รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8”
(1 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2560)

โดย
รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ

กุมภาพันธ์ 2560

คำนำ
รายงานวิจั ย ฉบับ สมบูร ณ์ ชุดโครงการ “การขั บ เคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8” สัญญาเลขที่ RDG5840001 เป็นการรายงานการดาเนินการวิจัยใน
ช่วงเวลา 2 มีนาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เป็นไปเพื่อต่อยอดการวิจัยของชุดโครงการฯ
ระยะที่ 7 ในการดาเนินการวิจัยใน 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) กลุ่มวิจัยศึกษาการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ 3) กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ ผลการด าเนินการวิจัย เป็นไปตามแผนการวิจัย มีผลผลิต และผลลัพธ์ก ารวิจัย ดังที่
นาเสนอรายละเอียดในเล่ม
ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร สกว. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ที่ได้ให้คาแนะนาและการสนับสนุนในการดาเนินการวิจัย ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และทีมงาน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่า
ผลงานวิจัยจะได้นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการพัฒนาการสหกรณ์ ไทยและการขับเคลื่อน
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมตามโอกาสอันสมควร

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)
หัวหน้าชุดโครงการวิจัย
กุมภาพันธ์ 2560

บทสรุปผู้บริหาร
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของชุดโครงการวิจัย "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรมระยะที่ 8 (The Development of Co-Operatives and Fair Trade, Phase 8:The DC&F 8)”
ซึ่งดาเนินการภายใต้กรอบเวลา 2 ปี (ระหว่างเดือนมีนาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2560) ในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ดาเนินการวิจัยใน 3 กลุ่มการวิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มวิจัยการ
พั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ 2)กลุ่ ม วิ จั ย เพื่ อ การยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
เกษตรกรรายย่อย:กรณีศึกษา ข้าวอิ นทรีย์และผักอินทรีย์ 3)กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
3.1)การปฏิรูปสหกรณ์ และ 3.2)การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
ผลการดาเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยภายใต้ Logical Framework โดยได้ดาเนิน
กิจกรรม ทั้งสิ้นจานวน 136 กิจกรรม มีหน่วยงานภาคีในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมการวิจัยและการ
นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 221 องค์กร หน่วยงานภาคีในต่างประเทศ จานวน 7 องค์กร มีนักวิจัยทั้งสิ้น
จานวน 69 คน มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทั้งสิ้น 5,514 คน ผลิตสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่สู่
สาธารณะจานวน 23 รายการ บทความเผยแพร่ ในเว็ปไซต์ จานวน 379 บทความ วารสารฅนสหกรณ์
8 ฉบับ จัดเวทีเสวนาวิชาการเผยแพร่ผลงาน 19 ครั้ง นาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 3
บทความ สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น (ผู้ตรวจสอบกิจการ) และเครือข่าย Farmer Shop สนับสนุนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6
แห่ง
ผลผลิตการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบและข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ที่สาคัญมี 6 รายการ ได้แก่ 1)
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ :The Capability
Building Framework 2)กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์: The
Value Chain Development framework 3)ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการสหกรณ์
ไทยในศตวรรษที่สอง 4)ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์
ใหม่ 5)ตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์: กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม อานาจเจริญ และ 6)ตัว
แบบธุรกิจผักอินทรีย์: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ที่เกิดจากการพัฒนาโซ่คุณ ค่าโดยมีเกษตรกร
รายย่อยและผู้มีส่ว นได้ส่ ว นเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในธุ รกิจเพื่อ การบรรลุเ ป้าหมายร่วมในการสร้า ง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
การดาเนินการวิจัยภายใต้ Logical Framework ที่ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งด้าน
ผลผลิตการวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์ ได้ชใี้ ห้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ จากการวิจัยดังนี้

(A)

1. ผลการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะใน 3
มิตินนั้ ได้ชใี้ ห้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร โดยได้นาเสนอตัวแบบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสมรรถนะ 3 มิติ ที่รู้จักกันในนามของ "กรอบการพัฒนาสมรรถนะ: The Capacity Building
Framework" ที่ออกแบบให้มรี ะบบและกลไกการสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบุคลากรและการก้าวสู่ตาแหน่ งหน้าที่ กลไกการถ่ายโอนความรู้ การสะสมทุนความรู้
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Learning Organization ในที่สุด
2. ผลการสั งเคราะห์รูป แบบและแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย จากกรณีศึกษาตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสั จ
ธรรม และตัวแบบธุรกิจผักอินทรีย์ ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ได้ชี้ให้เห็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมการพัฒนาโซ่คุณค่าในธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและชุมชน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังยกระดับการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่
สร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้นยังก่อเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจที่
เกือ้ หนุนและเปิดโอกาสการบูรณาการการทางานของ "พลังประชารัฐ" ปัจจุบันตัวแบบและแนวปฏิบัติ
ที่ดีต่าง ๆ เหล่านี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่รู้จักกันในนามของ "ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต " เพื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 6 แห่ง และนาไปขยายผลในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่าง ๆ โดยหน่วยงาน
รัฐและสถาบันเกษตรกร ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ตัวแบบกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ ที่เป็นตัวแบบของการพัฒนาโซ่คุณค่าในลักษณะของ Demand
driven Supply Network ตัวแบบกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานที่เป็น
ตัวแบบของการสร้างพลังประชารัฐ: People-Public-Private Partnership (PPP)
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุ ท ธศาสตร์ก ารปฏิรูป การสหกรณ์ไ ทยสู่
ศตวรรษที่ส องได้ผ่านเวทีป ระชาพิจารณ์และถู ก นาไปใช้เ ป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา
สหกรณ์ 20 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และการพิจารณากรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่ที่ได้นาเสนอผ่านที่ประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สปช. ตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop ได้ถูกนาไปจัดทาข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วย Civil
State Smile Shop (C3S) โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สปท. ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์
ได้นาไปใช้ประกอบการพิจารณาสาหรับยุทธศาสตร์การค้าในเศรษฐกิจฐานราก

(B)

5. ตัวแบบธุรกิจ ที่เป็นผลผลิตการวิจัยภายใต้ การพัฒนาตามกรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า
ซึ่งมีคุณลักษณะในรูปแบบของ “ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม: Inclusive Business” (G20 Development
Working Group, 2015) อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรม
เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพคิชฌกูฏ Farmer Shop Business Model ซึ่งมีกลไกและระบบการสร้าง
สมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
กลไกการบริหารจัดการในสถาบัน เกษตรกรในลักษณะการเป็นองค์กรธุร กิจพึ่งพาตนเองและมีการใช้
นวัตกรรมที่สาคัญได้แก่ การยกระดับหน้าที่ (Functional Upgrading) การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product
Upgrading) การยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) และการสร้างช่องทางการตลาดใหม่
(Chain Upgrading) ที่ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลผลิตอย่างเป็น
รูปธรรมนอกจากนั้นยังได้ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วย (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,
2560)
ข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะที่สาคัญ ได้แก่ 1)สนับสนุนให้มีการขยายผลนาชุด
ความรู้ ต ามกรอบการส่ ง เสริ ม การเรีย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งสมรรถนะด้ า นการประกอบการในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Capacity Building Framework) ไปใช้ในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่สามารถ
เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิถีการประกอบ
อาชีพในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2)สนับสนุนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรมีการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรตามกรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า (The Value Chain Development
Framework) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการทาธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในแนวทางการพึ่งพา
ตนเองและมีการใช้นวัตกรรม 3)เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจที่มแี นวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาโซ่คุณค่าที่เป็นไป
ในรูปแบบของธุรกิจแบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
และสนับสนุนให้ดาเนินการเปิดพื้นที่เรียนรู้ เพื่อถ่ายโอนความรู้สู่สาธารณะ เพื่อให้คนในชุมชนและ
ผู้สนใจเกิดความตระหนักเห็นความสาคัญ และมีการขยายผลนาไปใช้ประโยชน์เพื่อ สร้างตัวจักร
การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
จึงหวังว่าผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ตามความคาดหวังที่กาหนดไว้ในแผนการ
วิจัยและสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนนโยบายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามสมควร

(C)

Executive Summary
The Development of Co-Operatives and Fair Trade: Phase 8
A complete research report of “the Development of Co-Operatives and Fair Trade,
Phase 8 (The DC&F 8)” was a result of the two-year participatory action research (April 2015 February 2017) with three research groups: 1) the learning support system development group; 2)
the value chain development group of small farmers: case studies of organic vegetables and rice;
and 3) the policy and strategic research group which included 3.1) co-operative reform and 3.2)
agricultural reform under the new paradigm.
The results were under the Logical Framework. Altogether, 136 activities were
conducted, in which 221 domestic and seven international organizations participated. There were
69 researchers and 5,514 participants. The outcomes also included 23 pieces of creative media to
the public, 379 articles published on websites, eight issues of “Khon Sahakorn” magazine, 19
academic forum, three international presentations, and four social network groups including the
Researcher group, the co-operator Magazine, the Pao Bun Jin (auditor) group, and the Farmer
Shop group supporting six living learning centers.
The research outcomes included six major findings and policy proposals as follows:
1) The Capacity Building Framework as a framework for the development of the
learning support system for building the three-dimension capacities
2) The Value Chain Development Framework for value-added products for small
scale- farmers.
3) The Propose of Strategic Framework for Thailand’s co-operative reform in the
second century
4) The Propose of Strategic Framework for Thailand's agricultural reform: Agenda for
new economy
5) The Value Chain of Organic Hom Mali Rice Business Model: Satjatham Rice
Community Enterprise Group in Amnat Charoen Province and
6) The Value Chain of Organic Vegetable Business Model: Sampran Value Business
Group in Nakhon Pathom Province.
The research under the Logical Framework has set the key success factors in terms
of both research outcomes and implementation. The empirical outcomes are as follows;
(a)

1. The learning support system for building three-dimension capacity, which leads to
capacity building in relation to the desirable characteristics of employees in the organization,
known as "the Capacity Building Framework". The framework was designed so that the capacity
building is in line with the desirable characteristics for career advancement, knowledge
management, and knowledge gathering so that the organization will eventually become a learning
organization.
2. The framework and model of value chain development of products from small
farmers: The case studies of the organic hom mali rice of the Satjatham Rice Community
Enterprise Group and the organic vegetables of the Sampran Value Business Group pointed out a
number of advantages of value chain development in agricultural and community businesses. The
development can obviously add value to farmers’ products, enhance the development of various
activities balancing the economic, social, and environmental aspects, and bring about business
networks supporting and encouraging the integration of the “People-Public-Private Partnership.”
At present, these models and practices have been developed to six “living learning centers” for
public dissemination of knowledge to the target areas both by government organizations and
agricultural institutions in Thailand and neighboring countries- for example, Satjatham Rice
Community Enterprise Group in Amnat Charoen which is a model for the demand-driven supply
network, and the Sampran Value Business of organic vegetables which is the model of PeoplePublic-Private Partnership (PPP).
3. Policy recommendations and the propose of "Strategic Framework for Thailand's Cooperative Reform in the Second Century" have been brought through public hearings and
implemented in the 20-year cooperative development policy by Co-operative League of
Thailand(CLT) and the establishment of the Central Financial Facility (CFF) by the cooperative bank
committee, the Ministry of Agriculture and Cooperatives.
4. Policy Recommendations and" the Strategic Framework for Thailand's Agricultural
Reform: Agenda for the New Economy" have been through the considerations of the Subcommittee for Agricultural Reform, and the National Reform Council. The Farmer Shop Business
Model has been applied in the proposal for progressive farmers using the Civil State Smile Shop
(C3S) by the Sub-committee for Agricultural Reform, National Reform Steering Assembly. The
Ministry of Commerce is also applying the model in trade strategy on foundation economy.
5. Business models as Inclusive Business resulted from the value chain development
framework research, for example, Sampran Value Business Group, Satjatham Rice Community
(b)

Enterprise Group, Kitchakood Fruit Value Network, and Farmer Shop Business Model. These
models promote sustainable development in small scale farmers' and stakeholders’ businesses,
help in agricultural institution management aiming to be a self-reliance institution, and utilize some
important innovations such as Functional Upgrading, Product Upgrading, Process Upgrading, and
Chain Upgrading which can increase small scale farmers’ income from selling their products as
well as from the development to be community learning centers (Thailand Research Fund, 2017).
Significant public policy recommendations include:
1.) To promote the implementation of the learning support system based on "the
Capacity Building Framework" to create learning platform which can open access and create
understanding among farmers in order to develop attitude, mindset, and working life following the
sustainable development.
2.) To support research especially participatory action research to promote the value
chain development in agricultural institutions following" the Value Chain Development Framework",
which can enhance business capability of the agricultural institutions as self-reliance institutions
that make use of innovation effectively.
3.) To disseminate business models with best practice for the value chain development
in inclusive business between small scale farmers and stakeholders as community learning centers.
These centers are allowed for public access for knowledge dissemination so that people in the
community can realize the importance of the models and apply them to create development
businesses that can balance the economy, society, and environment based on the national
development policy and strategy for the country’s prosperity, stability, and sustainability.
The researcher hopes that this research has achieved its goals stated in the research
framework and can be benefit for the cooperative movement and national development.
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บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของกำรวิจัย
สถานการณ์ โ ลกในปั จ จุ บั น ตกอยู่ ใ นภาวะยากล าบาก อั น สื บ เนื่ อ งมาจากปั ญ หาเชิ ง
โครงสร้ า งด้ า น เศรษฐกิ จ สั ง คม และค่ า นิ ย มของคนในสั ง คม ตลอดจนทิ ศ ทางเชิ ง นโยบายที่ ใ ห้
ความสาคัญกับ”วัตถุนิยม”และ “กาไร” จึงเป็นแรงจูงใจให้เกิด การแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากรในการ
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ เจ้าของกิจการ และตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค
ที่มีค วามต้องการไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญ ของปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความ
ยากจน ความเหลื่อมล้าไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่ งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติในวงกว้าง
ด้วยตระหนักถึง ความจาเป็นที่ต้องทาให้ คนทุกส่วนฝ่ายในสังคมทุกระดับได้ตระหนักถึง
หายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหันมาร่วมมือกันในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางที่จะ
ช่วยกอบกู้สถานการณ์ เพื่อให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสันติภาพและสามารถธารง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีเหลือไปถึงคนรุ่นหลัง ดังนั้น ภาคีผู้นาความคิดหลายฝ่ายจึงได้ผนึกกาลัง
ความร่ว มมือกัน เพื่อหาแนวทางสาหรับ ทิศทางการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดความสมดุลทั้ งด้านสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ
ได้มีมติรับ รองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลก 17 ประการ เพื่อจะใช้เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ร่วมกันในอีก 15 ปี ข้างหน้า โดยมีประเด็นที่สาคัญได้แก่ การขจัด ความยากจนและความหิวโหย โดย
สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน การสร้างสุขภาวะ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ในทุกเพศวัย การสร้างโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุก
เพศวัย ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ที่เน้นให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม มี
การจ้างงานอย่างทั่วถึง จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและ
การธารงรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การลดช่องว่างสาหรับปัญหา
ความเหลื่อมล้าระหว่างประเทศการจัดการน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและสุขอนามัยพื้นฐานอย่างยั่งยืน การ
ส่งเสริมองค์กรในทุกระดับที่ดาเนินการเพื่อความยุติธรรมและเท่าเทียม ความมีสันติสุขและยั่งยืน การ
สร้างภาคีความร่วมมือผนึกพลังการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (The 2030 Agenda for
Sustainable Development, 2014)
การกาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยในปัจจุบัน ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม การแก้ปัญหาความยากจน
ควบคู่ไปกับการยกระดับสมรรถนะการแข่งขันของประเทศ โดยคาดหวังที่จะให้ทุกส่วนฝ่ายทั้งภาครัฐ
เอกชน ภาควิชาการ และชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อนาไปสู่นโยบายพัฒนา
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ประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทาย
ใหม่ของไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ที่ได้กาหนดลักษณะสาคัญของประชาคมอาเซียนไว้ 4
ประการ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันและการเป็นภูมิภาคที่บูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ (สานักอาเซียน, 2550)
ด้วยตระหนักดีถึงความจาเป็นในการดาเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดความรู้
และนวั ต กรรมสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายตาม
วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น การดาเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม: The DC&F” ซึ่งได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) โดยเน้นไปที่การนาคุณค่าสหกรณ์ ในการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ ในระหว่ า งสหกรณ์ สถาบั น เกษตรกรและผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย เพื่ อ การยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผลงานวิจัยได้ก่อ
เกิดเป็นนวัตกรรมต้นแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่นาจุดแข็งของสหกรณ์และประยุกต์เอาการจัดการโซ่
คุณค่ามาใช้ในการเชื่อมโยงธุ รกิจร่วมกับภาคีพันธมิตรสู่เป้าหมายร่วม ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการในรูป
ของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) จานวน 6 แห่งในชุมชนต่างๆ เพื่อเผยแพร่ชุดความรู้
และแนวปฏิบัติที่ดีแก่ ผู้ส นใจในสหกรณ์และชุมชน อีกทั้งการนาไปใช้เผยแพร่ใ นขบวนการสหกรณ์
หน่วยงานรัฐในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (บางประเทศ) โดยมีนักวิจัยจากสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ทาหน้าที่เป็นหน่วยกลยุทธ์ (Strategic Unit) ในการเผยแพร่แนวคิด ชุดความรู้ สัมมนาสื่อ
เรียนรู้ คลังความรูแ้ ละทีมกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่ เป็น
ธรรมแก่สาธารณชน
การวิจัยในระยะที่ 8 จะเป็นไปเพื่อต่อยอดการวิจัยของชุดโครงการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะสังเคราะห์ชุดความรู้และจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุ ท ธศาสตร์ใ นการพัฒนาการสหกรณ์ใ นห้วงเวลาก้าวสู่
ศตวรรษที่สองของการสหกรณ์ไทย ในปี พ.ศ. 2560 อีกทั้งการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบ
ทิศทางเชิงยุ ท ธศาสตร์ก ารปฏิรูป การเกษตรภายใต้ ก ระบวนทัศน์ ใ หม่ ตลอดจนการจั ดเวที เ สวนา
วิชาการในวาระการเฉลิมฉลองครบ 100 ปีการสหกรณ์ไทยในปี 2559
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.2.1 เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ด้านการประกอบการแก่เกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1.2.2 เพื่ อ สั ง เคราะห์ รู ป แบบและแนวทางการยกระดั บ มู ลค่ า เพิ่ ม ในสิ นค้ า ที่ ผ ลิ ต โดย
เกษตรกรรายย่อย กรณีข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สนับสนุนที่จาเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์สศู่ ตวรรษที่สอง ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
1.2.4 เพื่อจัดทาข้อ เสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ แนว
ปฏิบัติสาหรับผูเ้ กี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จาเป็นในการปฏิรูปการเกษตรภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่
1.3. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ
1.3.1 ชุด ความรู้ คลั งความรู้ แหล่ งเรีย นรู้ ตัวแบบระบบส่งเสริ มการเรีย นรู้ที่มีก าร
ปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทโลกใหม่ เพื่อนาไปใช้ในการยกระดับสมรรถนะด้าน
การประกอบการแก่ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้แก่ ผู้นาเกษตรกร ผู้นาสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มคี วามพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3.2 นวัตกรรมตัวแบบระบบธุรกิจภายใต้ก ระบวนทัศน์ใหม่ของข้าวอินทรีย์ และผัก
อินทรีย์สาหรับเกษตรกรรายย่อยที่สามารถนาไปใช้ในการลดข้อจากัดในการเข้าถึงตลาดของเกษตรกร
การเพิ่มดีมานด์ในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในชุมชนและสากล
1.3.3 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนสหกรณ์สู่
ศตวรรษที่สอง มาตรการ และแนวปฏิบัติ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนต่าง ๆ
1.3.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่ มาตรการ แนวปฏิบัติ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จาเป็น
1.3.5 ได้คลังความรู้ สื่อสร้างสรรค์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อสะสมและเผยแพร่ ชุดความรู้และ
นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกลไกสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม
1.3.6 ก่อเกิดเป็นสังคมฐานความรู้ระหว่างภาคี นักวิจัย เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน สหกรณ์ และ
ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน การปฏิรูปการเกษตร และการสหกรณ์ภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่
1.4 กรอบแนวทำงกำรวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย ของชุดโครงการในระยะที่ 8 เป็นไปตาม Logical Framework ที่มี
ปัจจัยนาเข้าเป็นการสนับสนุนจากทีมกลยุทธ์ ชุดความรู้-นวัตกรรม-คลังความรู้ของชุดโครงการฯและ
ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนาเข้าสู่การขับเคลื่อนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) ตามแผนการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการวิจัย จานวน 7
โครงการ ประกอบด้วย
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กลุ่มวิจัยที่ 1: การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยน
แปลงในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มวิจัยที่ 2: เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเป้าหมาย
ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์
กลุ่มวิจัยที่ 3: กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
โดยได้กาหนดเป้าหมายผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ไว้ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะที่ 8
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1.5 วิธีกำรวิจัย
การวิจัยเป็นไปภายใต้การดาเนินการที่สาคัญ 6 ขั้นตอน ดังรายละเอียดในรูปที่ 1.1
1.5.1 การออกแบบระบบการวิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการจัดทารายงานวิจัยของชุดโครงการ
1.5.2 การบริหารจัดการงานวิจัยใน 3 กลุ่มการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยจานวน
7 โครงการที่มีทีมกลยุทธ์ เป็นตัวจั กรในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยของโครงการวิจัยต่างๆที่
สาคัญได้แก่ การให้คาแนะนา การประสานงานภาคีในพื้นที่การวิจัยเพื่อการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย
ธุรกิจ ตลอดจนการติดตามการวิจัย การสนับสนุนการจัดเวทีถอดบทเรียนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ
กัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคลังข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการวิจัย
1.5.3 การผนึกกาลังระหว่างทีมกลยุทธ์ ทีมวิจัยโครงการต่าง ๆ ภาคีและผู้ทรงคุณวุฒิใน
การเผยแพร่ชุดความรู้/นวัตกรรม กรอบแนวคิดการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ผ่าน
กลไกการจัดเวที shared vision แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนในระหว่างช่วงเวลาการวิจัย
เพื่อสร้างแนวร่วมการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรและการสหกรณ์ อีกทั้งการ
ประสานงานภาคีทั้งในและต่างประเทศในการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนและสินค้าชุมชนสู่สากลในแนวทาง
การค้าเป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.5.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อกาหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์
โดยใช้ (SWOT Matrix Analysis) และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการปฏิรูปการเกษตรภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่และการปฏิรูปสหกรณ์สศู่ ตวรรษที่ 2
1.5.5 การสังเคราะห์และจัดทารายงานวิจัยในภาพใหญ่ของชุดโครงการฯ การสังเคราะห์
และนาเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ( smart farmers smart entrepreneurs smart teachers smart
officers) การสังเคราะห์และนาเสนอกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
(กรณีข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์) การสังเคราะห์และนาเสนอกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตัว
แบบธุรกิจแนวใหม่เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสหกรณ์
1.5.6 การจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูป สื่อ สร้างสรรค์ เอกสารแผนแม่บทการ
ปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ เอกสารเผยแพร่กรอบแนวทางการปฏิรูปขบวนการสหกรณ์
สู่ศตวรรษที่ 2 ชุดความรูต้ ัวแบบธุรกิจ ตัวแบบหลักสูตรเรียนรู้ และจากการวิจัยต่าง ๆ
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รูปที่ 1.1 กรอบแนวทางการวิจัยชุดโครงการฯ ระยะที่ 8
1.6 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร แนวคิด ทฤษฏี และนวัตกรรมที่นำมำใช้ในกำรวิจัย
1.6.1 การยกระดับมูลค่าเพิ่ม(Moving up value chain) หมายถึง กระบวนการยกระดับ
กิจกรรมภายใต้โซ่อุปทานเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัย และพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม การวางแผน-ออกแบบธุรกิจการผลิต การ
กระจายสินค้า การสร้างแบรนด์และทาตลาด ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นการยกระดับกิจกรรม
(Functional upgrading) การยกระดับกระบวนการ (Process upgrading) และการยกระดับผลิตภัณฑ์
(Product upgrading) (Stan Shih, 1992 อ้างถึงในสมเกียรติ ตัง้ กิจวนิชย์ และคณะ,2556) ดังรูปที่ 1.2

