญ่ในการร่วมคิดกิจกรรมของชุมชน ก่อให้เกิดความสามัคคใีนชุมชนขึ้น เช่น 
กิจกรรมกีฬาสีชุมชน เป็นต้น 

 

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านถ้ าบ่อทอง หมู่ที่ 13 

 

กิจกรรมบญัชีครัวเรือนแลกไข ่

2. กิจกรรมด้านสขุภาพ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปญัหาความยากจนของชาวบ้านได้ ต้องอาศัยปัจจัยด้านสุขภาพท่ีดีเพือ่ประกอบอาชีพได้อย่าง
เต็มที่ จึงร่วมพัฒนาใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น การช่วยเหลอืผู้ป่วยติดเตียง ในมิตดิ้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสวสัดิการ รวมถึงพัฒนาคณุภาพชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยติดเตยีงด้วย มีการสร้างความร่วมมือระหว่างทีมงาน Kaizen 
ของเบทาโกร โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพส่วนต าบลช่องสาริกา และวิทยาลัยการอาชีพโคกส าโรง สร้างนวัตกรรมส าหรบัผู้ป่วย
ติดเตยีง อาทิเช่น โต๊ะทานข้าวเคลือ่นที่ เตียงนอนปรับระดับ และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ เป็นต้น 
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นวัตกรรมส าหรับผู้ป่วยติดเตียง 

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อสม.) ด้วยการพัฒนาแนวคิดด้าน Productivity ให้กับบุคลากร อสม. และพัฒนาทักษะการ
จัดการขั้นพื้นฐาน Basic Management 

3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นการน าความรู้พื้นฐานด้าน Productivity มาช่วยปรับปรุง Layout และแผนผังการเดิน
รับบริการของผู้ป่วย OPD และคลงัยาให้สั้นลง ลดระยะเวลาการเดนิ ท าให้ลดเวลาการรับบริการลงดว้ย มีการปรับปรุงแสง
สว่างของโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีใช้ Visual Control ช่วยจัดระบบการมองเห็นในคลังยา และการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อการปรับปรุงวิธีการให้บริการให้ดขีึ้น ณ โรงพยาบาล พัฒนานิคม และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพส่วนต าบลช่องสาริกา  
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การปรับปรุง Layout โซน OPD 

3. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ทีมงาน CSC เข้ามามีบทบาทในการดึงความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันคดิ แก้ไขปัญหา ร่วมดูแล
รักษาและใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน ด้วยการศึกษาและดูแลดา้นดนิ น้ า ป่าไม้/สัตว์ป่า และ
ขยะ/มลพิษทางอากาศ 

ตัวอย่างการศึกษามติิน้ า ทีมงานส ารวจแหล่งทรัพยากรน้ า พบน้ าผิวดิน จ านวน 2 คลอง (คลองห้วยสม้ และคลองซับตะเคียน) 
และน้ าใตด้ิน จ านวน 68 บ่อ จึงท าแผนพัฒนาคลองซับตะเคยีนขึ้นในปี 2558 แบ่งการจัดการคณุภาพน้ าเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่
ต้นน้ า (แหล่งก าเนิดน้ า ทั้งน้ าดีและน้ าเสยี) กลางน้ า (บริเวณที่มีน้ าไหลผ่าน) และปลายน้ า (ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีจากการใช้น้ า) 
โดยในส่วนของต้นน้ าที่เป็นโรงงานเครือเบทาโกรได้ด าเนินการลดความสกปรกท่ีจะส่งไปบ าบัดทีร่ะบบ าบัดให้ต่ าที่สดุ 
โดยเฉพาะไขมันท่ีละลายน้ า และเก็บข้อมูลน้ าแบบเชิงลึก ตั้งแตโ่รงงาน จนถึงปลายน้ า เพื่อหาสาเหตขุองน้ าเสียแล้วน ามา
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคลองซบัตะเคยีน ต่อมาในระยะกลางน้ า ด าเนินการพัฒนาแหล่งต้นน้ าคลองซับตะเคียน โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตรวจสอบ และดูแลแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง การท าความสะอาดฝาย เป็นต้น เป็นการ
สร้างความเชื่อใจกันระหว่างโรงงานกับชุมชน และสุดท้ายระยะปลายน้ า มีกระบวนการตดิตามการน าไปใช้และการจัดการ
ความรู้เรื่องคุณภาพน้ าให้กับนักเรยีนในชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนในการตรวจเช็คคุณภาพน้ าในคลองต่อไป  