(product upgrading)

(functional upgrading)
(process upgrading)

/

/

รูปที่ 1.2 แนวคิดการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up the value chain) ประยุกต์จาก Stan Shih’s
Smiling Curve
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1.6.2 กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร การพัฒนา
หลักสูตรเรียนรู้เชิงบูรณาการ 3 มิติ ครอบคลุม มิติด้ำนกำรปลูกฝังทัศนคติ ในการประกอบอาชีพ
การเกษตร และวิถีก ารดารงชีวิต มิติด้ำนกำรปรับกระบวนทัศน์ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่แนว
ทางการพั ฒนาที่ยั่งยืน และมิติด้ ำนกำรให้ควำมรู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกั บ กำรประกอบอำชีพ ซึ่งจะช่วย
ยกระดับสมรรถนะแก่เกษตรกรให้ได้ใช้ทุนความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้นไปพร้อมกัน การปรับ
ทัศนคติและความคิดที่จะช่วยฉุดรั้งให้เกษตรกรดารงอยู่ในอาชีพอย่างยั่งยืน ดังรูปที่ 1.3(จุฑาทิพย์ ภัท
ราวาท และคณะ,2556)

รูปที่ 1.3 กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร
1.6.3 กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม(Value Network and Fair
Trade: VN & F Platform) เป็นแนวทางการดาเนินการในการส่งเสริมการพึ่งพาและร่วมมือกันของคนใน
ชุมชน โดยใช้กลไกของสถาบันเกษตรกรในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร ภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพในการค้ า ที่ เ ป็ น สากล และสร้ า งความเป็ น ธรรมแก่ เ กษตรกรผู้ ผ ลิ ต โดย
กระบวนการพัฒนาจะประกอบไปด้วย การดาเนินการที่สาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะแก่
เกษตรกร (Empowering people to change agent) การสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร
(Capability Building of producer organization) และการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า (Value Networking)
ภายใต้โซ่อุปทาน ในทิศทางของ Direct Marketing ในแนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ,2555)

7

1.6.4 ธุรกิจฐานสังคม(Social Economy Enterprise: SEE) หมายถึง ตัวแบบธุรกิจที่มี
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ การดาเนินการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคีทั้งปัจเจกบุคคล
และองค์กร เพื่อการบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ มีกรอบการดาเนินงานอย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายร่วม มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ มีการดาเนินธุรกิจภายใต้กลไกการตลาด และไม่รับ
เงินทุนหรือการแทรกแซงกลไกตลาดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่เป็นธรรม(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ
,2555)
1.6.5 กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE Strategy) เป็นกรอบทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ที่จัดทาในรูปของแผนที่ยุทธศาสตร์ของชุดโครงการฯ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจฐาน
สังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีค วามเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ย นแปลง” โดยกรอบยุท ธศาสตร์
ดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเกษตรยั่งยืน
กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสู่ ร ะบบการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมเพื่ อ สร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า ไทยสู่ ส ากล กลุ่ ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสนับสนุน และกลุ่มยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้คนในสังคมใส่ใจในสุขภาวะ
สิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ มีคุณภาพ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ,2555)
1.6.6 การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ตามคาจากัดความของสมาคมการค้าแฟร์เทรด
สากล หมายความว่า หุ้นส่วนทางการซึ่งตั้งอยู่บนพืน้ ฐานการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความโปร่งใสและการ
เคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างให้เกิดความเสมอภาคทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยการทาให้เกิดเงื่อนไขทางการค้าที่ดีขึ้น ช่วยปกป้องสิทธิของผู้ผลิตและลูก จ้างที่ด้อย
โอกาส โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตและลูกจ้างในประเทศที่กาลังพัฒนา (Fair Trade Charter, 2551)
โดยแนวทางการด าเนิ นงานขององค์ก รแฟร์เ ทรดจะมุ่ง เน้ นการด าเนิน การที่ส าคั ญ 5
ประการ ได้แก่
1) ช่ว ยให้ผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสได้เ ข้าถึงตลาด โดยเน้นการผลิตและส่งเสริมคุณค่าของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ นบ้ า นที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ ท างสั ง คมต่อ ชุ ม ชน ซึ่ งจะช่ ว ยให้ห่ ว งโซ่ ก ารค้ า สั้ น ลง และผู้ ผ ลิ ต
สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่สูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการขายผ่านกลไกการตลาดทั่วไป
2) สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่เท่าเทียมและยั่งยืน โดยคู่ค้าจะให้ความสาคัญกับการ
พิจารณาต้นทุนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ลงทุนเพื่ออนาคต การให้ความสาคัญกับการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ ผู้ผลิตและคนงานและ
เพียงพอที่จะอยู่ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบันและอนาคต
3) การเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ผลิต ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้
และเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สภาพเงื่ อ นไขของตลาดและการค้ า เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะการ
ประกอบการสาหรับองค์กรผูผ้ ลิตที่จะจัดการวิถีอาชีพและวิถีชีวติ ได้ดีขนึ้
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4) การสร้างการรับรู้แก่ผบู้ ริโภคและการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพื่อจะทาให้
ผู้บริโภคตระหนักเห็นความสาคัญและหันมาสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูประเบียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศสู่ระบบการค้าโลกที่เป็นธรรมและเท่าเทียมในที่สุด
5) การค้าที่เป็นธรรมในฐานะที่เป็นสัญญาประชาคมจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากความ
มุ่งมั่นของหุน้ ส่วนการค้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
(Michael Commons, 2008 “IFAT and FLO agree on charter of generic fair trade
principles ”,The Organic Standards Vol. 86, June 2008)
1.6.7 ศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต(Living Learning Center: LLC) เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้การ
บริหารจัดการของภาคีเครือข่ายนักวิจัยตามแผนงานวิจัยของชุดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยในส่วนที่เกี่ย วกับตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่ประสบความสาเร็จในการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์
เรียนรู้ขา้ วคุณธรรม จ.ยโสธร ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ
จ.จันทบุรี และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ, 2555)
1.6.8 ตัวแบบของ Farmer Shop(Farmer Shop Business Model) เป็นตัวแบบร้านค้าปลีก
ทางเลือกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ที่ครอบคลุมระบบบริหารจัดการตั้งแต่กิจกรรมระดับต้นน้า
กลางน้า และปลายน้าของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปตั้งแต่ระบบจัดหาสินค้าเกษตรจากเครือข่าย
พันธมิตรธุรกิจด้านอุปทาน การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน Farmer Shop
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายด้านอุปทาน ระบบการบริหารจัดการร้านค้ า
ปลีก (การจัดหา การจัดวางสินค้า การกาหนดราคาสินค้า การจาหน่ายสินค้า การจัดการสินคงคลัง
การบัญชีและการควบคุม การรายงานผลการดาเนินงาน) และการสร้างแบรนด์ Farmer Shopที่มุ่ง
พัฒนาระบบจัดการโซ่อุปทานผ่านภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีจิตสานึกการพึ่งพาและร่วมมือกั นใน
การจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคและ
หันมาเป็นลูกค้าประจา(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ,2556)
1.6.9 นิ ย ามสมรรถนะสมรรถนะตำมค ำจ ำกั ด ควำมของส ำนั ก งำน กพ. หมายถึ ง
คุณลั กษณะเชิงพฤติก รรมที่มีผลมาจากความรู้ ทัก ษะ ความสามารถและคุณลัก ษณะอื่นๆที่ท าให้
บุคลากรสร้างผลงานที่โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นในองค์กร(สานักงานข้าราชการพลเรือน, 2557)
1.6.10 การกาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์โดยวิธีการ SWOT Matrix Analysis ( Fred
David, Strategic Management โดย จุฑาทิพย์ ภัทราวาท,2553.)
การกาหนดกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์อาจทาได้หลายวิธี แต่วิธีการของ SWOT
Matrix Analysis จะเป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ โอกาส อุปสรรค
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จุดแข็ง จุดอ่อน มาจับคู่กันแล้วพิจารณากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์ SO
กลุ่มยุทธศาสตร์ WO กลุ่มยุทธศาสตร์ ST และกลุ่มยุทธศาสตร์ WT ดังรูปที่ 1.4

รูปที่ 1.4 การกาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์โดยวิธีการของ SWOT Matrix Analysis
1.6.11 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (The Global Goals For Sustainable Development)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นาประเทศกว่า 193 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชา
ใหญ่องค์กรสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อกาหนดวาระ
การพัฒนาภายใต้กระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”และรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
17 ประการ (The Global Goals for Sustainable Development : SDGS) โดยการกาหนดเป้าหมายทั้ง 17
ประการนั้นเป็นไปภายใต้กรอบคิดที่มองประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยงกันทั้ งในมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะใช้เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนาร่วมกันในอีก 15 ปีข้างหน้า ระหว่างปี
2559-2573 ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม ได้ มี ก ารก าหนดเป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั สวรรษ (Millennium
Development Goals) ซึ่งจะสิน้ สุดลงในปี 2558
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รูปที่ 1.5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ(SDGS) ประกอบด้วย (รูปที่ 1.5) 1) ยุติความ
ยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 2)ยุติความอดอยากหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3) คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัส ดิภาพสาหรับทุกคนในทุก
วัย 4) ทุกคนมีการศึกษาที่มคี ุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) ความเสมอภาคระหว่างเพศ ให้โอกาสแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง ทุกคน 6) สุขาภิบาลและน้าสะอาด
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 7) การเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างเพียงพอและยั่งยืน 8) ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานที่มีผลิตภาพ และมีคุณค่าสาหรับทุกคน 9) พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานอย่างเพียงพอสาหรับการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมนวัตกรรม 10) ลดความเหลื่อม
ล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ปลอดภัย 12) สร้างให้มีการผลิต
และการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน 13) การปฏิบัติการเพื่อดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 14) ดูแลทรัพยากรน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 15) ดูแล ฟื้นฟู
การใช้ระบบนิเวศบนพื้นดิน ป่าไม้ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 16) ส่งเสริมความ
ยุติธรรม สันติสุขในสังคม และสร้างสถาบันที่เข้มแข็งเพื่อความรับผิดชอบในทุกระดับ 17)สร้างหุ้นส่ วน
ความร่วมมือในระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ประชุมสหประชาชาติมีความเห็นตรงกันว่า การจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
เป้าหมาย 17 เป้าหมาย และ 169 ตัวชี้วัด ภายในอีก 15 ปี ข้างหน้า จาเป็นต้องสร้างความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยปัจจัยที่สาคัญ 5 ปัจจัย (5 Ps) ประกอบด้วย (1) People
ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของคนให้เท่าเทียมกัน (2) Planet ด้วยการปกป้องโลกของเราจากการเสื่อม
สลาย (3) Prosperity ด้วยการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีใ ห้มีความกลมกลืนกั บ ธรรมชาติ (4) Peace ด้วยการส่งเสริมให้เ กิดสันติสุข และ (5)
11

Partnership ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนแห่งการพัฒนาที่เข้มแข็งเป็นปึกแผ่น ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ โดยที่ประชาชนทุกคนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
1.7 องค์ประกอบของรำยงำนวิจัย
หลังจากบทนาจะเป็นการนาเสนอผลการวิจัยจาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยเริ่มจาก
บทที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการยกระดับสมรรถนะด้านการ
ประกอบการแก่ผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 3 แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์สาหรับเกษตรกรรายย่อย
: กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ
บทที่ 4 แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์สาหรับเกษตรกรรายย่อย
: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม
บทที่ 5 ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
บทที่ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สศู่ ตวรรษที่สอง
บทที่ 7 สรุปข้อค้นพบจากการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
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บทที่ 2
แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่ผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1 ความเป็นมาของการวิจัย
กลุ่ ม การวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะด้ า นการ
ประกอบการแก่ผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่นี้ประกอบด้วย โครงการวิจัยที่สาคัญ 3
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) 2) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐ: สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 3) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร: ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จากัด (ชสค.)
2.2 กรอบแนวคิดและกรอบแนวทางการวิจัย
2.2.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ในที่นี้มุ่งไปที่การพัฒนาคน
ในองค์กร/หน่วยงาน เพื่อให้มคี วามสามารถตามกรอบสมรรถนะ(ที่พึงประสงค์) อันจะนาไปสู่การปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการก้าวสู่ตาแหน่งงานตาม Career path อย่าง
เหมาะสม ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะฯใน
องค์กร/หน่วยงาน ควรเริ่มต้นจากการกาหนดกรอบสมรรถนะ(ที่พึงประสงค์)ของบุคลากรกลุ่ มต่างๆ ที่
เชื่ อ มโยงกั บ นโยบายและแผนงานการพั ฒ นาบุ ค ลากร(การพั ฒ นาทุ น ทางปั ญ ญา) ซึ่ ง ควรเน้ น ให้
ครอบคลุมการยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1) การปลุกจิตสานึกพึ่งพาตนเองและร่วมมือ
กันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 2) การปรับวิธีคิด/กระบวนทัศน์ ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยื น 3) การเพิ่มพูน
ความรู-้ ทักษะด้านการประกอบการภายใต้บริบทโลกใหม่ (New Economy) ในลักษณะเช่นนี้ จึงจะทาให้
องค์กร/หน่วยงานมีทรัพยากรมนุษย์ที่มคี วามพร้อมในการเป็นฐานรากที่มั่นคง และสามารถเป็นพลังใน
การขับ เคลื่อนภารกิ จขององค์ก ร/หน่ว ยงาน อีก ทั้งจะเป็นการเสริมพลังการขั บ เคลื่อนยุ ทธศาสตร์
ประเทศสาหรับในหน่วยงานรัฐ นั่นคือ smart officers สาหรับสถาบันสหกรณ์ นั่นคือ smart cooperators
สาหรับสถาบันเกษตรกร นั่นคือ smart farmers ที่มที ักษะด้านการประกอบการ(entrepreneurs)
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รูปที่ 2.1 กรอบคิดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯในองค์กร/หน่วยงาน
2.2.2 กรอบแนวทางการวิจัย
กรอบแนวทางการวิจัยในที่นีจ้ ะยึดโยงกับกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
ดังกล่าวข้างต้นและมีกระบวนการดาเนินการที่สาคัญ 4 ขั้นตอน (รูปที่ 2.2)
การดาเนินการวิจัยเริ่มต้นจาก ขั้นตอนที่หนึ่ง การทาความเข้าใจในภาพใหญ่ของการ
พัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/
กลุ่มเป้าหมาย 2) การกาหนดสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่สอง เป็นการออกแบบระบบส่งเสริม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบสาระการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร-คู่มือการจัดการเรียนรู้สื่อเรียนรู้-แบบประเมินผล-วิทยากร ขั้นตอนที่สาม การทดลองใช้ระบบการส่งเสริมการเรียนรู้กับ
กลุ่มเป้าหมายและการประเมินผล และขั้นตอนที่สี่ การสรุปบทเรียนสาหรับตัวแบบระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้และเครือข่ายผู้ผ่านระบบการส่งเสริมการเรียนรู้

รูป ที่ 2.2

กรอบแนวทางการวิจัย แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรีย นรู้เพื่อการยกระดับ
สมรรถนะด้านการประกอบการ
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2.3 ผลลัพธ์การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
ผลลั พ ธ์ การวิจัย การพั ฒนาระบบส่งเสริมการเรีย นรู้ฯ ภายใต้ก รอบคิดและกรอบแนว
ทางการวิจัยดังกล่าว จานวน 3 โครงการ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผลลัพธ์
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมตามกรอบสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมาย จานวน 3 หลักสูตร มีผู้ผ่านการอบรม
จานวนทั้งสิ้น 264 คน ซึ่งปัจจุบันได้นาไปใช้เป็นนโยบายการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย Smart Officers ของ
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นาไปใช้พัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย Smart Cooperators ของสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง
ประเทศไทย จากัด (ชสค.) และใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ดังรายละเอียดตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ผลลัพธ์การวิจัยที่ได้จากการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรูข้ องหน่วยงานที่เป็นภาคีวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการฯ
โครงการวิจัย

1. โครงการวิจัย
การพัฒนา
ระบบส่งเสริม
เรียนรู้เพื่อยก
ระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่าน
กลไกหน่วยงาน
รัฐ (ส.ป.ก.)

ผลลัพธ์ตัวแบบ ผลลัพธ์เครือข่าย กรอบสมรรถนะทีพ
่ ึงประสงค์
ผู้ผา่ นระบบ
หลักสูตร
ของกลุ่มเป้าหมาย
ส่งเสริมการเรียนรู้
หลักสูตร Smart
Officers
ส.ป.ก., หลักสูตร
ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในการ
ส่งเสริมเกษตรกรสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน



Smart Officers
จานวน 22 คน

2. โครงการวิจยั การ หลักสูตร Smart
พัฒนาระบบส่ง Co-ops ชสค.
เสริมเรียนรู้เพื่อยก
ระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบัน
เกษตรกร(ชสค.)



Smart Cooperators ผู้นาที่มจี ิตวิญญาณสหกรณ์

3. โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่ง
เสริมเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะ



หลักสูตรเทคโนโลยี
การเกษตรสาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะ

จานวน 19 คน

เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการ
ส่งเสริมเกษตรกรในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีจิต สานึกรัก
องค์กร และงานในภารกิจ มี
ความสามารถในการจัดการเชิงกล
ยุทธ์และส่งเสริมการยกระดับขีด
ความสามารถแก่เกษตรกรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

สานักพัฒนาและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ส.ป.ก.

สถาบันพัฒนา
นามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อ เครดิตยูเนียน
นาประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน ชสค.
มีภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม มี
ทักษะในการจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจ

นักศึกษา ป.ตรี ทักษะ 6 ด้าน คิดเชิงระบบ
จานวน 223 คน ทักษะด้าน IT และการสื่อสาร
ทางานเป็นทีม รู้จักปรับตัว
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
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การนาไปใช้
ประโยชน์

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
มทร.ธัญบุรี

โครงการวิจัย

ผลลัพธ์ตัวแบบ ผลลัพธ์เครือข่าย กรอบสมรรถนะทีพ
่ ึงประสงค์
ผู้ผา่ นระบบ
หลักสูตร
ของกลุ่มเป้าหมาย
ส่งเสริมการเรียนรู้

การแข่งขันผ่าน เทคโนโลยี
กลไกสถาบันการ การเกษตร มทร.
ศึกษา(มทร.ธัญบุรี) ธัญบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:

การนาไปใช้
ประโยชน์

และคิดสร้างสรรค์

1) วินัย เมฆดา และคณะ, 2559. รายงานวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (อัดสาเนา)
2) เครือวัลย์ ชลนัย และคณะ, 2559. รายงานวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . (อัดสาเนา)
3) ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ และคณะ, 2559. รายงานวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (อัดสาเนา)

2.3.1 หลักสูตร Smart officers ของสปก. (รายละเอียดในกรอบที่ 2.1)
การพัฒนาหลักสูตร Smart officers ของสปก. ในที่น้ไี ด้นาไปใช้อบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ 22 คน
กรอบที่ 2.1
หลักสูตร Smart Officers สปก.
1.จุดมุ่งหมายหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officer)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ให้เป็นนักส่งเสริมและพัฒนาที่มีขีดความสามารถในทักษะ 3 มิติ
ได้ แ ก่ ทั ศ นคติ วิธีคิ ด และความรู้ ในการจั ด การภารกิ จ สู่ เป้ า หมายอย่า งเป็ น องค์ รวม ที่ ส อดคล้ อ งกั บบริ บทที่
หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสการละทิ้งที่ดินทากินและสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพเกษตรบนหลักการพึ่งพาและ
ร่วมมือกันในแนวทางธุรกิจฐานสังคม
2.กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
3.กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การวิเคราะห์ข้อมูล

การกาหนดจุดมุง่ หมาย

กาหนดเนื ้อหาและการ

พื ้นฐาน

(สมรรถนะ)

เรี ยนรู้

การประเมินผล
การใช้ หลักสูตร
การปรับปรุงแก้ ไข

การนาหลักสูตรไปใช้
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การกาหนดมาตรการ
วัดและการประเมินผล

1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ดาเนินการโดยการรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของเจ้าหน้าที่
สปก. ที่เป็นอยู่ ประกอบกับการวิเคราะห์เกษตรกรในพื้นที่ และนาผลแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อ
กาหนดสมรรถนะ
2) การกาหนดจุดมุ่งหมาย (สมรรถนะ) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พนื้ ฐาน มาวิเคราะห์
และกาหนดสมรรถนะ หรือสิ่งที่คาดจะเป็น โดยการตีความจากผู้ทรงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการ
3) การกาหนดเนื้อหาและการเรียนรู้ เป็นการกาหนดรายละเอียด โดยวิเคราะห์จากสมรรถนะ และ
กาหนดรายละเอียดการสอน
4) การกาหนดมาตรการวัดและประเมิน โดยวิเคราะห์จากสมรรถนะและเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อกาหนด
วิธีการวัดและประเมินผล
5) การนาหลักสูตรไปใช้ โดยนาไปทดลองกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา smart
officer จานวน 22 รายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
6) การประเมินผลการใช้หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไข โดยการถอดบทเรียนผลการเรียนรู้และวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงแก้ไข
4.สมรรถนะที่พึงประสงค์
1) ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสูก่ ารพัฒนาที่ยั่งยืนมีจิตสานึกรักองค์กรและงานใน
ภารกิจ เข้าใจบทบาทและความสาคัญของเกษตรกร
2) ความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดสมดุลในการดาเนิน
ชีวติ แก่เกษตรกร
3)ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร
4)ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
5.สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 6 หน่วยเรียน ระยะเวลา 137 ชั่วโมง
หน่วยเรียนรู้ที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Smart officers) ของส.ป.ก.
15 ชั่วโมง
หน่วยเรียนรู้ที่ 2 : การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 ชั่วโมง
หน่วยเรียนรู้ที่ 3 : การส่งเสริมการรวมกลุม่ และสร้างความเข้มแข็ง 10 ชั่วโมง
หน่วยเรียนรู้ที่ 4 : การจัดการโซ่อุปทานสู่เครือข่ายและการค้าที่เป็นธรรม 9 ชั่วโมง และศึกษาดูงาน
หน่วยเรียนรู้ที่ 5 : นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
หน่วยเรียนรู้ที่ 6 : การจัดทาโครงการและทดลองปฏิบัตใิ น Project Based learning ในพืน้ ที่ 66 ชั่วโมง
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2.3.2 หลักสูตร Smart Co-operatives ในสถาบันเกษตรกร กรณี ชสค. (รายละเอียด
ในกรอบที่ 2.2)
การพัฒนาหลักสูตรผู้นาสหกรณ์เครดิตยูเนียนในที่นี้ ปัจจุบันได้ไปใช้ในภารกิจของ
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน(ชสค.) เพื่อใช้พัฒนาสมรรถนะผู้นาเครดิตยูเนียนทั่วประเทศ
กรอบที่ 2.2
หลักสูตร Smart Co-operators ชสค.
1.จุดมุ่งหมายหลักสูตร
เพือ่ นาไปใช้ในการส่งเสริมสมรรถนะแก่กรรมการและฝ่ายจัดการ ชสค. และผู้นาสหกรณ์เครดิตยูเนียน
เพื่อสามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพในโลกที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
2.กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาระดับสูงของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี ยน จากัด ประกอบด้ว ย กรรมการสถาบันพัฒนาเครดิต
ยูเนียน กรรมการสาขา ผู้จัดการสาขา และผู้นาสหกรณ์ ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 19 คน
3.กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 6 ขั้นตอน ดังภาพ
- Literature Review
งานวิจัยปีที่ผา่ นมา
- ข้อสรุปหลักสูตรผู้นาที่
ประชุมคณะกรรมการ

- ยกร่างสมรรถนะสมาชิก ชสค.
- ยกร่างสมรรถนะผู้นา ชสค.

ผ่านที่ประชุม
Focus Group

ยกร่างหลักสูตร
เชิงระบบ

ทดลองใช้
หลักสูตร

สรุปข้อเสนอ
เชิงนโยบาย

4. สมรรถนะทีพ
่ ึงประสงค์
เป็นผู้นาที่ มีจิตวิญญาณสหกรณ์ (มีความเข้าใจในหลักการสากล) สามารถนามาใช้ในการบริหาร
จัดการสหกรณ์ เพื่อนาประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน โดยใช้ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับการสร้างสรรค์ธุรกิจที่มี
การจัดการโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในธุรกิจ
5. สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 5 หน่วยเรียน
หน่วยเรียนที่ 1 : จิตวิญญาณสหกรณ์
หน่วยเรียนที่ 2 : ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม
หน่วยเรียนที่ 3 : กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยเรียนที่ 4 : การจัดการที่ดภี ายใต้หลักการสหกรณ์สากล
หน่วยเรียนที่ 5 : การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
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(3 ชั่วโมง)
(1.30 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง ศึกษาดูงาน 1 วัน)

2.3.3 หลักสูตรบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
ด้ว ยตระหนัก เห็นความสาคัญ ของความท้าทายที่สถาบันอุดมศึกษา ต้องเตรีย ม
ความพร้อมด้านวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
บริบทโลกใหม่ต่อค่านิยม วัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อการก้าวสู่สังคมฐานความรู้และนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทีมวิจัยที่เป็นคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี จึงเข้ามามีส่วน
ร่วมในกลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
และได้พัฒนาตัวแบบหลักสูตร บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ใน 16 รายวิชา ในปี
การศึ ก ษา 2558 ปั จ จุ บั น คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มทร.ธั ญ บุ รี ได้ ข ยายผลการสร้ า ง
เครือข่ายคณาจารย์ สาหรับระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะแก่นักศึกษาและจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างกระแสตื่นตัวรักอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

กรอบที่ 2.3
หลักสูตรบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
1.จุดมุ่งหมายหลักสูตร
เพื่อ นาไปใช้ใ นการปรั บปรุ ง สาระการเรี ย นรู้ ใ นรายวิชาของหลั ก สูต รบั ณฑิต สาขาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มทร. ธัญบุรี การวางแผนพัฒนาหลัก สูตรของมทร.ธัญบุ รีในอนาคต และการสร้างเครือข่าย Smart
Farmer ของคณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน
2.กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ 16 คน และนักศึกษา 223 คน
3.กระบวนการศึกษา
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 7 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนที่ 1 การสร้ า งความเข้ า ใจ
แผนการวิจัยในกรอบ Logical Framework ขั้นตอนที่สอง สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสาระการ
เรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ 16 รายวิชา ขั้นตอนที่สาม ออกแบบและวางแผนสาหรับระบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วย แนวปฏิบัติของผู้สอน และระบบสนับสนุนการสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกลไกร้าน Famer
Shop by RMUTT ขั้นตอนที่สี่ ดาเนินการร้าน Famer Shop by RMUTT เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ขั้นตอนที่ห้า
นาไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ใ นภาคเรี ยนที่ 1/2558 ขั้นตอนที่ หก พัฒนาหลัก สูตรอบรม
เกษตรกรครบวงจร และฝึกอบรม ขั้นตอนที่เจ็ด ประเมินและสรุปผลการทดลอง
4.สมรรถนะที่พึงประสงค์
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเป็น ทาเป็น สร้ างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น สู่ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและอาชีพอิสระเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
5.สาระการเรียนรู้
การพัฒนาสาระการเรียนรู้แนวใหม่ที่นาไปสู่การยกระดับสมรรถนะที่พึงประสงค์ 16 รายวิชาและปรับ
ใช้ในการเขียน มคอ.3 ในปีการศึกษา 2558
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รายวิชา 1: สรีรวิทยา การสืบพันธุแ์ ละการผสมเทียม
รายวิชา 2: การจัดการสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง
รายวิชา 3: การเพาะพันธุ์ปลา
รายวิชา 4: ปฐพีวทิ ยาและอุทกวิทยาเพื่องานพัฒนาภูมทิ ัศน์
รายวิชา 5: การผลิตสัตว์ปีก
รายวิชา 6: เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
รายวิชา 7: การจาแนกวัสดุพชื พรรณ
รายวิชา 8: การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
รายวิชา 9: สุขศาสตร์สัตว์
รายวิชา 10: จุลชีววิทยาของสัตว์
รายวิชา 11: การผลิตแพะและแกะ
รายวิชา 12: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์
รายวิชา 13: เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
รายวิชา 14: ระเบียบสารสนเทศและระเบียบวิจัยทางภูมทิ ัศน์
รายวิชา 15: การผลิตโคนม
รายวิชา 16: กีฏวิทยาเบือ้ งต้นทางการเกษตร

2.4 สรุปบทเรียน: โอกาส ข้อจากัด/จุดอ่อนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะฯ
ผลการขับเคลื่อนการวิจัยในกลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ชุดโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย 3
โครงการวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ไปภายใต้ ก รอบแนวคิ ด กระบวนการวิ จั ย และมี ผ ลการวิ จั ย ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้
โดยสังเขปในข้อ 2.2 และ 2.3
การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ การเก็บรวบรวมจากการสนทนากลุ่มเป้าหมาย
และการจัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิใยแมงมุม (Spider
Web Chart) ซึ่งชี้ให้เ ห็นระดั บการพั ฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ สมรรถนะฯของ
กรณีศกึ ษาทั้ง 3 กรณี โดยพิจารณาใน 4 มิติ ได้แก่
มิติท่ี 1: โอกาส(Opportunity ) หมายถึง โอกาสการยกระดับการพัฒนาระบบส่งเสริมฯ
ตามกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่างการกาหนดกรอบสมรรถนะของบุคลากรและระบบการส่งเสริม
การเรียนรู้ฯใน 3 มิติ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1)
วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารระดับสูง 2) นโยบายการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
3) แผนงานการพัฒนาบุคลากร(เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัดการพัฒนาบุคลากร)
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มิติท่ี 2: ทุนความรู้/นวัตกรรม(Innovation) หมายถึงการมีทุนความรู้/นวัตกรรมของ
ตนเองและศักยภาพการเข้าถึงแหล่งความรู้/นวัตกรรมเพื่อนามาใช้ในองค์กร/หน่วยงาน ซึ่งจะพิจารณา
ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การมีทุนความรู้และกลไกการถ่ายโอนความรู้ขององค์กร/หน่วยงานที่
สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาฯ 2)โอกาสการเข้าถึงแหล่งความรูท้ ี่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดฯ 3) การ
สรรหาวิทยากรที่เหมาะสมกับกรอบการพัฒนาฯ
มิติท่ี 3: กระบวนการภายในองค์กร (Internal Process) หมายถึง กลไกและระบบ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดฯ ซึ่งจะ
พิจารณาใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของทีมงานในการขับเคลื่อนตามกรอบการพัฒนาฯ
2) โครงสร้างระบบการบริหารจัดการภายในที่เกื้อหนุนการพัฒนาฯ 3) คลังความรู้และระบบการสะสม
ทุนความรู้ภายในองค์กรที่เกือ้ หนุนการพัฒนาฯ
มิติท่ี 4: ผลผลิตที่ได้รับจากการพัฒนา (Output) ซึ่งจะพิจารณาใน 3 ประการ
ประกอบด้วย 1) ตัวแบบหลักสูตร 2) ผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรม 3) แนวทางการต่อยอดเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิใยแมงมุม สรุปให้เห็นดังในรูปที่2.3 ซึ่งแม้ว่าผลลัพธ์การ
พัฒนา ตัวแบบหลักสูตร และผลการประเมินผู้ผา่ นการอบรม ยังอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 โครงการ
เนื่องจากข้อจากัดของระยะเวลาการวิจัย แต่ทุกองค์กรที่เป็นภาคีวิจัยก็มีนโยบายนาไปใช้ในองค์กรทั้ง3
แห่ง ส่วนผลการประมวลข้อสรุปจากการวิเคราะห์มีดังนี้
2.4.1 โอกาสการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ในองค์กร/หน่วยงาน
1) ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร/หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องและเห็นความ
สาคัญในการพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ที่เชื่อมโยงกับกรอบสมรรถนะ
2) บุคลากรที่มีภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือเป็น Key Actorสาคัญ
ในการพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับกรอบสมรรถนะในองค์กรและสอดคล้อง
กับกรอบการพัฒนาฯโดยอาจใช้กลไกการวิจัยช่วยเสริมพลังการพัฒนาในแบบ Outside-in Initiative
2.4.2 ข้อจากัด
ขาดสถาบันเชี่ย วชาญเฉพาะทางในการสนับ สนุนการสร้างสรรค์ -พัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน 3 มิติ และเป็นไปในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ขาดวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ใน
การยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ โดยเฉพาะเรื่องการปรับทัศนคติ และวิธีคิดที่เป็นไปในทิศทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม การเชื่อมโยงโซ่อุปทานในธุรกิจในแนวทาง
การค้าที่เป็นธรรม ฯลฯ ขาดเอกสาร ตาราสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการปรับ
ทัศนคติ และวิธีคิดในทิศทางสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2.4.3 จุดอ่อน
แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ยั งไม่มีความเชื่อมโยงกั น
ระหว่างการกาหนดกรอบสมรรถนะและระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มบุคลากรและการติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงานทั้ง 2 ด้าน ยังเป็นไปแบบแยกส่วนไม่สัมพันธ์กัน กลไกและระบบการจัดการ
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากร ส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบที่เคยปฏิบัติตามแบบแผนที่ดาเนินการ
มา และการกาหนดเป้าหมาย -ตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ งบประมาณ จานวนคน จานวนครั้งที่ไปเข้ารับการ
อบรม แต่ยังไม่มีกลไกการติดตามประเมินผลผูผ้ า่ นการศึกษาอบรมและการนาไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด
การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงสถาบัน- แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการจัดการความรู้ พบว่า
มักใช้ทุนทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ไม่ค่อยแสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ วิทยากรใหม่ ยังขาดกลไกการสะสมทุน
ความรู้ และคลังความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างกลไกการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร เพื่อนาไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ขององค์กร/หน่วยงานในอนาคต

รูปที่ 2.3 การวิเคราะห์โอกาส ข้อจากัด จุดอ่อนในการพัฒนาระบบส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้โดย
แผนภูมิใยแมงมุม
2.5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย สาหรับการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะ 3
มิติในองค์กร/หน่วยงาน
เพื่อการยกระดับการพัฒนา ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร/หน่วยงาน ในทิศทางที่
สอดรับกับกรอบคิดและกรอบแนวทางการยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่กลุ่มเป้าหมาย
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ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการลดข้อจากัดที่เป็นอุป สรรคดังที่กล่าวมาในข้อ 2.4 จึงมี
ข้อเสนอสาหรับกรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯเพื่อยกระดับสมรรถนะ 3 มิติแก่
บุคลากรในองค์กร/หน่วยงาน (The DC&F Capacity Building Platform) ดังรายละเอียดในรูปที่ 2.4 ซึ่งมี
การดาเนินการ 3 ระยะ
I. ระยะแรก : มีการดาเนินการที่สาคัญ 5 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1: กาหนดนโยบายแผนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะฯ ของ
องค์กร/หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงาน และกรอบสมรรถนะของกลุ่มบุคลากรต่าง ๆ
และการก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ขั้นตอนที่ 2: วางระบบพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การกาหนดตาแหน่งงาน-การมอบหมาย
งานตามกรอบภารกิจ–การส่งเสริมและพัฒนา และการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3: สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร ทั้งรูปแบบการสัมมนา
ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเข้าถึงความรู้/นวัตกรรม และการฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง
เช่น การดาเนินการ Project Board Learning เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4: สร้างภาคีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา, หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ -หลักสูตรฝึกอบรม–ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
ติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 5: พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะ ใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ
การปรับวิธีคิด การเพิ่มพูนความรู้–ทักษะที่เกี่ยวข้อง
II. ระยะที่สอง: ในระยะปานกลาง
องค์กรมีระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับความสามารถแก่บุคลากรตามกรอบ
สมรรถนะแก่บุคลากร การก้าวสู่ตาแหน่งเพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้มอบหมาย ในขณะเดียวกันก็จะมีทุน
ความรู้และนวัตกรรมที่ก่ อเกิ ดจากภารกิจขององค์ก ร มี ก ารถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากร และ
พัฒนาสูก่ ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
III. ระยะที่สาม: ในระยะยาว
องค์กรนั้น ๆ จะสามารถสร้างเครือข่ายกั บ ภาคี กลายเป็นชุมชนแห่งการเรีย นรู้
Learning Community และทาหน้าที่เป็นกลไกการถ่ายโอนความรู้สชู่ ุมชน และสาธารณะต่อไป
อาจกล่าวได้ว่า กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ 3 มิติแก่
บุคลากรในหน่วยงานตาม Platform ดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า The DC&F Capacity Building
Platform ที่องค์กร/หน่วยงานทั้งสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ องค์กรพึ่งตนเองสามารถใช้เป็นกลไกในการ
สนับสนุนและสานต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Model ประเทศไทย 4.0 สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่การเป็นประเทศพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่คาดหวัง
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รูปที่ 2.4 กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับสมรรถนะฯ 3 มิตใิ นองค์กร/หน่วยงาน
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บทที่ 3
แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์สาหรับเกษตรกรรายย่อย
: กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ
3.1 ความสาคัญของปัญหาและความเป็นมาของการวิจัย
ข้าวยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจานวน 3.7 ล้าน
ครัวเรือน และนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักประจาวันของคนไทยกว่า 65 ล้านคนแล้ว ยังมีเหลือ
ส่งออกจาหน่ายไปยังต่างประเทศ ทาให้ไทยติดอันดับเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก
มานานกว่า 30 ปี และทารายได้ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2554) แต่ปัจจุบันไทยมี
คู่แข่งที่สาคัญ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และอินเดีย ซึ่งมีต้นทุนการผลิตและราคาส่งออกต่ากว่าของข้าว
ไทย ประกอบกับนโยบายของประเทศคู่ค้าที่เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และมี
นโยบายส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า เช่นกรณีของจีนและอินโดนีเซีย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณและมูลค่าส่งออกของไทยในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาดของประเทศผู้ผลิตและผู้นาเข้าข้าวดังกล่าวข้างต้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าข้าวของไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายและ
เป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกข้าวที่ยั่งยืน โดยมุ่งไปที่การเป็นผู้นาด้านข้าวที่ได้
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวของโลก และยุทธศาสตร์ที่สาคัญประการหนึ่งคือ ข้าวอินทรีย์
(กระทรวงพาณิชย์, 2550) นับตั้งแต่ปี 2533-2534 ที่กระแสตื่นตัวด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้ อมของ
ผูบ้ ริโภคไทย จึงได้รเิ ริ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่นและ
สิงคโปร์ โดยมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญอันดับหนึ่ง ตามด้วยผัก ผลไม้ ข้าวโพด สมุนไพร และ
เครื่องเทศ
แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ดีที่สุดของไทยอยู่ที่ จังหวัดพะเยา เชียงราย บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม (กระทรวง
พาณิชย์, 2550) กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจสาคัญในการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล เผยแพร่ภาพลักษณ์ขา้ วหอมมะลิอนิ ทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นทั้ง
ในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในระดับจังหวัดมีช่องทางการจาหน่ายให้มากขึ้น ควบคู่กับ
การพัฒนาให้ความรู้ความสามารถด้านการผลิต มาตรฐานผลผลิต ความรู้ทางการค้าและศักยภาพใน
การส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ (สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ,
2550)
ข้อค้นพบจากการวิจัย ของชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2556) ว่าด้วยการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกให้แก่
กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จ.ยโสธร ภายใต้แบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ซึ่งได้ริเริ่มตั้งแต่ปี
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พ.ศ. 2549 โดยได้นาเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ (Integrated Value Chain
Management) ภายใต้กระบวนการพัฒนาที่รู้จักกันในนามของการพัฒนาตามกรอบระบบคุณค่าและ
การค้าทีเ่ ป็นธรรม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2555) เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ
การแก้ไขปัญหาราคาตกต่าจนเป็นผลสาเร็จ จนถึงปัจจุบันกลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถแก้ปัญหาเรื่อง
ราคาผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product upgrading) การยกระดับ
กระบวนการผลิต (Process upgrading) ด้วยการสร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้เป้าหมายร่วม และการ
ยกระดับไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Functional upgrading) ได้แก่ การสร้างแบรนด์ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ จนทาให้กลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถจาหน่ายผลผลิตได้สูงถึงเกวียนละ 50,000 บาท
(นิคม เพชรผา และคณะ, 2556) มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่การจัดสวัสดิการและการสะสม
ทุนภายใต้กลไกกองบุญหนุนเกื้อ และการดาเนินงานศูนย์วิจัยไทบ้านเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มี
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม
ชาวนาคุณธรรมได้จัดตั้งศูนย์เรียนรูม้ ีชีวติ ข้าวคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สาธารณชน
เพื่อขานรับ นโยบายการส่ งเสริ มการผลิต และการค้ าข้า วอินทรีย์ของประเทศ การ
ดาเนินการวิจัย โครงการนี้ จึงเป็นไปเพื่อนาทุนความรู้ที่ได้จากชุดโครงการฯขยายผลไปศึกษาแนว
ทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สู่สากลในรูปแบบ
ของ Global value chain ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานสากล และ
เชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ (Strategic partner) ในแนวทางของการยกระดับมูลค่าเพิ่มตลอดทั้งโซ่
คุณค่า เพื่อนาประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อุปทานได้มีความสามารถใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืน
3.2 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยและพื้นที่วิจัย
กลุ่มเป้าหมายการวิจั ยหลัก ได้แก่ ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกของ
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ ซึ่งในปีแรกของการวิจัยมีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ 50 คน และเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยในปี 2558 มีวสิ าหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 22 แห่ง
ชาวนาที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จานวน 320 คน มีแดนดาเนินงานอยู่ใน 5 อาเภอ
ได้แก่ อ.เสนางนิคม อ.เมือง อ.หัวตะพาน อ.ปทุมราชวงศา และอ.พนา (รูปที่ 3.1)
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รูปที่ 3.1 พืน้ ที่เป้าหมายการวิจัย แสดงที่ตงั้ ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม 22 แห่ง
3.2.1 ความเป็นมาของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมทชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ
จากเกษตรกรกลุ่มเล็ กๆ ผู้มีใจรักในผืนดินผืนน้า ดาเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ทาการเกษตรแบบอินทรีย์ แบบพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันในกลุ่ม กระจัดกระจายตามพื้นที่
ต่างๆของจังหวัดอานาจเจริญ ในปี 2549 เมื่อประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่า ขาดอานาจต่อรอง
ไม่มีแหล่งรับซื้อข้าวอินทรีย์เป็นการเฉพาะ ต้องจาหน่ายให้กับผู้ประกอบการโรงสีปะปนกับข้าวทั่วไป
ราคาทีไ่ ด้รับจึงไม่แตกต่างจากข้าวทั่วไป ทั้งที่ ข้าวอินทรีย์ต้องทาอย่างพิถีพิถัน มีกระบวนการที่ต้องเอา
ใจใส่ดูแลมากกว่าข้าวเคมี บางกลุ่มไปพึ่งพากลุ่มพ่อค้าหรือนายทุนที่รับซื้อข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะ แต่ก็
ประสบปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ บางกลุ่มหันไปร่วมมือรวมกลุ่มกับเกษตรกรของจังหวัดข้างเคียง
ที่เข้มแข็ง บางส่วนได้เข้าไปร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วย
การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างแบรนด์ข้าวคุณธรรม โดยมีภาควิชาการจากสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสานักงานองทุนสนับสนุนการวิจัยเข้ามาช่วย
ในราวปี พ.ศ. 2554 จึงเกิดกลุ่มผู้คนที่รักในท้องถิ่นของตน ริเริ่มหาทางออกจากปัญหาที่
สะสมมานานร่วมกัน ระยะเริ่มต้นมีพี่เลี้ยงหน่วยงานรัฐที่เข้าใจ สานักงานพาณิชย์จังหวัดอานาจเจริญ
ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ ” โดยตั้งสัจจะร่วมกันที่จะทาการเกษตรอินทรีย์
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พัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ไม่หลอกลวงซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน โดยนาแบบอย่างการ
พัฒนามาจาก “กลุ่มข้าวคุณธรรม” จังหวัดยโสธรมา เริ่มแรกมีกลุ่มผู้ก่อการเพียง 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม
วิสาหกิจโนนค้อทุ่ง กลุ่มบ้านนาผาง กลุ่มบ้านโนนหนามแท่ง กลุ่มบ้านโคกกลาง กลุ่มบ้านหนองเม็ก
กลุ่มตาบลน้าปลีก สมาชิก 55 ราย ยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
(IFOAM) จากสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ด้วยพื้นที่ 1,695 ไร่ ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม
2556 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ ” โดยสานักงาน
เกษตรอาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ รหัสทะเบียน 4-37-01-07/2-0010
ในปี พ.ศ. 2556 ช่ ว งที่เ กษตรกรเผชิ ญ ปัญ หาเรื่ อ งราคาอีก ครั้ งหนึ่ ง อัน เป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายรัฐ ด้า นการประกันราคาข้าว เกษตรกรแกนนาที่เ ป็นสมาชิก
เครือข่ายข้าวคุณธรรม จึงได้ชักชวนสมาชิกเครือข่ายข้าวสัจธรรม เข้าร่วมในโครงการวิจัยการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมี วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์โดยมีการ
จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ ของเครือข่ายฯโดยคาดหวังที่จะให้สถาบันเกษตรกรสามารถยืนหยัด ร่วมมือ
กันแก้ปัญหาบนการพึ่งพาและร่วมมือกัน มีความรู้และทักษะตลอดจน ภาคีพันธมิตรธุรกิจในการวาง
แผนการผลิตและการตลาดร่ว มกั นโดยมีพี่เ ลี้ย งเป็นภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน มาร่วมมือกั น
บูรณาการ
3.2.2 โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ

ภายหลังทีมวิจัยได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และจัดทาระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่ม จึงได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน (รูปที่ 3.2)
1) ที่ตงั้ : เลขที่ 106 หมูท่ ี่ 5 ตาบลคิมใหญ่ อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
2) โครงสร้างการบริหารงาน
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รูปที่ 3.2 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายวิสากิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ
คณะกรรมการเครือข่ายฯมีหน้าที่กาหนดนโยบาย ประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน
และประสานติดตามสมาชิกในพืน้ ที่
 ผู้อ านวยการส านั ก งานเครือ ข่ าย มี ห น้ าที่ วางแผนร่ ว มกั บ ฝ่ายบริ ห ารและตลาด ใน
เรื่องปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและภาคี (ตัดสินใจเรื่องราคาและ order) และจัดทา
แผนการตลาด
 รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยเครื อ ข่ า ย ท าหน้ า ที่ กิ จ กรรมการตรวจแปลง การรั บ รอง
มาตรฐาน ฐานข้อมูล การเงินบัญชี และการบริหารงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและภาคี และยก
ร่างแผนรวบรวมผลผลิตเสนอผูอ้ านวยการ
 รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยส านั ก งาน ท าหน้ า ที่ จั ด การภายในส านั ก งาน ระบบเอกสาร
หลักฐาน การประสานงานหน่วยงาน และตามที่ได้รับมอบหมาย


3) ประมาณการผลผลิตของสมาชิกในปีฤดูการผลิต 58/59 รวมประมาณ 1,654 ตัน
จาแนกเป็น
•
•
•

มาตรฐาน EU จานวน 383 ตันข้าวเปลือก มีพ้ืนที่รวม 946 ไร่
มาตรฐาน IFORM จานวน 842 ตันข้าวเปลือก มีพ้ืนที่รวม 2,157 ไร่
พืน้ ที่ที่อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน 429 ตันข้าวเปลือก มีพ้ืนที่รวม 1,075 ไร่

29

3.3 การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยที่ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นไปภายใต้
กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่ อ การยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ในแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (รูปที่ 3.3)
1. การจัด เวทีส นทนากลุ่มเป้าหมายกั บ ผู้เ กี่ ย วข้องเพื่อก าหนดวิสัย ทัศน์ก ารเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่า เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้โซ่คุณค่า
3. การให้คาปรึกษาแนะนาการจัดทาแผนธุรกิจและการขับเคลื่อนแผนธุรกิจร่วมกันภาคี
เครือข่ายสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม
4. การประเมินผล สรุปบทเรียน จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์

รูปที่ 3.3 กรอบแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.4 บทวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อนาสู่การพัฒนา
การสนั บ สนุ น จากที ม วิ จั ย ในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เ พื่ อ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ โ ดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
3.4.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ที่ใช้ให้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ โดยใช้วิธีการ SWOT Matrix Analysis มีรายละเอียดใน
ตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 SWOT Matrix Analysis กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม อานาจเจริญ

ปัจจัยภายใน





ปัจจัยภายนอก
















โอกาส: Opportunity
มีภาคีนักวิจัย สกว. สนับสนุนการ
พัฒนาโซ่คณ
ุ ค่า
มีภาคีพันธมิตรทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชนให้การสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ความรู้ สินเชื่อ การตลาด
มีเครือข่ายโรงสีชุมชนในพื้นที่ 6 แห่ง
นโยบายรัฐในการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์
ผู้บริโภคสนใจอุดหนุนข้าวจาก
เกษตรกร
มีภาคีพันธมิตรธุรกิจต่อตลาดตรง
(Direct Marketing)



จุดแข็ง: strength
มีการลงทะเบียนเป็นเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกเป็นชาวนา
ที่มีจิตสานึกเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
3,000ไร่ จานวน 300 คน
เกษตรสมาชิกภายใต้เครือข่ายที่
ได้รับการรับรองข้าวอินทรีย์
มาตรฐาน IFORM มี 195 ราย
ผลผลิตปีละ 200 ตันข้าวเปลือก
มีเครือข่ายโรงสีชุมชนในพืน้ ที่ 6
แห่ง กาลังการผลิต 3 ตัน เก็บ
Stock ข้าวเปลือกได้ 400 ตัน
กลยุทธ์กลุ่ม: SO
















การนาแนวคิดการพัฒนาโซ่คณ
ุ ค่า
มาเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียเพื่อการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์

อุปสรรค: Threats
กลยุทธ์กลุ่ม: ST
มีหน่วยงานรัฐสนับสนุนช่วยเหลือ  การกาหนดเข็มมุง่ การขับเคลื่อน
หลากหลาย บางครัง้ ซ้าซ้อนทาให้
ระบบธุรกิจเครือข่าย
ชาวนาเสียเวลาในการยกระดับใน
สิ่งที่ควรจะดาเนินการ
ขาดระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
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จุดอ่อน: Weakness
ขาดแผนธุรกิจเชื่อมโยงกับภาคี
พันธมิตร
กรรมการและฝ่ายจัดการกลุ่ม
เครือข่ายฯขาดทักษะด้านการ
ประกอบการ
ขาดสานักงานเครือข่าย
ขาดเงินทุนหมุนเวียนรวบรวม
ข้าวเปลือก
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสูง
ต้นทุนการกระจายสินค้า/
การตลาดสูง
กลยุทธ์กลุ่ม: WO

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก
เพื่อการวางแผน
การวางโครงสร้างการบริหาร
จัดการ
การจัดทาแผนธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง
ธุรกิจกับภาคีเครือข่ายในระบบ
การค้าที่เป็นธรรม

กลยุทธ์กลุ่ม: WT
 การจัดการความรู้และสร้างสังคม
ฐานความรู้ระหว่างผู้มีสว่ นได้สว่ น
เสียให้ตระหนักในการพัฒนาโซ่
คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การขับเคลื่อนแผนธุรกิจภายใต้
วิสัยทัศน์-เป้าหมายร่วม

3.5 การจัดทาแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ.อานาจเจริญ
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ. อานาจเจริญ ภายใต้
การสนับสนุนของทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯ และการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สมาชิก
กลุ่มเครือข่ายฯที่เป็นชาวนา ผู้ประกอบการโรงสี ภาคีพันธมิตรธุรกิจเอกชน หน่วยงานรัฐ ได้ข้อสรุป
สาหรับกรอบทิศทางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม ระหว่าง
ปี 2559-2563 ดังรูป ที่ 3.4 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ร่วม “มุ่งสร้างเครือข่ายคุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์สู่สากล”
กลยุทธ์หลักมี 5 ประการได้แก่
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตของสมาชิกเพื่อการวางแผนตามมาตรฐาน มกท.
2. การวางแผนธุรกิจร่วมกับภาคีภายใต้โซ่อุปทาน
3. การสร้างแบรนด์ขา้ วหอมอานาจเจริญ
4. การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายสินค้าตามแนวทางการค้าที่เป็นธรรม
5. การสร้างสังคมฐานความรู้สชู่ ุมชนชาวนามืออาชีพ

รูปที่ 3.4 แผนกลยุทธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ ระหว่างปี 2559-2563
3.6 ผลลัพธ์จากการวิจัย: โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ
ผลลัพธ์การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องใน 3 ระยะ ได้นามาซึ่ง
โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ โดยเป็นไปภายใต้วิสัยทัศน์ร่ วม “มุ่งสร้างเครือข่าย
คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์สู่สากล” ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.5
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รูปที่ 3.5 โซ่คุณค่ากลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ
ภาคีใ นระดั บกิ จกรรมต้นน้าของโซ่คุณค่าที่สาคัญประกอบด้วย ธ.ก.ส., สนง.พาณิชย์
จังหวัด,มกท., วิสาหกิจชุมชน 22 แห่ง, สนง.เกษตรจังหวัด, นักวิจัย สกว. เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนแผนธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายฯในการสนับสนุนด้านเงินกู้ยืม (ดอกเบี้ยต่า) ปัจจัยการผลิต การ
ตรวจรับรอง IFORM การประสานงานนัดหมายสมาชิกชาวนาในเรื่องการวางแผนการผลิต การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การรวบรวมข้าวเปลือก สต๊อคข้าว ตลอดจนการจัดการความรู้แก่สมาชิกชาวนาเพื่อ
วางแผนลดต้นทุนและการรวมกลุ่ม-เครือข่ายสู่เป้าหมายร่วม
ภาคีในระดับกิจกรรมกลางน้าของโซ่คุณค่าที่สาคัญ ประกอบด้วย โรงสีวิสาหกิจชุมชน 5
แห่ง, โรงสีเอกชน 1 แห่ง, พาณิชย์จังหวัด, กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน, ธ.ก.ส., โรงสีโนนค้อทุ่ง,
ภาคีเอกชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการให้คาแนะนาด้านการบริหารจัดการสานักงานเครือข่าย การบริหาร
จัด การแผนธุ รกิ จส าหรับ โรงสีทั้ง 7 แห่ง การหาตลาด การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “ข้าวสัจธรรม
อานาจเจริญ” การพัฒนาระบบธุรกิจภายใต้แนวคิด Demand Driven Supply Network โดยทีมวิจัย
ภาคีในระดับกิจกรรมปลายน้าของโซ่คุณค่าที่สาคัญ ประกอบด้วย โครงการผูกปิ่นโตข้าว,
โรงแรม 5 ดาว, เมืองทองธานี, ร้านแม่ศรีเรือน, Sizzler, Farmer Shop มก., ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,
ผู้ประกอบการอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการหาตลาด, เจรจาต่อรองธุรกิจการให้คาปรึกษาแนะนาใน
การขนส่งและการพั ฒนาระบบโลจิส ติก ส์ การพัฒนาทัก ษะด้านการประกอบการ การดาเนินการ
โครงการ CSA ร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ
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3.7 ผลลัพธ์จากการวิจัย: แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์
3.7.1 แนวทางในการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ ในที่นี้เป็นไปภายใต้กรอบแนวคิด
Moving Up the Value Chain by Stanshi’s Smiling Curve (รูปที่3.6)
กระบวนการวิจัยที่เข้าไปสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ
ประกอบด้วย กิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่
1) การยกระดับไปสู่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Function Upgrading) ได้แก่ การ
วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิตรวมกัน การจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตข้าวมาตรฐาน IFORM และ EU การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์และ
วางแผนธุรกิจ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรกลุ่มเครือข่ายฯ
2) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading) ได้แก่ การรับรองมาตรฐานข้าว
อินทรีย์ IFORM และ EU แก่ชาวนาสมาชิก การปรับปรุงเทคโนโลยีโรงสีให้ได้มาตรฐาน การประยุกต์ใช้
แนวทางของ Demand Driven Supply Network มาวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ การ
ประยุกต์แนวคิดของ LEAN และ Just in time มาใช้ในระบบธุรกิจและการส่งมอบมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่
ลูกค้า
3) การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) ได้แก่ การสร้างแบรนด์ข้าวสัจธรรม
อานาจเจริญร่วมกับภาคี การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อจาหน่ายแก่ตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่เป็น
ภาคีพันธมิตรธุรกิจ การเปิดช่องทางการตลาด Direct Marketing การดาเนินการโครงการ CSA หา
ลูกค้าประจา

รูปที่ 3.6 แนวทางในการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ภายใต้กรอบแนวคิด The Moving Up Value Chain
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3.7.2 ผลลัพธ์การยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์
ในภาพแสดง Value Add Mapping เพื่อแสดงให้เห็นผลการดาเนินการในการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ในปีการผลิต 2557/2558 ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม ดัง
รายละเอียดในรูปที่ 3.7
ตามรูปจะแสดงให้เห็นตัวละคร (Actors) ที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์บรรจุถุง
สุ ญ ญากาศขนาด 1 กิ โ ลกรั ม ภายใต้ โ ซ่ คุ ณ ค่ า ของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข้ า วสั จ ธรรม จ.
อานาจเจริญ ซึ่งประกอบด้วย 1) ชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์มาตรฐาน IFORM ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เครือข่ายฯ 2)วิสาหกิจชุมชน 22 แห่งใน 5 อาเภอของจังหวัดอานาจเจริญ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายฯ
ที่ทาหน้าที่รวบรวมข้าวเปลือก 3) วิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง 4) ภาคีเครือข่ายด้านการตลาด/ขนส่ง 5)
ผูป้ ระกอบการขายส่ง/ภาคีพันธมิตรธุรกิจ 6) ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีก/ภาคีพันธมิตรร้านค้าชุมชน
1) ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์มีต้นทุนการผลิตข้าวเปลือก 11 บาท/กก.
2) วิสาหกิจชุมชน 22 แห่ง ทาหน้าที่ส่งเสริมการผลิต รวบรวม เก็บรักษาข้าวเปลือกจาก
สมาชิก โดยกาหนดการรับซื้อข้าวเปลือกตามมาตรฐานต้นข้าว 42 กรัม ความชื้น 15% ราคากิโลกรัม
ละ 16 บาท
3) วิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่งทาหน้าที่เก็บรักษา แปรรูป บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
(ถุงสุญญากาศ) จาหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 39 บาท
4) ภาคี พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ท าหน้ า ที่ ส ร้ า งแบรนด์ / การตลาด/ขนส่ ง /กระจายสิ น ค้ า ถึ ง
ผูป้ ระกอบการขายส่งจาหน่ายในราคากิโลกรัมละ 43 บาท
5) ผู้ประกอบการขายส่ง ทาหน้าที่การตลาด สร้างแบรนด์จาหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ
55 บาท
6) ผู้ประกอบการขายปลีก ทาหน้าที่การตลาด สร้างแบรนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคา
กิโลกรัมละ 75-85-150 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแบรนด์สินค้าและโอกาสทางธุรกิจของผู้ค้าปลีก

รูปที่ 3.7 การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ในปีการผลิต 2557/2558 ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวสัจธรรม
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กล่าวโดยสรุป: การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มภายใต้แผนธุรกิจของกลุ่ม
เครือข่ายวิส าหกิ จชุมชนผู้ป ลู ก ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สามารถสร้างมูลค่า เพิ่มแก่ชาวนาผู้ผลิตและ
จาหน่ายข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท (สูงกว่า) ราคา
ตลาดที่ กิ โ ลกรั ม ละ 5 บาท ในขณะเดี ย วกั น กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยฯที่ ย กระดั บ กิ จ กรรม (Functional
Upgrading) ของกลุ่มในการส่งเสริมการผลิตรวบรวมผลผลิต-เก็บรักษา-แปรรูป-บรรจุหีบห่อ-ขนส่งสร้างแบรนด์-เจรจาธุรกิจ โดยสามารถจาหน่ายข้าวสารถุง สุญญากาศขนาดบรรจุ 1 กก.ได้ในราคา
กิโลกรัมละ 55 บาท มีมูลค่าเพิ่มกิโ ลกรัมละ 19 บาท โดยผู้ประกอบการค้าปลีกสามารถจาหน่าย
ข้า วสารแบรนด์ “ข้ า วสั จ ธรรม” ได้ ใ นราคากิ โ ลกรั มละ 75 ,85 และ 150 บาท ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ
ความสามารถของผูป้ ระกอบการและกลุ่มผูซ้ ือ้ (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบราคาและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายฯที่จาหน่ายได้ใน 2558
ผลิตภัณฑ์
ข้าวเปลือก
ข้าวสาร
ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ
ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ
ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ

ตัวละครในโซ่คุณค่า
ชาวนาสมาชิก
กลุ่มเครือข่ายฯ
กลุ่มเครือข่ายฯ
ผู้ประกอบการขายส่งทีเ่ ป็นภาคี
ผู้ประกอบการขายปลีกทีเ่ ป็นภาคี

หน่วย(บาท/กก.)
ราคาทุน ราคาจาหน่าย มูลค่าเพิ่ม
11
16
5
32
39
7
39
43
4
43
55
12
55
75,85,150
20,30,95