และอีกหนึ่งโมเดลในส่วนของการจัดการน้ าใตด้ินเพื่อการเกษตรทีห่มู่ 9 มีกระบวนการดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 : เบทาโกรร่วมมือกับนักวิทยาศาตร์กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ศึกษา Supply ของแหล่งน้ าใต้ดิน 

ขั้นตอนท่ี 2 : ศึกษาความต้องการใช้น้ าของเกษตรกรด้วยความร่วมมือจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี 
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ขั้นตอนท่ี 3 : ทีมงานเบทาโกรตั้งกลุ่มวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) และร่วมด าเนินการจดัการ เพื่อค านวณปรมิาณน้ า
ส าหรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมและเกดิประโยชน์สูงสดุ 

4. กิจกรรมด้านสังคม 

แนวคิดในการพัฒนาสังคมของเบทาโกร คือ การพัฒนาชุมชนให้จัดการตัวเองได้ สามารถด าเนินงานพัฒนาของชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง เกิดผลลัพธ์และความยั่งยืนกับพ้ืนท่ี โดยผ่านกลไกทีเ่ป็นตวักลาง (Organizer) ของชุมชน เช่น สหกรณ์หรือบริษัท
ชุมชน ทีส่ามารถประสานรับการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกได้ โดยบริหารงานจากคนในชุมชนทีไ่ด้รับการพัฒนามาจาก
กลุ่มธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยความต้องการให้บริษัทชุมชนมีคณุลกัษณะองค์กรเป็นแบบ Hybrid คือ เป็นลูกผสมระหว่าง
สหกรณ์ ท่ีมีความโปร่งใส มสี่วนรว่มคิดร่วมท า และการเป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
สามารถเลีย้งตัวเองได้ มีก าไรปันผลให้สมาชิก และบรหิารเงนิส่วนก าไรแบ่งไปพัฒนาชุมชน ได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน โดยมีองค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) เข้ามาร่วมในบทบาทของการพัฒนาชุมชนจากการจัดสรรผลก าไร และบริษัท
ชุมชนเป็นผู้ก ากับติดตามการใช้งบประมาณ  

 

โดยเบทาโกรวาง Road map การพัฒนาบริษัทชุมชน ดังนีค้ือ ในปี 2550 ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุด
รวมกลุม่ของคนในชุมชนและเพื่อปลูกจิตส านึกการออมให้กับชาวบา้นด้วยการเป็นแหล่งเงินทุนในชุมชนแทนการกู้เงินนอก
ระบบ ในปี 2557 เบทาโกรพัฒนาธนาคารพัฒนาหมู่บ้านใหม้ีความนา่เชื่อถือ ด้วยการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ มีการ
ทบทวนกฏระเบียบ ข้อบังคับ และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ธนาคาร ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (เป็นการพัฒนาผู้น าขึ้นมาจากธนาคารพัฒนาหมูบ่า้นให้ท าหน้าที่บริหารงานในบริษัทชุมชน และพัฒนาคน
ในชุมชนให้ท าหน้าท่ีแทนทีมงาน CSC ในอนาคต) วางระบบการบรหิารงาน ระบบการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และ
การสร้างระบบเครือข่ายในชุมชน เป็นพื้นฐานให้ในปี 2558 นี ้เบทาโกรสนับสนุนให้ชุมชนระดมทุนจากสมาชิก เพื่อสรา้ง
ธุรกรรมทางการเงิน และจดทะเบยีนนิติบุคคลในรูปของบริษัทชุมชน ร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เพื่อเป็นธุรกิจชุมชน (Trading) ส าหรับซื้อขายผลผลิต
การเกษตร และปัจจัยการประกอบอาชีพให้มีรายได้เลีย้งตัวเอง มีสวัสดิการของชุมชน และน าก าไรกลับมาพัฒนาชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างรูปแบบแนวคิดบริษัทชุมชนช่องสาริกา (การซื้อขายมะนาว) ดังนี ้