*ข้อมูลจากการสารวจในปีการผลิต 2557-2558

3.8 ข้อค้นพบจากการวิจัย
กระบวนการวิจัย ที่ด าเนิน การภายใต้ก รอบแนวคิด การพั ฒนาโซ่คุณค่า เพื่อยกระดั บ
มูลค่าเพิ่มของ Stanshi ’s smiling Curve ที่ได้นามาประยุกต์ใช้ โดยมีทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการ ฯ เข้า
ไปช่วยสนับสนุนในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้โ ซ่คุณค่า โดยใช้กลไกของแผนธุรกิจ สู่การ
บรรลุเป้าหมายร่วม (วิสัยทัศน์ร่วม) นั้น ได้นามาซึ่งข้อค้นพบน่าสนใจ 2 ประการดังนี้
3.8.1 Business Model ใหม่ที่ใช้เป็นกลไกการยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการใน
แนวทางการค้าที่เป็นธรรม
Business Model เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยดังในรูปที่ 3.8 แสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่
ระหว่างตัวละคร (Actors) ในระบบธุรกิจข้าวสัจธรรมของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม ซึ่ง
มีตลาดเป้าหมาย(Target Market) เป็นเครือข่ายผู้ บริโภค (โรงแรม ศูนย์ประชุม ภัตตาคาร และ
ผูป้ ระกอบการ) ที่มแี ผนการสั่งซือ้ ตามชนิดของผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายเกษตรกรมีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่สาคัญ ได้แก่ การวางระบบจัดซื้อ (POS) ของฝ่ายจัดซื้อ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ข้าวสัจธรรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต แผนสต็อกสินค้า แผนการตลาด แผนการขนส่ง ส่ง
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มอบ เก็บเงิน และข้อมูล ป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง ซึ่งดาเนินการโดยใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งแนวทางการดาเนินการภายใต้ Business Model
ดังกล่าวเป็นไปในลักษณะของ Demand Driven Supply Network ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่
การยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการของชาวนาและการพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรมในที่สุด
มุ่งสร้างเครื อข่าย
คุณค่าเพื่อยกระดับ
มูลค่าเพิ่มข้าว
อินทรี ยส์ ู่สากล

โรงแรม ศูนย์ประชุม
ภัตตาคาร ฯลฯ

ชนิดผลิตภัณฑ์
กลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวสัจธรรม
จ.อานาจเจริ ญ

รูปที่ 3.8 Business Model ในลักษณะของ The Demand Driven Supply Network
กระบวนการวิจัยได้เปิดโอกาสการเรียนรู้แก่ชาวนาอย่างครบวงจร (รูปที่ 3.9) ทั้งในมิติ
ของการปลุกจิตสานึกการผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับกระบวนทัศน์ในด้านบทบาทของ
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การตลาดสมัยใหม่ที่ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
สามารถยกระดับมูลค่าเพิ่มด้วยกลไกการสร้างแบรนด์ และมิติของการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะ
โดยการจัดการเรียนรู้นั้นได้ดาเนินการในลักษณะ Learning by doing ตลอดจนการสร้างกลไกการถ่าย
โอนความรู้สู่ท ายาทเกษตรกร โดยมีบทสะท้อนจากแกนนาชาวนา ให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจัก ษ์ที่
ชาวนามีทักษะการประกอบการอย่างแท้จริงดังกรณีตัวอย่างนายอดุลย์ โคลนพันธุ์ ดังนี้
“แต่ก่อนเวลาชาวนาจะขายข้าว ต้องไปถามโรงสีว่าจะให้ราคาเท่าไร ?
แต่ตอนนี้เราสามารถให้คนซื้อมาถามเราว่าจะขายราคาเท่าไร? ทั้งนี้เพราะอะไร นั่นก็
เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ดีอีกทางหนึ่ง
ก็คือ เรามีภาคีพันธมิตรธุรกิจมาช่วยเราเจรจาหาตลาดที่สามารถขายตรงถึงผู้บริโภค
คนสุ ด ท้ า ย เช่ น โรงแรม บริ ษั ท ร้ า นอาหาร ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า ชาวนาได้ มี โ อกาสท า
การตลาดโดยตรง ทาให้ชาวนาขายข้าวสารแทนที่จะขายข้าวเปลือก และยิ่งผู้บริโภคติดใจในแบรนด์
ข้าวสัจธรรม ว่าดี ว่าอร่อย ก็ยิ่งจะทาให้เรามีตลาดที่แน่นอน อย่างนี้แล้วถือว่า เราไม่ต้องรอให้รัฐบาล
มาประกันราคาข้าวให้เราแล้ว เราช่วยตัวเองได้แล้ว”
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ออกบู๊ทจาหน่ายข้าวสัจธรรม

เจรจาจาหน่ายข้าวกับภาคีโรงแรม

ประชุมเพื่อจัดทาฐานข้อมูลและสร้างแบรนด์

ประชุมจัดทาแผนธุรกิจร่วมกับพาณิชย์จงั หวัด

ประชุมถอดบทเรียนสมาชิกในเครือข่ายฯ

ยกระดับชาวนามืออาชีพ

รูปที่ 3.9 ภาพกิจกรรมภายใต้เครือข่ายฯ
แม้ว่ากลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ จะสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ข้าวอิน ทรีย์
แก่สมาชิกได้ดังที่กล่าวรายละเอียดไปข้างต้นแล้ว แต่สิ่งสาคัญมากกว่านั้นคือ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนฯดังกล่าวได้มีโอกาสเรียนรู้ในการเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร
มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของการพึ่ ง พาตนเอง(Dependence) การพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น ในกลุ่ ม
(Independence) และการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย (Inter dependence) ผลการประเมินความ
คิ ด เห็ น ของสมาชิ ก ชาวนาพบว่ า ทุ ก คนได้ ต ระหนั ก เห็ น ความส าคั ญ ของการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม การพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันเป็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ
เรีย นรู้ตลอดชีวิต ซึ่งในปัจจุบัน สมาชิก ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ
มีสมาชิกจานวน 320 คน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยมีกลไกการบริหารจัดการ
ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ขององค์กร และชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็น ถึงวิธีคิด และ
วิธีการทางานร่วมกัน ในการจัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงินที่มีอยู่อย่างมีเอกลักษณ์
ที่ชใี้ ห้เห็นถึง “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ที่นาพาสูช่ ุมชนเป็นสุข”ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สาหรับข้อเสนอจากการวิจัยในส่วนของแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สาหรับเกษตรกรรายย่อยจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 ต่อไป
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บทที่ 4
แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์สาหรับเกษตรกรรายย่อย
: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม
4.1 ความสาคัญของปัญหาและความเป็นมาของการวิจัย
ผักอินทรีย์ (Organic Vegetable) เป็นผักที่ผลิตด้วยวิธีการธรรมชาติใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสาร
สกัดจากธรรมชาติในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์และพืชที่มีการตัดต่อทาง
พันธุกรรมในปี 2553 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ประมาน 7,000 ไร่ เป็นอันดับ 3 รองจากข้าว
อินทรีย์และพืชไร่อินทรีย์ (ฤทัยชนก,มปป.) กระบวนการผลิตผักอินทรีย์ต้องคานึงถึงดิน พืช แมลง และ
สภาพแวดล้ อมควบคู่ กั น ไป โดยต้อ งมี ก ารปรับ ปรุ งดิ นให้ส มบู รณ์ มี ก ารปลูก พืช หลายชนิ ดทั้ งพื ช
หมุนเวียนและพืชแซม การป้องกันและกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และการป้องกัน
และกาจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ส่วน Keith(n.d.) ได้กล่าวว่าการปลูกผัก
อินทรีย์ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนควรใช้พืชไม่น้อยกว่า 3 ชนิด และสามารถแก้ปัญหาการระบาด
ของโรคแมลง และวัชพืชได้ แต่ต้องเลือกชนิดของพืชให้เหมาะสม
จากการสารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน /กรีนเน็ท พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นจาก 192,220.03 ไร่ ในปีพ.ศ. 2552
เป็น 212,995.34 ไร่ ในปี พ.ศ. 2553 (10.8%) และเพิ่มขึ้น เป็น 219,309.66 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554
(3.0%) แต่ในปี พ.ศ. 2555 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ลดลงเหลือ 205,385.81 ไร่( -6.4%) จาก
สถานการณ์ดังกล่าว พื้นที่การผลิตผักอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในปี 2554 มีพื้นที่เพาะปลูก
ผักอินทรีย์ 7,132.83 ไร่และมีจานวนลดลงในปี 2555 ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงเหลือ 4,443.45 ไร่ มี
แนวโน้มชะลอตัว ในปี 2556 (www.greennet.or.th/article/organicfarming/thailand) เกษตรอินทรีย์ใ น
ประเทศไทยยังเป็นระยะการพัฒนา เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยในรูปแบบของการผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จาเป็นต้องอาศัยการรวมกลุ่มกันเพื่อสามารถยกระดับการผลิต
จังหวัดนครปฐมขึน้ ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ใช้สารเคมีมากเป็นอันดับแรก ๆ ของประเทศไทยแต่
มีจุดเด่นที่มีพื้นที่การเกษตรที่อยู่ใกล้ตลาด อย่างไรก็ตามในหลายทศวรรษที่ผ่านมาคนในชุมชนอาเภอ
สามพรานได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากปัญหามลพิ ษและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีใน
การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2551 คนในชุมชนจึงคิดหาทางแก้ปัญหาโดยจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกันโดยมีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์เป็นแกนนาและมีนักวิจัยจากสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งในที่สุดได้ข้อสรุป
โดยได้กาหนดเป็นปณิธานร่วม “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์โดยมีสวนสามพรานเป็น
เสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญาเป็นสู่ความกินดีอยู่ดี มีสุข ถ้วนหน้า ” เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาอาชีพและการดาเนินชีวติ บนหลักการพึ่งพา และร่วมมือกันโดยมีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์
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เป็ น แกนน า หลั ง จากนั้ น ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม ต้ น ด าเนิ น การโดยการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มซึ่ ง มี
จุดมุ่งหมายสาคัญในการพัฒนากลไกและระบบธุรกิจชุมชน บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์การวิจัยภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าวที่รู้จักกันในนามของสามพรานโมเดลได้ก่อ
เกิดเป็นตัวแบบธุรกิจชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้
“ตลาดสุ ข ใจ” มู ล นิ ธิ สั ง คมสุ ข ใจ และที ม วิ จั ย ร่ ว มกั บ ภาคี ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชน ในกา ร
ขั บ เคลื่ อ นแผนธุ ร กิ จ ในการแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น ของคนในชุ ม ชน โดยได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร การเพิ่ม
โอกาสการตลาด การสร้างแบรนด์ตลาดเกษตรกร (Farmer’s Market) ในนามของตลาดสุขใจ ซึ่งมี
ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ และนาไปขยายผลพัฒนาในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (จุฑาทิพย์
ภัทราวาท และคณะ, 2557, อรุษ นวราช และคณะ 2556)
เพื่อการต่อยอดการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ในการยกระดับการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผักอินทรีย์ที่ผลิ ตโดยเกษตรกรรายย่อย ทั้งในนครปฐมและพื้นที่อื่น การดาเนินการ
โครงการวิจัยในที่นี้จึงได้ดาเนินการเป็น 2 ระยะ ในระหว่างปี 2557 – 2558 ภายใต้ชุดโครงการการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ละการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม ระยะที่ 8 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ 3
ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม(Moving up value chain) ผักอินทรีย์ที่ผลิต
โดยเกษตรกรรายย่อย 2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผัก
อินทรีย์รายย่อย 3) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซ่อุปทานการผลิตอินทรีย์ของเกษตรกร
รายย่อย
4.2 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยและพื้นที่วิจัย
กลุ่มเป้าหมายการวิจัยหลัก ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ภายใต้เครือข่ายของกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยในปีแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เครือข่ายพี่น้อง 2 ตาบล
และกลุ่มคลองโยง เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกผักอินทรีย์เข้าร่วมโครงการ 4
กลุ่ม จานวน 18 องค์กร ประกอบด้วย 1) กลุ่มเครือข่ายพี่น้องสองตาบล อ.เมือง จ.นครปฐม 2) กลุ่ม
คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 4)
กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู จ.ประจวบคีรขี ันธ์
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รูปที่ 4.1 กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและพื้นที่วิจัย
4.2.1 กลุ่มเครือข่ายพี่น้องสองตาบล
กลุ่มพี่น้องสองตาบล เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วก่อนที่โครงการเข้าไป
ให้การสนับสนุน ซึ่งตอนแรกมีเกษตรกรบางรายได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand แล้วด้วย
เกษตรกรกลุ่มนี้จึงมีพื้นฐานการทาเกษตร
อิน ทรี ย์ค่ อนข้า งดี และมีกิ จกรรมกลุ่ม กั น
อย่างชัดเจน การสนับสนุนกลุ่มจึงเน้นหนัก
ไปในการขายผ่านช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
รวมถึ งการนาระบบรับ รองแบบมีส่ว นร่วม
PGS มาใช้ในการขับเคลื่อน และพัฒนากลุ่ม
และยั งเป็นการเตรี ย มพร้อมกั บ การตรวจ
รับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล IFOAM อีกด้วย
ช่องทางการตลาดของกลุ่มจะเป็นตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร และสวนสามพรานเป็น
หลัก เนื่องจากกลุ่มมีการบริหารกันแบบแนวราบ เป็นเพื่อนกันมาก่อน จึงทาให้การวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของสวนสามพรานค่อนข้างมีปัญหา เพราะสมาชิกหลายคนผลิตค่อนข้าง
น้อย ไม่ชินกั บการวางแผนการผลิต กรณีเ ป็นเพื่อนกั นมาก่อนนั้น ท าให้ไ ม่มีความเด็ ดขาดในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยหลายครั้งทางกลุ่มต้องขอความช่วยเหลือจากโครงการในการเข้าไป
ช่วยแก้ปัญหาของกลุ่ม
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เนื่องจากสมาชิกจะมีพ้นื ที่ทาการเกษตรค่อนข้างน้อย ประมาณ 3 ไร่ ถึง 20 ไร่ต่อราย จึง
เหมาะกับการขายตลาดรายย่อยอย่างตลาดสุขใจ และตลาดสุขใจสัญจร มากกว่าที่จะผลิตส่งสวนสาม
พราน หรือลูก ค้าที่ต้องการผลผลิตจานวนมากอย่างต่อเนื่อง จากสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 18 ราย มี
สมาชิกเพียง 9 ราย ที่มศี ักยภาพในการวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งสวนสามพราน สมาชิกที่
เหลือก็จะขายผ่านกลุ่มที่ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร และ Website Sookjai Organics ภายในกลางปีนี้
ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนากลุ่มได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า
สมาชิก กลุ่มส่ว นใหญ่ไ ด้ใ บรับ รองมาตรฐาน IFOAM แล้ว PGS ท าให้ก ลุ่มมี อุดมการณ์ขับ เคลื่อนที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการตั้งข้ อตกลงร่วมกันในการทาเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งทาให้ผู้ที่
อยากมาเข้ากลุ่ม เห็นกติกาของกลุ่มชัดเจนตั้งแต่แรก ซึ่งทาให้ผู้ที่มาใหม่ตัดสินใจง่ายกับการเข้ามาเป็น
สมาชิกกลุ่มในด้านของการตลาด PGS จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจการทางานของกลุ่ม และยังมีส่วนร่วมใน
ระบบรับรองนีด้ ้วย
4.2.2 กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู
กลุ่มป่าละอู ประกอบไปด้ว ยเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีศัก ยภาพในการผลิตในปริมาณมาก
เนื่องจากพืน้ ที่ทาการเกษตรจะเป็นแปลงใหญ่ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่อานวยต่อการปลูกผัก หัวหน้า
กลุ่มจะเป็นเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์มา
เป็นเวลานานแล้ว มีประสบการณ์ค้าขายกับ
บริษัทส่งผักอินทรีย์มาก่อน
ในด้านช่องทางการตลาด กลุ่ม
จะมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ผั ก ในปริ ม าณที่
ต่อเนื่องให้กับสวนสามพราน เพราะหัวหน้า
กลุ่ม มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต
มาก่อน ในทางเดียวกัน กลุ่มจะมีผักที่หลากหลายไม่เหมือนกลุ่มอื่นที่ตลาดสุขใจ รวมถึงวิธีการขายที่มี
เอกลักษณ์ สามารถทายอดขายได้สูงกว่ากลุ่ม อื่น ๆ การที่กลุ่มอยู่หา่ งไกลจากสวนสามพรานนั้น ทาให้
การมาส่งผักจะเป็นแค่สัปดาห์ละครั้ง กลุ่มจึงไม่ได้ไปร่วมขายตลาดสุขใจสัญจร หรือ Website Sookjai
Organics ณ ตอนนี้
การใช้ PGS เป็ น เครื่ อ งมื อ ขั บ เคลื่ อ นกลุ่ ม มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น กลุ่ ม ที่ มี
เกษตรกรที่เพิ่งหันมาทาเกษตรอินทรีย์หลายราย และยังมีเกษตรกรที่สนใจวนเวียนเข้ามาร่วมประชุม
กลุ่ ม เป็ น ประจ า PGS จึ ง เป็ น การเตรี ย มพร้ อ มเกษตรกรอย่ า งดี ก่ อ นที่ จ ะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง มกท.
(สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย) มาตรวจแปลง เพื่อให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล IFOAM เนื่องจากกลุ่มป่าละอูอยู่ห่างจากนครปฐมถึง 3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่โครงการจึงไปเยี่ยม
กลุ่มแค่เดือนละ 1 ครั้ง จึงต้องมีการย้าความสาคัญของ PGS กลุ่ม เพื่อให้มีการตรวจสอบกันเองอย่าง
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ต่อเนื่องและให้ความชัดเจนกับผูป้ ระสงค์ที่จะมาเข้ากลุ่มอีกด้วย ในอนาคตกลุ่มคงมีการขายผลผลิตให้
พืน้ ที่มากขึ้น เช่นที่หัวหินหรืออาจจะมีร้านของกลุ่มเองในพื้นที่ ซึ่ง PGS จะเป็นเครื่องมือในการให้ความ
มั่นใจให้กับผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าในท้องถิ่นที่มปี ระสิทธิภาพ
4.2.3 กลุ่มคลองโยง ลานตากฟ้า
กลุ่ มคลองโยง แต่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ตผั ก อิ นทรี ย์ คุ ณภาพดี อย่ างต่ อเนื่ อง ช่ องทาง
การตลาดของกลุ่มหลักจะเป็นตลาดสุขใจและตลาดสุขใจสัญจร ตอนนีก้ ็จะเริ่มส่งให้สวนสามพรานบ้าง
ก ลุ่ ม จ ะ มี ก า ร พั ฒ น า ก า ร ที่ ดี
โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม คุ ณสมทรง ซึ่งปรับจาก
เกษตรกรที่ เคยพึ่งพาสารเคมี จนบัดนี้ ผ่านการ
ตรวจรั บ รองจาก มกท. ซึ่ ง น่ า จะได้ ใ บรั บ รอง
มาตรฐาน IFOAM ในไม่ช้า
พื้ น ที่ ผ ลิ ต ของคุ ณ สมทรงไม่ ค่ อ ย
อ านวยต่ อการปลู ก ผั ก อิ นทรี ย์ แต่ เ พราะความ
พยายามอย่างต่อเนือ่ ง ก็สามารถทาสาเร็จได้ จนตอนนี้มีผักส่งให้ผู้ส่งออกไปไต้หวันทุกสัปดาห์ ทาให้ทาง
ครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับการทาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่แรกมีความเชื่อมั่น และสนับสนุนให้ขยายพื้นที่แล้ว
ตอนที่ผู้ส่งออกมาติด ต่อซื้อผัก ครั้งแรก คุณสมทรงยั งไม่มีใบรับรองมาตรฐานอิน ทรีย์
สากล ทางโครงการเลยเชิญผูส้ ่งออกมาดูการประชุมกลุ่มประจาเดือน และมาดูระบบรับรองแบบมีส่วน
ร่วม PGS ซึ่งหลังจากที่ผู้ส่งออกมาประชุมครั้งนั้น ก็ทาให้เขามั่นใจกับวิธีการขับเคลื่อน และระบบการ
ท าเกษตรอิ น ทรี ย์ ข องกลุ่ ม โดยที่ เ ขาบอกว่ า เขามั่ น ใจและกล้ า ที่ จ ะซื้ อ ผั ก โ ดยที่ ยั ง ไม่ มี ใ บรั บ รอง
มาตรฐานอินทรีย์สากลด้วย นับได้ว่า PGS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ให้ความมั่นใจกับผูซ้ อื้
ผัก ที่ ส่ง ไปไต้ หวั น จะถู ก ตรวจสารเคมีป นเปื้อ นทุก ครั้ง ซึ่ง เคยมี ก ารตรวจพบสารเคมี
ปนเปื้อน และก็ได้ทาการตรวจหาที่มาของสารเคมี ปรากฏว่าเป็นสารเคมีที่ลมพัดมาจากแปลงข้างเคียง
ซึ่งถึงแม้จะมีแนวกันชนก็ตาม แต่ในช่วงที่ลมพัดแรง อาจมีหลุดปนเปื้อนเข้ามาได้ จึงได้มีการขึงแผ่น
พลาสติกเป็นแนวกันชนอีกชั้น หลังจากนั้นก็ไม่มีการตรวจเจอสารเคมีปนเปื้อนอีก
ทางผู้ ส่ ง ออกมิ ไ ด้ มี ข้ อ สงสั ย กั บ คุ ณ สมทรงตั้ ง แต่ ต อนที่ ท างไต้ ห วั น ตรวจเจอสารเคมี
ปนเปื้อน เพราะเขาเชื่อมั่นกับการทาเกษตรอินทรีย์ของคุณสมทรง นับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการ
ที่ลูกค้ามารู้จักกับเกษตรกรโดยตรง และมีส่วนร่วมในระบบ PGS ของกลุ่ม จะทาให้ลูกค้ามั่นใจ และ
เข้าใจยามที่เกิดปัญหา
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4.2.4 กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว
กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว จะไม่เหมือนกลุ่มเกษตรกรทั่วไป เพราะส่วนใหญ่เป็น
แม่บ้ านวั ย กลางคน ซึ่งไม่ค่ อยมี ที่ดิน และ
ประสบการณ์ ใ นการท าการเกษตร แต่ มี
ความประสงค์ ที่ จ ะมาร่ ว มกั น ท าเกษตร
อิ น ทรี ย์ เ พื่ อ หารายได้ เ สริ ม จึ ง มี ก าร
รวมกลุ่ม กั นโดยทางองค์ ก ารบริ หารส่ ว น
ตาบล อบต. เป็นผูช้ ่วยประสาน
หั ว หน้ า กลุ่ ม คุ ณ วั น ชั ย เป็ น
เกษตรกรที่ไ ด้ใ บรับ รองมาตรฐานอินทรีย์สากล IFOAM แล้ว เป็นแรงสาคัญ ในการขับ เคลื่อนกลุ่ม
รวมถึงคุณวัลลภ เป็นเกษตรกรหนุ่มที่แบ่งพืน้ ที่ 2 ไร่ ให้กับกลุ่มเพื่อปลูกผักอินทรีย์รว่ มกัน
คุณวันชัยเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยที่สมาชิกจะมาร่วมกันทาแปลงบนพื้นที่
ของคุณวัลลภ เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปี กลุ่มสามารถผลิตผักอินทรีย์มาขายที่ตลาดสุขใจได้ และกาลังวาง
แผนการผลิตมากขึ้นเพื่อส่งให้กับสวนสามพราน และ Website Sookjai Organics ในอนาคตอันใกล้น้ี
4.3 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ว่ า โครงการวิ จั ย “การยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ผั ก อิ น ทรี ย์ ที่ ผ ลิ ต โดย
เกษตรกรรายย่อย” เป็นไปในรูปแบบของการต่อยอดโครงการวิจัย “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” ซึ่ง
เป็นผลลัพธ์ของโครงการวิจัยที่ชุมชนอาเภอสามพราน มีปณิธานร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่ สังคมเกษตร
อินทรีย์ เพื่อการกินดีอยู่ดีถ้วนหน้ า โดยมีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ เป็นแกนนา โดยกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพรานได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสังคมสุขใจ และใช้กลไกการบริหารจัดการของมูลนิธิในการ
ขับเคลื่อนแผนการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
ที่ตั้ง : มูลนิธิสังคมสุขใจ เลขที่ 32 ถนนเพชรเกษม ตาบลยายชา อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73310
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มูลนิธิสังคมสุขใจ
คณะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ
ทีมวิจัย / นักส่งเสริม
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์พัฒนาอินทรีย์สุขใจ

ฝ่ายพัฒนาตลาด

ส่งเสริมเกษตรกร/ภาคีเครือข่าย
เกษตรกร ผู้ปลูกผักอินทรีย์ให้ได้การ
รับรองมาตรฐานอินทรีย์ (IFOAM)

โครงการตลาดสุขใจ

ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกร
การสนับสนุนวางแผนการผลิตผัก
อินทรีย์ร่วมกัน
การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
แบบมีส่วนร่วม (PGS)

โครงการตลาดสุขใจสัญจร
โครงการพัฒนาด้านการขนส่ง /
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
โครงการ E-commerce

รูปที่ 4.2 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
สาหรับโครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์สาหรับเกษตรกรรายย่อยนั้น เป็นไปภายใต้
ความรับผิดชอบของทีมวิจัย ซึ่งจะใช้ศูนย์พัฒนาอินทรีย์สุขใจ และฝ่ายพัฒนาตลาดในการขับเคลื่อน
กิจกรรม ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาอินทรีย์สุขใจ จะมีภารกิจสาคัญ ได้แก่ 1)
ส่งเสริม เกษตรกร/ภาคีเ ครือ ข่ายเกษตรกรผู้ป ลู ก ผัก อิน ทรีย์ ใ ห้ ไ ด้รั บ การรั บ รองมาตรฐานอิน ทรี ย์
(IFOAM) 2) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ก่เกษตรกร 3) การสนับสนุนการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ร่วมกัน 4)
การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) ในส่วน
ของฝ่ า ยพั ฒ นาตลาด มี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) โครงการตลาดสุ ข ใจที่ ด าเนิ น การภายใต้ ค ณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นในรูปแบบของ Farmers’ market ที่เปิดจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรอินทรีย์ปรับเปลี่ยน โดยผู้ ค้าในตลาดจะเป็นเกษตรกรและภาคีพันธมิตรธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
คุณค่าสามพราน 2) โครงการตลาดสุขใจสัญจรที่มีภารกิจในการจัดให้มี Farmers’ Market ภายใต้
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house brand “ตลาดสุขใจสัญจร” ในการกระตุ้นอุปสงค์ในกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคตามหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ใส่ใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการค้าที่เป็นธรรม 3) โครงการพัฒนาด้านการขนส่ง (Logistics) และ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่ง และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และ
ลดการสูญเสีย 4) โครงการ E-commerce มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตลาดลูกค้าประจา เพื่อยกระดับ
ไปสู่ Direct Marketing ที่เกษตรกรจะส่งสินค้าแก่ลูกค้าประจาที่เป็นจุดกระจายสินค้าของโครงการ
4.4 การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยที่ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นไปภายใต้
กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่ อ การยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ในแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (รูปที่ 4.3)
1. การจัด เวทีส นทนากลุ่มเป้าหมายกั บ ผู้เ กี่ ย วข้ องเพื่อก าหนดวิสัย ทัศน์ก ารเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่า เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้โซ่คุณค่า
3. การให้คาปรึกษาแนะนาการจัดทาแผนธุรกิจและการขับเคลื่อนแผนธุรกิจร่ว มกันภาคี
เครือข่ายสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม
4. การประเมินผล สรุปบทเรียน จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์

รูปที่ 4.3 กรอบแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.5 บทวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผน
การสนั บ สนุ น จากที ม วิ จั ย ในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เ พื่ อ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ โ ดยใช้
กระบวนมีส่วนร่วมจากภาคีที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
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บทวิเคราะห์สถานการณ์ที่ชีใ้ ห้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่มเครือข่าย
ผู้ปลูกผักอินทรีย์(กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน) โดยใช้วิธีการ SWOT Matrix Analysis มีรายละเอียด
ในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 SWOT Matrix Analysis กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์(กลุ่มธุรกิจคุณค่าสามพราน)
ปัจจัยภายใน







ปัจจัยภายนอก
โอกาส: Opportunity
 แนวโน้มผู้บริโภคสนใจบริโภคผักอินทรีย์
มีมากขึน้
 ภาพลักษณ์ของกลุม
่ ผู้ปลูกผักอินทรีย์เป็น
ที่ยอมรับ ส่งผลต่อการจาหน่ายผลผลิต
 มีภาคีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
นักวิชาการเข้ามาสนับสนุน
 มีตัวแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีของภาคีวิจัย
ด้านการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่ม
อุปสรรค: Threats
 สถานการณ์ภัยแล้ง น้าท่วม
 นโยบายรัฐและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่เข้าใจ จุดมุง่ หมายของกลุม่
เครือข่ายฯ
 ผู้บริโภคเข้าไม่ถึงแหล่งผลิต/จาหน่ายผัก
อินทรีย์



จุดแข็ง: strength
มีการรวมเป็นกลุม่ เครือข่ายผู้ปลูกผัก
อินทรีย์เพื่อการรับรองมาตรฐานผัก
อินทรีย์, การรวมขาย
สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักมีความมุง่ มั่นใน
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิกมีความมุง่ มั่นในการประกอบ
อาชีพที่ยึดมั่นในการพึ่งพาตนเอง
มีตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่า “สามพราน
โมเดล” ที่ขับเคลื่อนภายใต้ปณิธาน
“มุง่ สู่เกษตรอินทรีย์” ภายใต้กลไก
ของมูลนิธสิ ังคมสุขใจ
กลยุทธ์กลุ่ม: SO
การต่อยอดและขยายผลกลุม่ ธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพรานโดยนาแนวคิด
การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มมาประยุกต์ใช้
กับกลุ่มเป้าหมายผู้ปลูกผักอินทรีย์

กลยุทธ์กลุ่ม: ST
 การเชื่อมโยงภาคีหน่วยงานภาครัฐ
ภาควิชาการ นักธุรกิจ ผนึกกาลัง
ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม
 การสร้างกลไกลการตลาดเพื่อ
กระตุน้ อุปสงค์ผู้บริโภคและพัฒนา
ช่องทางการตลาดในระบบการค้าที่
เป็นธรรม
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จุดอ่อน: Weakness
ยังขาดความกระตือรือร้นในการเพิ่ม
ผลผลิต

กลยุทธ์กลุ่ม: WO
การยกระดับสมรรถนะการผลิตผ่าน
กลไกการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละ
กลไกการรับรองมาตรฐานระบบ
PGS

กลยุทธ์กลุ่ม: WT
ใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
การสร้างภาคีเครือข่ายเสริมพลังลด
อุปสรรค

4.6 แผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์(กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน)
การจัดทาแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์(กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน)
เป็นไปภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่า ประกอบด้วย ภาคี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคีพันธมิตรหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภาคีพันธมิตรธุรกิจเอกชน NGOs
ภาควิชาการ ได้ข้อสรุปสาหรับกรอบทิศทางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายผู้ปลู กผัก
อินทรีย์ ระหว่างปี 2559-2563 ดังรูป โดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมและเสาหลักกล
ยุทธ์ 3 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ร่วม “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพราน
เป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า”
I. เสาหลักกลยุทธ์: การยกระดับสมรรถนะการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ผ่านกลไกความเข้มแข็งของกลุ่ม
เป้าประสงค์: 1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีระบบการบริหารจัดการสู่ปณิธาน
และเป้าหมายร่วม
2)การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (IFOAM) ตามกระบวนการ
รับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS)
3) การวางระบบการผลิตที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสมาชิกโดยใช้กลไกกลุ่ม
ธุรกิ จเชิงคุ ณค่าสามพรานในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรเพื่อ กระจายผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโ ภคในตลาด
เป้าหมายเพื่อได้รับราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade)
4) การพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
5) การจั ด การเรี ย นรู้ แ ก่ เ กษตรกรผ่ า นกลไกศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ
สมรรถนะแก่เกษตรกรในการทาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
II. เสาหลัก กลยุทธ์: ใช้กลไกการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าของสามพรานโมเดลเพื่อ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม
เป้าประสงค์: 1) การใช้กลไกมูลนิธิสังคมสุขใจในการวางระบบขับเคลื่อนการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์แก่กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์
2) การใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติ การเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมพลังใน
รูปแบบ Public Private Partnership (PPP)
3) การพั ฒนาระบบโลจิส ติก ส์เ พื่อ การควบคุ มคุ ณภาพและการกระจาย
ผลิตภัณฑ์สผู่ บู้ ริโภค-ตลาดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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III. เสาหลักกลยุทธ์: การกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคและพัฒนาช่องทางการตลาดใน
ระบบการค้าที่เป็นธรรม
เป้าประสงค์: 1) เพื่อพัฒนาปลายทางการตลาดในแนวทางการค้าที่เป็นธรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market) ตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ การสร้างสังคมเกษตร
อินทรีย์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวและภาคีกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์
2) เพื่อรณรงค์เพิ่มอุปสงค์แก่ผู้บริโภคที่ตระหนัก ในผลิตภัณฑ์อินทรีย์และ
การค้าที่เป็นธรรม โดยใช้กลไกตลาดเกษตรกรภายใต้ house band “ตลาดสุขใจ”
3) เพื่อเผยแพร่ชุดความรูก้ ารยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผักอินทรีย์สู่สังคม โดยใช้
กลไกศูนย์เรียนรูม้ ีชีวติ “ตลาดสุขใจ”
4.7 ผลลัพธ์จากการวิจัย: ตัวแบบโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์
ผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องได้นามาซึ่งโซ่คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยเป็นไปภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคีทุกคนต้อง
เข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความ
กิ น ดี อ ยู่ ดี มี สุ ข ถ้ ว นหน้ า ” โดยได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด การพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่ อ ยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์มาใช้ในการเชื่อมโยงพันธมิตรธุ รกิจ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อ
จาหน่ายสู่ผบู้ ริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย
องค์ประกอบของภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน อาจจาแนกให้เห็นใน 3 กลุ่มได้แก่ (รูปที่ 4.4)
4.7.1 ภาคีพันธมิตรในการพัฒนากิจกรรมต้นน้า ประกอบด้วย
1) ภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพี่น้องสองตาบล
กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู กลุ่มคลองโยงตากฟ้า และกลุ่มคลองบางแก้ว ประกอบด้วย เกษตรกร 139
คน พื้นที่ปลูกผัก 1,500 ไร่ เข้ามามีส่ว นร่วมในการวางแผนการผลิตและการยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอินทรีย์ IFOAM โดยใช้กลไก PGS การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
2) ภาคีหน่ว ยงานภาครัฐ ที่สาคัญ ได้แก่ สานัก งานเกษตรอาเภอ กรมการค้าภายใน
มกท. มกอช. ททท. NGOs องค์การบริหารส่วนตาบล เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนการดาเนินงานภายใต้ปณิธานร่วม “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสาม
พรานเป็นเสาหลั กในการให้ความรู้และปัญ ญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า ” กิจกรรมสาคัญ
ได้แก่ การสนับสนุนด้านการตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่
ผูน้ า การสนับสนุนกิจกรรมตลาดเกษตรกรและอื่นๆ
3) สถาบันการศึกษา / ภาคีภาควิชาการ ที่สาคัญได้แก่ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตกาแพงแสน) มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาช่วยในฐานะที่ปรึกษา/พี่
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เลี้ย งสนับ สนุนการด าเนินงานศูนย์เ รีย นรู้ เพื่อยกระดับ สมรรถนะแก่เ กษตรกรในเรื่องการผลิตผัก
อินทรีย์เพื่อการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์
4) ภาคีสนับสนุนด้านทุนวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม การยกระดับมูลค่าเพิ่มผัก
อินทรีย์ที่สาคัญ ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)

รูปที่ 4.4 โซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
4.7.2 ภาคีพันธมิตรในการพัฒนากิจกรรมกลางน้า ประกอบด้วย
1) มูลนิธิสังคมสุขใจ จัดตัง้ ขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กรกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ใน
การขับเคลื่อนพันธกิจการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อบรรลุปณิธานร่วม “ภาคีทุกคน
ต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่
ความกินดีอยู่ดีมสี ุขถ้วนหน้า” กิจกรรมสาคัญของมูลนิธิ ได้แก่
 การวิจั ย และพั ฒ นา โดยมี ทีม วิ จั ยประจาโครงการต่ าง ๆ ทั้ง ด้ านการเกษตร
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โลจิสติกส์ การพัฒนาโซ่คุณค่า ฯลฯ
 การออกแบบระบบธุรกิจตามกรอบแนวทางการค้าที่เป็นธรรม ที่มุ่งเน้นในการ
เชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ
 การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย โดยใช้ปณิธานและแผนธุรกิจ
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจสู่เป้าหมายร่วมในระบบการค้าที่เป็นธรรม
 การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และชุม ชน ตลอดจนการเจรจาต่อรอง
ธุรกิจเพื่อการนาประโยชน์สภู่ าคีอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
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การติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ น าข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ มายกระดั บ การพั ฒ นาสู่

เป้าหมาย
4.7.3 ภาคีพันธมิตรในการพัฒนากิจกรรมปลายน้า ประกอบด้วย
1) เครือข่ายผู้บริโภค “ตลาดสุขใจ” ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็น
ผู้บริโภคในชุมชนที่เป็นผู้ซื้อประจา โดยผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอ ปีละ 2 ครั้ง ชีว้ ่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการบริการของตลาดสุขใจในระดับ มากถึงมาก
ที่สุด โดยให้ข้อคิดเห็นว่า มีความมั่นใจว่าสินค้าในตลาดเป็นสินค้าที่มคี ุณภาพมาตรฐาน “อินทรีย์” และ
ต้องการมาอุดหนุน “เป็นประจา”
2) เครือข่ายผู้บริโภค “ตลาดสุขใจสัญจร” มีจุดมุ่งหมายในการรณรงค์ผู้บริโภคที่
ตระหนักเห็นความสาคัญของการบริโภค “สินค้าเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม” จึงประสาน
ความร่วมมือกับบางองค์กรที่สาคัญ ได้แก่ “ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย”
โดยการจัดกิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์และหันมาเป็น
ลูกค้าประจาในรูปแบบของ Direct Marketing
3) บริษัท/ผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ ที่เป็นลูกค้าประจาในการสั่งซื้อผักอินทรีย์
ภายใต้แผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานที่สาคัญได้แก่ ห้าง Top Supermarket
4) กลุ่ มธุ ร กิ จ โรงแรม/การท่ อ งเที่ย วที่สั่ ง ซื้อ ผั ก อิ นทรี ย์ภ ายใต้ แผนธุ ร กิจ ได้ แ ก่
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์
อาจกล่าวได้ว่าผลลัพธ์การพัฒนาโซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า สามพราน
ชีใ้ ห้เห็นรูปแบบของการเสริมพลังระหว่างภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและประชาชน
ในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ปณิธานและเป้าหมายร่วม ในการแก้ปัญหาที่
มีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง

4.8 ข้อค้นพบจากการวิจัย: กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
สาหรับเกษตรกรรายย่อย
ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ จ ากการขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย ของชุ ด โครงการฯตามกรอบ Logical
Framework ร่วมกับภาคีเพื่อต่อยอดนาทุนความรู้และนวัตกรรมของชุดโครงการฯไปใช้ในการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ทั้งกรณีของข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น
ทีมกลยุ ท ธ์ ได้นามาประมวลข้อมูล เป็นชุดความรู้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรีย กว่ากรอบแนวทางการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ (The 9 Disciplines of Value Chain Development Platform) รูปที่ 4.5 ซึ่ง
ประกอบด้วยการดาเนินการ 9 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่หนึ่ง: การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วม
โครงการพัฒนาโซ่คุณค่า อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เป็นความต้องการของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
เอง หรืออาจเป็นไปภายใต้โครงการพัฒนาของหน่วยงานรัฐ
ขั้นตอนที่สอง: เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ Value Chain Analysis ที่มีผลลัพธ์
สาคัญคือข้อจากัดและโอกาสทางธุรกิจ
ขั้นตอนที่สาม: การก าหนดแนวคิดธุ รกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมในการดาเนินธุรกิจ
ขั้นตอนที่สี่ : การกาหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับ
มูลค่าเพิ่ม โดยมีประเด็นที่นามาพิจารณาว่าจะใช้แนวทางกลยุทธ์อะไรใน 4 แนวทางกลยุทธ์ ได้แก่
 การยกระดับตัวผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading)
 การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading)
 การยกระดับสถานะในโซ่คุณค่า (Function Upgrading)
 การขยายธุรกิจไปร่วมกับโซ่คุณค่าอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสการตลาด (Chain Upgrading)
ขั้นตอนที่ห้า: การกาหนดตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาด โดยมีประเด็นที่นามา
พิจารณาที่สาคัญ ได้แก่
 การก าหนดตลาดเป้าหมาย (End Market) หาลูก ค้าที่ เ ป็นเป้าหมายหลัก คือใคร
ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์อะไร และอะไรคือเป้าหมายการตลาด
 ท าอย่ า งไรจึ ง จะน าผลิต ภั ณฑ์ ไ ปส่ งมอบแก่ลู ก ค้า ให้เ กิด ความพึ ง พอใจและเป็น ไป
ตามเป้าหมายการตลาด
ขั้นตอนที่หก: การออกแบบระบบธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า ซึ่งจะพิจารณาในประเด็นที่
สาคัญ ได้แก่
 กิจกรรมภายใต้โซ่คุณค่า
 โครงสร้างและองค์ป ระกอบของภาคีพันธมิตรธุ รกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้
โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์
 ระบบการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุ รกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโซ่คุณค่า โดยระบุ
ว่าใครทาอะไร อย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม (Mutual Benefit)
ขั้นตอนที่เจ็ด: การจัดทาแผนธุรกิจ ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
แนวคิดธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริการ ความเสี่ยงและแผนรองรับความเสี่ยง และแผนการเงิน
ขั้นตอนที่แปด: การดาเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม
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การดาเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
จัดการความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ
เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการและการบรรลุเป้าหมายร่วม
ขั้นตอนที่เก้า: การติดตามประเมินผล และข้อมูลป้อนกลับ
การติดตามประเมินผลเป็นไปเพื่อการเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับแผนที่วางไว้ว่ามี
ความสาเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการรายงานเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการนาไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานต่อไป