ตัวกลาง (Organizer) 

- บริษัทชุมชน 

CSC อบต. 
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รูปแบบแนวคิดบริษัทชุมชนช่องสาริกา 

บริษัทช่องสาริกาจะรับซื้อมะนาวลูกละ 2 บาท จากเกษตรกรช่องสาริกา และน าไปขายให้กับผู้บรโิภคช่องสาริกาในราคาลูกละ 
5 บาท (ด้วยกลไกราคาซื้อ-ขายปกติ) บริษัทได้ก าไร 3 บาท แบ่งไปจ่ายค่าบรหิารงานหนึ่งส่วน ปันผลคืนให้กับเกษตรกรและ
ผู้บริโภคช่องสาริกาหนึ่งส่วน และส่วนสุดท้ายน าไปพัฒนาชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยให้ความรู้ทางวิชาการ และองค์กรภายนอก
เป็นผู้ร่วมลงทุนทีส่ามารถตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทได้ โดยประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับ คือ 

1) เกษตรกรช่องสาริกา จะได้รบัเงินมากขึ้นจากการปันผล ได้รับความรู้ในการผลิต ช่วยลดความเสี่ยงจากตลาดการซื้อ-
ขายแบบเดิม และมสี่วนในการช่วยเหลือสังคม 

2) ผู้บริโภคช่องสาริกา จะได้รับสินคา้สดใหม่ มคีุณภาพ และปลอดภัย ได้รับเงินคืนจากการปันผล ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและความเสี่ยงจากการไปซื้อที่ตลาดเดิม (ตลาดสระบุรี) ได้รบัความรู้ในการบริโภค และมีส่วนในการ
ช่วยเหลือสังคม 

3) มหาวิทยาลยั/องค์กร จะไดร้ับเงินปันผลจากการร่วมทุน เป็น CSR ให้กับองค์กร และมีความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
4) บริษัทช่องสาริกา ไดส้ร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นกลไกหลักในการพัฒนาช่วยเหลือชุมชนอย่างมี Impact และยั่งยืน 

จากการพัฒนากิจกรรมทั้ง 4 ด้าน เบทาโกรต้องการเก็บองค์ความรูไ้ว้กับชุมชนเพื่อเป็นพ้ืนฐานความรูคู้่คุณธรรม โดยผา่น
โรงเรียนในชุมชนด้วยการพัฒนาโรงเรียนให้มีการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนานักเรียนในชุมชนให้สามารถต่อ
ยอดองค์ความรู้และน ากลับมาช่วยเหลือชุมชนตนเองได้ เบทาโกรสร้างกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 โรงงาน คือ จัดให้ 1 โรงงาน ใน
เครือเบทาโกร ดูแลช่วยเหลือพัฒนาโรงเรยีนในต าบลช่องสาริกา 1 โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุน้ให้หน่วยงานหลัก และ
ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนให้ท าหน้าท่ีการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนา
โรงเรียนทั้งสามดา้น คือ ด้านวิชาการ ด้านสุขาภิบาลอนามัย/สิ่งแวดล้อม และด้านชุมชนสัมพันธ์ ดังนี ้
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1) ด้านวิชาการ จัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุ่ม 8 สาระวิชา โดยเริ่ม
จากการพัฒนากลุม่สาระวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นต้นแบบ อาทิ  
 โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ  
 กิจกรรม Betagro Kids Talent Show II เป็นเวทีให้เด็กนักเรียนฝกึฝนในสถานการณ์จ าลองสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินผลโครงการจัดจ้างครูต่างชาตสิอนภาษาองักฤษ และเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) น ารูปแบบกิจกรรมไปขยายผลกับสาระการเรยีนรู้อื่น 

 จิตอาสาติวน้องสอบ O-Net ด้วยการขอความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลยัเพื่อร่วมเป็นจิตอาสาในการติว
ข้อสอบให้กับนักเรียนในชุมชน  

2) ด้านสุขาภบิาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ อาทิ 
 โครงการครัวคุณภาพห้องน้ าถูกสขุอนามัย 
 การปรับปรุงภูมิทัศน์ตา่งๆ ในโรงเรียน ทั้งห้องน้ า และอาคารสถานที่ 

3) ด้านการส่งเสริมให้โรงเรียนมีส่วนช่วยเหลือชุมชน อาทิ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาคุณภาพน้ าเบื้องต้นในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรโ์ดยทีมนิสิตมาสอนการตรวจวดัคุณภาพน้ าให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนเป็นตัวแทนในการตรวจสอบคุณภาพน้ าของชุมชน ณ พ้ืนท่ีจริง 
โดยมีแผนงานในอนาคตสร้างมาตรฐานห้องศูนย์การเรียนรู้เรื่องน้ าในโรงเรียน 

แนวทางการพัฒนาโรงเรียน เบทาโกรจะเป็นพี่เลีย้งร่วมศึกษาปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกับทุกภาคส่วน ในการสร้างมาตรฐาน
การศึกษาในชุมชน พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กในชุมชนออกไปเรียนนอกพ้ืนท่ี และสดุท้าย โรงเรียนจะ
กลายเป็นแหล่งพัฒนาคนและความรู้ที่กลับมาช่วยเหลือชุมชนต่อไปในอนาคต  
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แผนการขยายและประยุกตช์่องสาริกาโมเดล 

เบทาโกรขยายผลและประยุกต์ช่องสาริกาโมเดลไปสู่ชุมชนอื่นๆ อีก 3 พื้นทีใ่นปี 2558 ได้แก่  

 บ้านดอนกลาง ต.ช่องเม็ก อ.สริินธร จ.อุบลราชธานี  
 ต.ศิลาทิพย์ และ ต.นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรุี  
 อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งให้ความร่วมมือกับโครงการปดิทองหลังพระ ตามแนวพระราชด าริ 

และในปี 2559 เบทาโกรมีแผนการขยายไปสู่พื้นทีอ่ื่นเพิ่มเติมอีก 4 พื้นที่ ได้แก่  

 ต.ป่าระก า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  
 คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
 ต.ค าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  
 อ.แก่งคอย จ.สระบรุี  

รวมพื้นทีท่ างานพัฒนาชุมชนทั้งหมด 8 พื้นที ่จ านวน 110 หมู่บ้าน 

 

แผนที่ประเทศไทย แสดงพื้นทีท่ี่เบทาโกรเข้าไปพัฒนาชุมชน 

แนวทางในการท า CSR ขององค์กรต่าง ๆ อาจมีหลายแนวทาง ข้ึนอยู่กับนโยบายและแนวคดิของผู้บรหิาร ส าหรับเครือเบทา
โกร ท่ีเลือกแนวทางการร่วมพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนด้วยการน าองค์ความรู้และความเช่ียวชาญทีม่อียู่ในองค์กร นั่นคือการ
น า Productivity สู่วิถีชุมชน อาจจะนับได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาตนเองให้กับคนในชุมชน ท าให้มีเครื่องมือ
ในการปรับปรุงคณุภาพในกระบวนการเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตที่สามารถต่อยอดไปได้อย่างไม่มวีันสิ้นสุด ไม่ว่าวัน
ข้างหน้าจะประสบปญัหาใด ๆ ก็ตาม และนั่นคือวิถีทางของความยั่งยืนที่แท้จริง 
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อ้างอิงข้อมูลจาก “โครงการ สร้างจิตส านึก ความเขา้ใจการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ระดับองค์กรและระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2558” 

ด้วยการสนับสนุนโครงการจาก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้ด าเนินโครงการ และได้รับความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจาก เครือเบทาโกร  

   

 