รูปที่ 4.5 The 9 Disciplines of Value chain Development Platform
เอกสารอ้างอิง : Juthatip Patrwart at all,2016 ,A Review Study on Tilapia value chain in Thailand under the project “ Enhancing the Capacity
of Stakeholders to improve the Tilapia value chain in Thailand”FAO ,FAO Agriculture e-bulletin – November 2016
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บทที่ 5
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
5.1 ความเป็นมาของการวิจัย
การวิจัยสาหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวน
ทั ศ น์ ใ หม่ ใ นที่ นี้ มี เ จตนารมณ์ ส าคั ญ ในการสั ง เคราะห์ ชุ ด ความรู้ ภ ายใต้ ชุ ด โครงการวิ จั ย ฯและสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมตาม Logical Framework ของแผนการวิจัยให้ได้ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรที่สอดรับกับสภาวะการณ์ในบริบทโลกที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ในแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Value Based Economy)
กลุ่มการวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ภายใต้ชุดโครงการฯในระยะที่ 8 ที่สาคัญมี 2 ส่วน
ส่ ว นที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในบทนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและกรอบแนวทางเชิ ง
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัย 4 ขั้นตอน (รูปที่ 5.1)
ขั้นตอนที่ 1: เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคีเพื่อสังเคราะห์สถานการณ์และจัดทา
ข้อ เสนอส าหรั บ กรอบแนวทางเชิง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รูป การเกษตรภายใต้ก ระบวนทั ศน์ ใ หม่ ซึ่ง ได้
ดาเนินการระหว่างตุลาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559
ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมโยงภาคีผู้กาหนดนโยบายและที่เกี่ยวข้องเพื่อการ Shared vision และ
ผลักดั นการนากรอบยุท ธศาสตร์ไปใช้ในเชิงนโยบาย ผ่านกลไกคณะอนุก รรมาธิก ารปฏิรูป เศรษฐกิจ
การเกษตร สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะทางานปฏิรูปการเกษตรแบบก้าวหน้า ภายใต้คณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร สปท. ในระหว่างมีนาคม-ธันวาคม 2559
ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบาย (GAPs) สาหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.
2560-2579)
ขั้นตอนที่ 4: การจัดทาข้อสรุปสาหรับข้อเสนอเพื่อปิดช่องว่างเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ปี
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รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
5.2 การวิเคราะห์สภาพการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับภาคการเกษตรไทย
โดยที่สนิ ค้าเกษตรมีแนวโน้มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้านพลังงานและอาหาร ซึ่งเป็นผล
มาจากการเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ความต้องการพืช
พลังงานและพืชอาหารมีมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีจากัดและสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
ที่เสื่อมโทรมลงส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
สาคัญของโลก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการที่จะสร้างโอกาสการพัฒนาได้อกี มาก
ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมของภาคการเกษตรไทย ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5.1 จะเห็นได้ว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร คิดเป็น 1.21 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ
8.4 ของจีดพี ี โดยที่พ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด 51 ล้านเฮกเตอร์ เป็นพื้นที่ใช้ในภาคการเกษตร 24 ล้านเฮก
เตอร์ (47%ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด)มี ก ารปลู ก พื ช เป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยพื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ประกอบด้ ว ย ข้ า ว
ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง และปาล์มน้ามัน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 120.26 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ
70 ของพื้นที่ถือครองด้านการเกษตร
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เกษตรกรไทยมีจานวน 7.6 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประชากร(66ล้านคน)
ประกอบด้วยเกษตรกรปลูกข้าว อ้อย ยางพารา มันสาปะหลัง และปาล์มน้ามัน จานวน 4.0,0.3,1.6,0.5
และ1.3 ล้านครัวเรือนตามลาดับ
โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไทยติดอันดับการส่งออกระดับต้นๆของโลก โดย
ผลิตภัณฑ์ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ติดอันดับ 1 ส่วนอ้อย ติดอันดับ 2 และปาล์มน้ามันติดอันดับ 4
ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์อาหารไทยติดอันดับที่ 7 ของโลก ทั้งในรูปของธัญพืช น้าตาลทราย ผลไม้ อาหาร
แปรรูปทั้งกสิกรรม ปศุสัตว์และประมง โดยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในปี
2557 มีมูลค่ารวมประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 17.32 ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมดของไทย อย่างไรก็ตามเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตกลับไม่ได้รับประโยชน์ โดยผลประโยชน์กลับตกอยู่
กับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป โดยพบว่า ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรต่ากว่าที่ควร
จะเป็น ซึ่งปัญหาสาคัญมาจากการขาดแคลนน้า และการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม ผลผลิตต่อไร่ของข้าว
อ้อย ยางพารา มันสาปะหลัง และปาล์มน้ามันอยู่ที่ 495 กก. 10.3 ตัน 286 กก. 3.8 ตัน และ 3.0 ตัน
ตามลาดับ ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีหนี้สินครัวเรือนสูงและต้องเผชิญหน้ากับราคาสินค้า
เกษตรตกต่าและไม่นอน
ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบศักยภาพสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกร
ผลผลิต

พืน้ ที่
(ล้านไร่)

1.ข้าว

77.544

2.อ้อย

10.07

3.ยางพารา

20.0

4.มัน
สาปะหลัง
5.ปาล์ม
น้ามัน

8.5
4.15-4.4

จานวน ผลผลิตต่อไร่/ปี ผลผลิตล้าน ใช้ในประเทศ
ส่งออก มูลค่าส่งออก ส่งออก รายได้
เกษตรกร
(YIELD)
ตัน
(ล้านตัน)
(ล้านตัน)
ปี 2557 อันดับของ สุทธิ
(ครัวเรือน)
(ล้านบาท)
โลก
(ไร่/ปี)
3.6-4.0
นาปี
นาปี
(ข้าวสาร)
(ข้าวสาร) 174,854.7
1
271 บาท
494.5 กก. (ข้าวเปลือก)
13.32
10.96
36.65
0.309
10.29 ตัน (น้าตาลทราย) (น้าตาลทราย) (น้าตาลทราย) (น้าตาลทราย) 2
5,708
(10-12 CCS)
11.28
2.5
7.5-8.
5,362.8
บาท
1.5-1.6 260-289 กก. 4-4.3
0.636
3.664
1
193,754.8
5,128
บาท
0.480
3.5-3.8 ตัน
(หัวมัน)
3.5 ตัน
6.8ล้านตัน 114,644.9
1
1,045
(61%เป็
น
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ง
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น
)
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31.240
บาท
1.28
2.7-3.0 ตัน 2.039-2.10
1.784
0.316
282.23
4
5,768
(46.46%
บาท
ผลิตพลังงาน)

รวม

120.26

แหล่งข้อมูล: รายงานการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สปช.
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ข้อมูลจากการวิจัยชุดโครงการฯ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2558) ของคณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเกษตร สปช. (สปช. 2558. รายงานการปฏิรูปภาคเกษตร) ชี้ให้เห็นปัญหาของภาคการเกษตร
และเกษตรกร
1) ครัวเรือนภาคเกษตรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ คิดเป็นประชากรประมาณร้อย
ละ 36 ของประชากรไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก แต่เกษตรกรเป็นกลุ่มประชากรที่ยากจนของ
ประเทศ จีดีพีในภาคการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนในระบบเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 8.4
2) เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะยากจน มีหนีส้ ินครัวเรือนสูง ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ
ติดอยู่ในกับ ดักของหนี้ครัว เรือน ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนที่เ กี่ยวข้องกั บเกษตรกรต้องมีการ
ปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงให้ส อดคล้องกั บ สถานการณ์ปัจจุบัน จากข้อมูลของ สศช.ในครึ่งปีแรก 2558
เกษตรกรมีสัดส่วนหนีส้ ินต่อรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 2 เท่า
3) ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า-รายได้ไม่คุ้มต้นทุน โดยเฉพาะข้าวและยางพาราซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 60-70 ของเกษตรรวม อีกทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ใน
สถานะลดน้อยถอยลง การแข่งขันราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตและปัจจัยการ
ผลิตสูง ทาให้ราคาขายพืชผลต่ากว่าต้นทุน ทั้งนีค้ าดการว่าจีดีพีภาคเกษตรในปี 2558 อาจถดถอยติดลบ
ถึงร้อยละ -4.0 ถึง-4.3 ต่าสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และซ้าเติมเกษตรกร
4) ปัญหาเฉพาะหน้าของภาคเกษตรคือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดในช่วงปี 2558 และต่อเนื่องไป
อย่างน้อยปี 2559 จะกระทบต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรจากปริมาณน้าเกษตรที่ลดลง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยา
5) ต้นเหตุของความยากจนเกี่ยวข้องกับผลผลิตต่อไร่ของไทยต่ากว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นและ
ต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ซึ่งให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับพืน้ ที่
6) ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งในภาคเกษตร เกี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ที่ เ กษตรส่ ว นใหญ่ อ ยู่ น อกเขต
ชลประทาน สภาวะสภาพดินเสื่อมโทรมจากการทาการเกษตรและการใช้เคมีในภาคเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่
สูงและต่อเนื่องเป็นเวลานาน
7) ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน เกษตรกรไทยจานวนมากขาดที่ดินทากิน เป็นเกษตรกร
รับ จ้าง มีก ารบุกรุก พื้นที่ป่าและขาดเอกสารสิท ธิ์ใ นที่ดิน ท าให้ไ ม่สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาจากรัฐบาล
8) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ขาดการเข้าถึงโอกาสของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทากินคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า การพัฒนาเกษตรในอนาคตเกี่ยวข้องกับเกษตรแปลงใหญ่ใน
ลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรม ซึ่งจะทาให้คุ้มทุนและสามารถผลิตในเชิงปริมาณและครบวงจร
9) นโยบายรัฐในการยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรขาดความต่อเนื่อง ทั้งนโยบายการแปรรูป
สินค้าเกษตรทั้งพืชที่เป็นอาหาร พืชพลังงานและพืชที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อีกทั้งนโยบายเกษตร
อินทรีย์ซึ่งกาหนดเป็นวาระแห่งชาติยังขาดรูปธรรมในการขับเคลื่อน ขณะเดียวกันนโยบายเกี่ยวกับพืช
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เทคโนโลยีชีวภาพ รัฐจะต้องมีความชัดเจนทั้งด้านกฎหมายและผลลัพธ์ทั้งในข้อดีและผลกระทบต่ อการ
เป็นครัวโลก
10) ด้านการขาดแคลนแรงงานและสุขภาวะของเกษตรกร ปัญหาสาคัญของภาคเกษตรคือ
การขาดแคลนแรงงาน จากตัวเลขของสานักงานสถิติแห่งชาติปี 2558 พบว่าแรงงานเกษตรมีจานวน
11.99 ล้านคน ในช่วง 4 ปี แรงงานภาคเกษตรลดลงถึง 2.89 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 อีกทั้งแรงงาน
เกษตรอายุเฉลี่ยประมาณ 55-56 ปี แรงงานรุ่นใหม่โยกย้ายไปสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาวะของแรงงาน
เกษตรทั้งจากการใช้เคมี ยาฆ่าแมลงมาอย่างต่อเนื่อง จาเป็นที่จะต้องมีการคานึงถึงเกษตรกรสูง อายุซึ่ง
จะเพิ่มจานวนมากขึ้น
5.3 ข้อเสนอสาหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
ทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการประชุม
เชิงปฏิบัติการและเวทีประชุมสนทนากลุ่มเป้ าหมายทั้งสิ้น 2 ครั้ง (รายละเอียดภาคผนวกที่ 4) จึงได้
จัดทาข้อเสนอสาหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตร ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ในห้วง
เวลา 1 ทศวรรษ (2559-2568) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ แนวทางเชิงกลยุทธ์
ทั้งสิ้น 25 แนวทาง พร้อมทั้ง แผนการขั บ เคลื่อนการปฏิรูป การเกษตรและได้ นาเสนอในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ,สปช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 5.2)

รูปที่ 5.2 ข้อเสนอกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ (ปี 2559-2568)
(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2558. ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเกษตร. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ,
สปช. 19 มีนาคม 2558.)
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รูปที่ 5.3 การประชุมนาเสนอข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเกษตรในที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การเกษตรฯ,สปช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
5.3.1 กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ฯและรายละเอียดของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
วั ต ถุป ระสงค์ : เพื่อ จัดให้ มีก ารด าเนิน การระบบส่ งเสริม สมรรถนะเกษตรกรและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์:
1. การวิจัย และพั ฒนา ประเด็นสาระการเรี ย นรู้สาหรับ หลัก สูตรการเรีย นรู้ใ น
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร-ผูเ้ กี่ยวข้อง
2. การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. การดาเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะผ่านภาคีเครือข่ายสถาบัน/องค์กร เพื่อ
การเข้าถึงและเพิ่มพูนสมรรถนะ
4. การดาเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การติดตามประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์:
1. มีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในระบบ
ธุรกิจเกษตร มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทโลกใหม่ (คิดเก่ง ทาเป็น เห็นอนาคต) และเข้ามามีส่วนร่วม
ตามข้อตกลงในแผนธุรกิจของระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่อย่างเหมาะสม
2. มีระบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจ
แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
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3. เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสมรรถนะเป็นมืออาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมใน
ระบบธุรกิจในฐานหุน้ ส่วนของระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
4. มีสถาบัน/องค์กรและเครือข่ายดาเนินการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการกาหนด
ประเด็นสาระการเรียนรูแ้ ละพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
5. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2: วางกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบ มอง
ความเป็นองค์รวม
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ให้ มี น วั ต กรรมส าหรั บ ตั ว แบบธุ ร กิ จ แนวใหม่ ให้ ล ดช่ อ งว่ า ง/
ข้อจากัดของเกษตรกร และผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตร และยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์:
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีการจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจในการยกระดับมูลค่าเพิ่มธุรกิจการเกษตร
2. การจัดทา Feasibility Study สาหรับโครงการลงทุนและการจัดทาแผนธุรกิจ
ระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
3. การจัดการความรู้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความ
เข้าใจในตัวแบบธุรกิจและสมัครใจเข้ามามีสว่ นร่วมในฐานะหุน้ ส่วน
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์:
1. พิมพ์เขียวตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
2. มีเอกสารเผยแพร่/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
3. มีขอ้ สรุปจากการจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับความสนใจเข้าร่วมเป็น
หุน้ ส่วน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: วางกรอบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การปฏิรูปการเกษตร
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดให้มีกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่อการปฏิรูปการเกษตร
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์:
1. วางกรอบการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเกษตร
2. วางกรอบการจัดตั้งและดาเนินงานกองทุนเพื่อการปฏิรูปการเกษตรที่เชื่อมโยง
กับสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งสินเชื่อการเกษตรให้รองรับนโยบายตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร
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3. วางกรอบการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การตั ด สิ น ใจด้ า นธุ ร กิ จ
การเกษตรตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร
4. วางกรอบการจัด สรรการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่สอดคล้องกั บ
กรอบการปฏิรูปการเกษตร
5. วางกรอบการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต และการรับรองมาตรฐานการผลิต
6. วางกรอบการส่งเสริมระบบการจัดหาและจัดสรรปัจจัยการผลิตให้สอดคล้อง
กับกรอบการปฏิรูปการเกษตร ลดช่องว่าง ข้อจากัด ในการเข้าถึงของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
7. วางกรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เอือ้ ต่อกรอบการปฏิรูปการเกษตร
8. วางกรอบการประกันภัยพืชผลเกษตร
9. วางกรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเกษตร
10. วางกรอบการพัฒนาระบบชลประทาน-การจัดการน้าเพื่อการเกษตรตามกรอบการ
ปฏิรูปการเกษตร
11. วางกรอบแนวทางการจัด สวั ส ดิ ก ารแก่ เ กษตรกรและผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
เกษตรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
12. วางกรอบแนวทางการส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม และจั ด ตั้ ง สถาบั น เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน SMEsด้านอาหารที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์:
1. มีพิมพ์เ ขีย วส าหรับ กรอบการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้ช่วงเวลาต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Logical Framework ของกรอบการปฏิรูปการเกษตร
3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงทาความเข้าใจกับชุมชน และสถาบันเกษตรกรเพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงพิมพ์เขียวสาหรับโครงสร้างพื้นฐาน-สิ่งอานวย
ความสะดวกในระดับหมู่บ้านเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4: วางกรอบการบูรณาการภารกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาการเกษตร เพื่อลดช่องว่าง/ข้อจากัดและเอื้อต่อการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
วั ต ถุ ป ระสงค์ :เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งการท างานซ้ าซ้ อ นของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเพิ่ ม
สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการเกษตรตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนว
ใหม่ โดยการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
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แนวทางเชิงยุทธศาสตร์:
1. ออกแบบระบบ/กลไกการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐที่พึงประสงค์ตาม
กรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่
2. ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และกรอบภารกิจใหม่ให้สอดคล้อง
กับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
3. ถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ ส ถาบั น เกษตร/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /สถาบั น
เกษตรกร/สหกรณ์
4. ปฏิรูปตัวชี้วัดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยราชการให้สอดคล้องกับกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการเกษตร
5. ปฏิรูประบบงบประมาณของส่วนราชการ ให้ส อดคล้องกับกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการเกษตร
6. จัดให้มีกลไก Steering Committee ในการทาหน้าที่บริหารนโยบายให้เกิด
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์:
1. มี Steering Committee ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาหน้าที่ในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ
2. มีนโยบาย-แผนงานการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการในระดับ กระทรวง
ทบวง กรม และภาคี ใ นทุ ก ระดั บ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบการปฏิ รู ป การเกษตรในรู ป แบบของ Logical
Framework
3. มี ระบบงบประมาณของส่ วนราชการต่ าง ๆ ที่ สอดคล้ องกั บกรอบการปฏิ รู ป
การเกษตรแนวใหม่
4. มีแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ-กลไกการจัดการความรู้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่ข้าราชการ และผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการทางานตามกรอบการปฏิรูประบบราชการใหม่อย่าง
ทั่วถึงในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5: วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน: Logical Framework
วัตถุประสงค์:เพื่อกาหนดนโยบายและแผนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกของตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ ภายใต้ระบบส่งเสริมสนับสนุนตามกรอบ
การปฏิรูปฯ
แนวทางเชิงกลยุทธ์:
1. ประกาศเป็นทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ (ปี พ.ศ. 2559-2568)
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2. ใช้กลไก Steering Committee ในการติดตาม กากับ แนะนาในการขับเคลื่อน
แนวปฏิบัติตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่และให้ข้อมูลป้อนกลับรัฐบาล
3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ จาแนกตาม
พืช/ปศุสัตว์ ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปฯ
4. การใช้กลไกสถาบัน หน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คาปรึกษาแนะนาการ
ขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรสู่ความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์:
1. การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายบุคคล
2. การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
3. สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึน้ ตามตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัติการ
4. การลดช่องว่าง/ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิต/ตลาด
5. สัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรในแนวทาง GAP, อินทรีย์มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนฯ
6. ผลการด าเนิ น งานของตั ว แบบธุ ร กิ จ การเกษตรแนวใหม่ สามารถสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรเป็นไปตามแผน
7. Brand สินค้าเกษตรไทยที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ
5.3.2 แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร
ในที่ นี้ จ ะกล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดส าหรั บ แผนการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การเกษตรที่
เกี่ยวกับเป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 ข้อเสนอแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร
เป้าหมาย
1. การปฏิรูปกฎหมาย

แผนงาน
 ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ รู ป
การเกษตร
 ผลั ก ดั น ให้มี ก า รปรั บ ปรุ ง รู ป แ บบก า รก า กั บดู แ ล
รัฐวิสาหกิจ เอกชนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนปฏิรูป
2. การปรับปรุงโครงสร้าง
 ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด นโยบายและแผนปฏิ รู ป บทบาท ภารกิ จ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยการทบทวน
รัฐที่เกี่ยวข้อง
แผนแม่ บ ทกระทรวง ทบวง กรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกันโดยใช้ Logical Framework กากับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
- Steering Committee
- รองนายกฯ
- ปลัดกระทรวง

- รองนายกฯ
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ฯลฯ
3. ผลักดัน ให้มีร ะบบส่ งเสริ ม  สร้ า งกลไกการพั ฒ นาสาระการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ ง - รองนายกฯ
ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ เ พิ่ ม
กับกรอบคิดการปฏิรูปการเกษตร (Content)
- กระทรวงศึกษาธิการ
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เป้าหมาย
สมรรถนะแก่ เ กษตรกร/
สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/
ผู้เกี่ยวข้อง

4. การจั ด ตั้ ง กองทุ น ปฏิ รู ป
การเกษตร

5. การจัดตั้ง/ดาเนินงานระบบ
สารสนเทศการเกษตรและ
ธุ ร กิ จ ก า ร เ ก ษ ต ร ต า ม
Platform ตามการปฏิรู ป
การเกษตร
6. การผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด ท า
แ ผ น แ ม่ บ ท ส า ห รั บ ก า ร
พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐาน สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกที่เอื้อตามกรอบแนว
ทางการปฏิ รู ป การเกษตร
และ บรรจุ ไ ว้ ใ นแ ผ นงา น
หน่วย งา นที่ เ กี่ ย วข้องใน
กรอบปี 2559-2563
7. การจั ด ตั้ ง และด าเนิ น การ
ระบบธุรกิจเกษตรแนวใหม่
จาแนกรายกลุม่ สินค้า

8. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยสถาบั น
วิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม
นาการพัฒนาตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการเกษตร

แผนงาน
 สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้าถึงและ
สามารถยกระดับสมรรถนะเกษตร/ผู้นาสถาบันเกษตรกร/
สหกรณ์/ภาคีใน 3 มิติ
 การปรับทัศนคติ-วิธีคด
ิ -ความรู้/ทักษะการเป็นมืออาชีพ
 การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้
 ศึ ก ษากรอบแนวทางการจั ด ตั้ ง ด าเนิ น งานกองทุ น ปฏิ รู ป
การเกษตร
 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
ธรรมาภิ บ าลและเพื่ อ การปฏิ รู ป การเกษตรอย่ า งเป็ น
รูปธรรม
 ผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งวางแผนบู ร ณาการ
การท างานเพื่ อ สนับ สนุ น เงิน ทุ น แก่ ภาคี ต ามแผนปฏิ รู ป
การเกษตร
 การบู ร ณาการการท างานของหน่ ว ยงาน/ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อวางกรอบแนวทางการจัดตั้ง/ดาเนินงานศูนย์สารสนเทศ
 สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการน าระบบสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร
 สร้ า งระบบสารสนเทศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า ถึ ง และการใช้
ประโยชน์ของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์
 แผนการวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบโครงสร้ า ง
พืน้ ฐาน
 แผนพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร
 เครือข่ายระบบ Logistic เพื่อให้บริการ
 กฎหมาย ข้อบังคั บด้านกฎหมายสนับสนุนการพัฒนาและ
ให้บริการ Logistic ตามแผนปฏิรูปการเกษตร
 องค์ ก รที่ เ ป็ น แม่ ข่ า ยในการขั บ เคลื่ อ นระบบสนั บ สนุ น
ด้าน Logistic ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
 ฯลฯ
 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 การก าหนดนโยบาย แผนการจั ด ตั้ ง -ด าเนิ น งานระบบ
ธุรกิจ เกษตรแนวใหม่ จาแนกรายกลุ่มสิ นค้า โดยบรรจุ
อยู่ในแผนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ
 การสร้ า งกลไกการติ ด ตาม/สนั บ สนุ น /ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 การจัดทาแม่บทการวิจัยและพัฒนา
 การสร้างระบบวิจัย พัฒนาสนับสนุนการปฏิรูปการเกษตร
 การจัดทาระบบรายงานผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน

64

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงพัฒนาสังคม
- ฯลฯ
- รองนายกฯ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ธ.ก.ส./ธ.พาณิชย์ ฯลฯ
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- ชุมนุมสหกรณ์
- หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ มี แ ผน
สนับสนุนภาคการเกษตร
- รองนายกฯ
- กระทรวงวิทยาศาสตร์
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงพาณิชย์
- ฯลฯ
- รองนายกฯ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงพาณิชย์
- หน่วยงานรัฐ/เอกชน

- Steering Committee
- รองนายกฯ

- Steering Committee
- รองนายกฯ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ภาคีเอกชน-สื่อมวลชน

5.4 ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วยกลไก Civil State Smile Shop( C3S)
ในโอกาสที่หัว หน้าโครงการวิจัย ได้มีโ อกาสเข้าไปเป็นกรรมการในคณะอนุก รรมาธิก าร
ขับ เคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิ จด้านการเกษตรในคณะกรรมาธิก ารขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้าน
เศรษฐกิ จ และได้ รับ การแต่ง ตั้ง ให้เ ป็ นรองประธานคณะท างานการปฏิ รู ป การเกษตรแบบก้ า วหน้ า
(Modern Farming) จึงได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคณะทางานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 8 ครั้ง ใน
ที่สุดจึงได้นาเสนอ “กรอบแนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop:
C3S” โดยได้นาเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตรใน
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม
219 อาคารรัฐสภา 2 ดังรายละเอียดในกรอบที่ 5.1 รูปที่ 5.4

รูปที่ 5.4 รูปภาพแสดงกิจกรรมการประชุม และนาเสนออนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ด้านการเกษตรในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
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กรอบที่ 5.1
รายงาน
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู เศรษฐกิจด้านการเกษตร
ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop1

๑. แผนการปฏิรูป
คณะทางานได้ดาเนินการศึกษาและพิจารณาแล้วว่า Civil State Smile Shop ซึ่งพัฒนาและ
ปรับปรุงจากตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจร้านค้าปลีก ทั้งในเรื่องแนวคิดและวั ตถุประสงค์
การดาเนินการ กล่าวคือ ธุรกิจร้านค้าปลีกเป็นการทาธุรกิจที่ยนื อยูบ่ นโซ่อุปทาน ธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในส่วนปลายน้า โดย
แหล่งสินค้ามาจากธุรกิจกลางน้าซึง่ มีผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กรี่ ายครองตลาดอยู่ ดังนัน้ เมื่อทาไปก็ไม่แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้าในการเข้าถึง ตลาด และผู้บริโภคที่ธุรกิจรายใหญ่มีอานาจต่อรองทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสินค้า
และเป็น suppliers เสียเปรียบอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าฝ่ายผู้บริโภคมีโอกาสในเรื่องความสะดวกและได้ราคาดี (เก็บค่า
การตลาดและค่าเข้าสูง)สาหรับ Civil State Smile Shop นัน้ ถูกออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างของโซ่อุปทานที่เป็นอยู่ อีกทั้ง
ยังมุ่งสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับต้นน้าที่มีปัญหาด้านการจาหน่ายผลผลิตเกษตร ผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการร้านค้า (เป็นได้ทั้งสหกรณ์ ร้า นค้าหมู่บ้าน
start up ร้านค้าในสถานศึกษา โรงเรียน) โดยระบบของ Civil State Smile Shop ได้ออกแบบให้ก่อเกิดเป็น ระบบบริหาร
จัดการโซ่คุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามาทาธุรกิจร่วมกัน โดยเป้าหมายธุรกิจ คือ การแบ่งกาไรกัน ไม่มีใครเอา
เปรียบใคร เพื่อลดความเหลื่อมล้าไม่เป็นธรรม ผู้ประกอบการด้าน supply side จะมีตลาดทางเลือกใหม่ผู้ประกอบการ
ร้านค้าก็จะเชื่อมโยงนาสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมมาจาหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชน ผู้บริโภคในชุมชนสามารถ
เข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม โดยที่การแฝงปณิธานร้านค้าที่ ผู้บริโภคเป็นเจ้าของนั้น คือ แนวคิด
สหกรณ์นั่นเอง และจากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น Civil State Smile Shop จึงตอบโจทย์ของคณะทางานในการ
ขับเคลื่อนการปรับกระบวนทัศน์สู่เกษตรกรแบบก้าวหน้า (Modern Farmer) ที่จะมีความเป็นผู้ประกอบการเกษตรอย่าง
สมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน แนวคิดธุรกิจ และทักษะที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา
เกษตรกรในระยะยาว สิ่ งที่จ ะเกิ ดขึ้น ในอนาคต คือ เกษตรกรจะสามารถช่ว ยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องรอคอยความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ “คิดเก่ง ทาเป็น เห็นอนาคต” และสามารถเตรียม
รับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงทีจะเกิดขึน้ นั่นก็คือ เกษตรกรเป็นเกษตรกรแบบก้าวหน้า
๑.๑ ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลกสาหรับห้วงเวลาศตวรรษที่ ๒๑
นั้น คนในสังคมต้องเผชิญหน้ากับโอกาสและสิ่งท้าทายที่สาคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชนให้ สอดคล้องกับความเป็ นอยู่ในชุม ชนเมือง ความ
ตระหนั กในเรื่องความปลอดภัย ทางด้ านอาหารและสุข ภาพ ในขณะเดี ย วกั นการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยีแ ละ

1

ที่มา: แนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2558.
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นวัตกรรมก็ส่งผลต่อรูปแบบการผลิต การค้า และการบริโภค ตลอดจนเงื่อนไข ข้อตกลงระหว่างประเทศ ก็ย่อมส่งผล
กระทบต่อทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยในมิตติ า่ ง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สาหรับประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก แน่นอนว่าไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ซึ่งเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และ
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)2 ก็ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจ โลกในปี ๒๕๕๙ มาอยู่ที่ร้อยละ ๓.๒ จากเดิมที่ประกาศในช่วงเดือ นมกราคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อ ยละ ๓.๔
เช่นเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยก็ได้ถูกปรับลดเช่นเดียวกัน จากเดิมร้อยละ ๓.๒ (ม.ค. ๕๙) มาอยู่ที่ร้อยละ
๓.๐ (เม.ย. ๕๙) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศคูค่ ้าที่สาคัญของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ ๒.๔) ญี่ปุ่น (ร้อย
ละ ๐.๕) เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม IMF กลับคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ ๖.๕ (เม.ย. ๕๙)
จากเดิมร้อยละ ๖.๓ (ม.ค. ๕๙) ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยบวกภายในประเทศที่ทางรัฐบาลจีนได้มีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลที่หันมามุ่งเน้นการบริโภคภายในประเทศ
เป็นหลัก
สาหรับประเทศไทยนัน้ ต้องแบกรับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไปแล้วและปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงสภาวะการส่งออกของไทยที่ต้องเผชิญกับราคาน้ามันดิบที่ลดต่าลง ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมูลค่าการส่งออกของไทยรวมในช่วงปี ๒๕๕๘ (ม.ค. - ธ.ค.) คิด
เป็น ๗,๒๒๗,๙๒๗.๔ ล้านบาท หดตัวลงจากปี ๒๕๕๗ ถึงร้อยละ๑.๑๖ ในส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด
ในช่วงปี ๒๕๕๘ (ม.ค. - ธ.ค.) คิดเป็น ๖๗๙,๙๑๘.๑ ล้านบาท หดตั วลงจากปี ๒๕๕๗ ถึง ร้อยละ ๕.๕๑ 3 ซึ่งแม้
ประเทศไทย มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก และยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญของโลก เช่น ข้าว ยางพารา และ
มันสาปะหลัง โดยเฉลี่ยแล้วผลิตผลทางการเกษตรของไทยกว่าร้อยละ ๔๑ เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และจากข้อมูล
สามะโนการเกษตร ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีเนื้อที่ถอื ครองทาการเกษตรประมาณ ๑๑๔.๖ ล้านไร่ มีผู้ถือครองทั้งสิ้น ๕.๙
ล้า นราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๒๕.๙ ของครั วเรือนทั้ งประเทศ และจากข้ อมู ล ของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ระบุว่า มีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรจานวน ๑๖.๕๙๓ ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของแรงงานทั้งระบบ
นอกจากไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกแล้ว ข้อจากัดของไทยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
คือ ไทยไม่มีการยกระดับการใช้เทคโนโลยีที่นาไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาด จึงทาให้ต้องสูญเสียตลาดให้กับประเทศคูแ่ ข่งทางการค้าไปในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กรณีขา้ ว
ยางพารา และเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกษตรกรไทยต้องประสบปัญหาความยากจน มีหนีส้ ินครัวเรือน ด้วยเหตุนี้ แนว
ทางการปฏิรูปการเกษตรของไทยจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการแก่เกษตรกรเพื่อให้
อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่มีรายได้ดี มีศักดิ์ศรี โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการ
การประกอบการและการเงิน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดไปสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ (รายงาน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ, ๒๕๕๘)
ทั้งนี้ แม้วา่ ภาคเกษตรส่วนใหญ่สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและประเทศไทยเป็นประเทศส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารที่สาคัญของโลก แต่เป็นการส่งออกมากเพียงแค่ในเชิงปริมาณ ในขณะที่สินค้ายังมีคุณภาพ
๒
๓

World Economic Outlook, April ๒๐๑๖
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
สืบค้นที่ http://www.ops๓.moc.go.th/infor/Export/stru๑/struct_export/report.asp
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สินค้าไม่สูงนัก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศกลับมีฐานะยากจน ปัญหาหนี้สิน และขาดที่ดินทากิน ผลิตผลทาง
การเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่าขณะที่ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้ เรื่อย ๆ โดยที่เกษตรกรไม่สามารถต่อรองในเรื่องราคา ปัจจัย
การผลิต และมักถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคา ทาให้เกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือนสูง และส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่ง
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๕๖ พบว่า มีครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งหมด ๔.๕ ล้านครัวเรือน โดยมีมูล
หนี้ทั้งหมด ๓.๗๒ แสนล้านบาท คิดเป็นหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนละ ๗๖,๖๙๗ บาท และกว่า ๑.๙๖ ล้านครัวเรือนใน
ภาคเกษตร มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี สอดรับกับข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรที่ระบุว่า รายได้ของชาวนาร้อยละ ๖๙ นาไปใช้ในการชาระหนี้ ทาให้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้จากัดและติดอยู่
ในกับดักของหนี้ครัวเรือน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขด้วยการกาหนดนโยบายระยะยาว ไม่ใช่เพียงการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกต่อไป
รั ฐ บ า ล ภ า ย ใ ต้ ก า ร น า ข อง ฯ พณ ฯ พ ล เอ ก ป ระ ยุ ทธ์ จั น ทร์โ อช า ไ ด้ว า ง ก รอ บทิศ ทา ง
เชิงยุทธศาสตร์ ในห้วงเวลา ๒๐ ปี ภายใต้ platform "ประเทศไทย ๔.๐" ซึ่งมุ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มีขีดความสามารถสูงเพื่อเป็นกาลังสาคัญและเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสานต่อนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้กรอบการพัฒนา "ประเทศไทย ๔.๐" ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับปัจจัยทั้งหลายที่ได้กล่าวถึง
และสภาพเศรษฐกิ จการเกษตรของประเทศ รวมทั้ งชีวิต ความเป็น อยู่ของเกษตรกรไทย ทาให้ต ระหนั กได้ว่า ภาค
เกษตรกรรมไทยคงไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกให้ขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวได้ จึงจาเป็นต้องมีการสร้างสมดุลของ
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการผลักดันเกษตรกรรมภายในให้เข้มแข็งและเติบโตด้วยตัวเองควบคู่กันไปกับการผลักดันการส่งออก
นามาสู่การเสนอ "ตัวแบบธุรกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่ง
ได้ผ่านการทดลองภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ และรู้จักกันในนามของ "Farmer Shop" ซึ่ง
ผลการวิจัยได้ช้ใี ห้เห็นว่า "ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop" สามารถจุดประกายความคิดให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจอุดหนุนสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ และอยากให้มีร้านดังกล่าวอยูใ่ นชุมชน จะได้เป็นลูกค้าประจา อีกทั้งยังเปิดโอกาส
แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs มีโอกาสในการจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นและเสีย
ค่าใช้จ่ายการตลาดต่ากว่าที่ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ ๓๕ จากราคาขาย โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะในการ
ขยายผล Farmer Shop ไปจัดตั้งและดาเนินงานในชุมชนเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในกลุ่มสินค้าอาหารปลอดภัย ที่ผลิต
โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร SMEs และOTOPs ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสทางเลือกในการพัฒนา
สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,
๒๕๕๗) ในปัจจุบันมีการดาเนินการร้าน Farmer shop อยู่ที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี และสหกรณ์การเกษตร ๓ แห่ง
ผลการประชุ ม ระดมความคิ ด ของคณะท างานขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ การเกษตร
แบบก้าวหน้า (Modern Farming) ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นว่า ควรนาเสนอให้ใช้ “ร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C๓S.)" เป็นส่วน
หนึ่งสาหรับกลไกการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย โดยพิจารณาเห็นว่า ร้านรอยยิ้มประชารัฐ จะทาหน้าที่เป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของร้านทาหน้าที่ในการจัดหาสินค้า และบริการจากภาคีเครือข่าย
ผู้ผลิต (เกษตรกร สถาบันเกษตรกร SMEs OTOPs) มาจาหน่ายตามความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้บริโภคที่อยู่ใน
ชุมชน (คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา สหกรณ์) ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นมือ
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อาชีพ จะนาไปสู่การเชื่อมโยงโซ่ คุณค่าและการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรไทย และการสานต่อนโยบายการ
ส่งเสริมตลาดภายในประเทศของรัฐบาล
อาจกล่าวได้ว่า ร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C๓S) เป็นการบูรณาการ "การจัดการ
โซ่คุณค่า" "หลักการสหกรณ์" และ "แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า" มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรแนวใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
สินค้าเกษตรแปรรูป การเพิ่มสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และที่สาคัญ คือ กลไก
ร้านรอยยิ้มประชารัฐจะช่วยกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร SMEs OTOPs ซึ่งจะ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปภาคการเกษตรไทยดังที่คาดหวัง
๑.๒ สภาพปัญหาและข้อวิเคราะห์
๑) เกษตรกรไทยยังมีศักยภาพในการประกอบอาชีพต่ากว่าที่ควรจะเป็น เกษตรกรที่ยัง
อยู่ในระบบส่วนใหญ่ไม่มีสมรรถนะที่ดี หรือมีความอ่อนด้อยทางข้อมูล ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี การบริหาร
จัดการ การประกอบการ การเงินและการตลาด ตลอดจนการเข้าถึงและวิเคราะห์ขอ้ มูลตลาดและปัจจัยระหว่างประเทศ
๒) เกษตรกรไทยขาดความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มี
ศักดิ์ศรีสมความเป็นมนุษย์ เกษตรกรส่วนมากมีฐานะยากจน ไม่มคี วามแน่นอนในอาชีพ และส่วนใหญ่มีหนี้สินจานวน
มาก ชีวติ ความเป็นอยูย่ ังไม่ดเี ท่าที่ควร ขาดระบบสวัสดิการมารองรับ
๓) สถาบั น เกษตรกร องค์ ค วามรู้ แ ละการบริห ารจั ด การไม่ เ ข้ ม แข็ ง ไม่ มีก ารพั ฒ นา
สถาบันเกษตรกร การจัดการสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในระดับชุมชนที่ดแี ละพอเพียง
๔) โครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยที่อานวยความสะดวกและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ทาง
การเกษตรไม่เอื้ออานวย ขาดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยอานวยความสะดวก การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
ทางด้านเกษตรกรรมที่เพียงพอในการที่จะสนับสนุนให้ภาคเกษตรมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีความยั่งยืน
๕) การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของรัฐไม่ต่อเนื่องและมีปัญหาการบูรณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้า ตลอดจน
กลไกทางด้านเครือข่ายการผลิต/การตลาด
๖) ขาดการเตรียมการและปรับตัวต่อสิ่งที่จะมีผลต่อเกษตรกรรมในอนาคต อนาคตของ
ภาคเกษตรกรรมไทยยังมีความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยยังขาดการเตรี ยมการและปรับตัวต่อสิ่งที่จะ
มีผลต่อเกษตรกรรมในอนาคต ไม่วา่ จะเป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของ
โลก (Climate Change) ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อภาค
เกษตรกรรมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
๑.๓ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบการมือ อาชีพแก่ผู้สนใจผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ด้วยการเป็นเจ้าของร้านค้ารอยยิม้ ประชารัฐ
๒) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากสิ น ค้ า เกษตรผ่ า นกลไก
การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าในระบบธุรกิจ ร้านค้ารอยยิม้ ประชารัฐ

69

๓) เพื่อกระตุ้นอุปสงค์การบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปแก่กลุ่มผู้บริโภคในชุมชนผ่านกลไก
ร้านค้ารอยยิม้ ประชารัฐ
๑.๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑) การแก้ ไขปัญหาทางการตลาดของภาคการเกษตรไทยในรู ปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ ร้า น
รอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop)
๒) ก่อเกิดเป็นระบบธุรกิจที่มกี ารเชื่อมโยงเครือข่ายด้านอุปทาน (ผู้ผลิต) และเครือข่ายด้านอุป
สงค์ (ผู้บริโภค) ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดแนวทางใหม่สาหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
๓) กลไกของร้านรอยยิ้มประชารัฐที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดธุรกิจ จะช่วยปลุก
จิตสานึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของร้าน ให้หันมาอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร
ไทย ตามนโยบายลดการพึ่งพาการส่งออกของรัฐบาล

๒. วิธีการปฏิรูป
๒.๑ กรอบแนวคิดของร้าน Civil State Smile Shop
๑) แนวคิดธุรกิจของร้านรอยยิ้มประชารัฐ คือ เป็นรูปแบบของร้านค้าที่มงุ่ สร้างระบบธุรกิจ
ภายใต้แนวคิด "ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน" ที่จาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร สินค้าอุปโภค และ
ของใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้บริการแก่ชุมชน มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะนาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร สหกรณ์ SMEs OTOPs ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้ามาวางจาหน่ายในร้านฯ โดยใช้แบรนด์ร้านรอยยิ้มประชารัฐ
ช่วยสร้างอุปสงค์ดา้ นผู้บริโภคให้กว้างขวางขึ้น
๒) เจตนารมณ์
เพื่อสร้ างสรรค์ ระบบธุ รกิ จทางเลือกโดยผู้ ประกอบการยุ คใหม่ที่ มี
ความสามารถในการสร้างฐานลูกค้าประจาในชุมชน ให้หันมาสนใจอุดหนุนสินค้าที่มีคุณภาพและผลิตโดยเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ SMEs OTOPs อันจะนาไปสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยตามนโยบาย
รัฐ
๓) การวางแผนธุรกิจ การออกแบบระบบธุรกิจร้านฯ โดยการสร้างโซ่คุณค่า (Value Chain)
ด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตรธุรกิจเพื่อนาสินค้าจากเครือข่ายผู้ผลิตมาจาหน่ายตามความต้องการของผู้บริโภค
(ที่เป็นลูกค้าประจา)
๔) นวัตกรรมของ Civil State Smile Shop มีทั้ง ๔ รูปแบบ คือ Process Innovation (การ
สร้างสรรค์กระบวนการใหม่) Product Innovation (การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่) Service Innovation (การ
สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่) Business Model Innovation (การสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่)
๕) ระบบธุรกิจ จะก่อให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีเครือข่ายทั้งต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง โดยที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย จะอยู่ในฐานะภาคีเครือข่ายด้านอุปทาน
เป็นผู้ส่งมอบสินค้าตามแผนธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการร้านฯ โดยสินค้าที่นามาขายนั้นจะต้องมี คุณภาพมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการร้านรอยยิ้มประชารัฐจะทาหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบการร้านฯ
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ผู้ประกอบการร้าน
รอยยิ้มประชารัฐ :
C3S

รูปที่ ๑ ระบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ
ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยการวางแผนการตลาด การจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดทาบัญชี และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นภาคีเครือขายด้าน
อุปสงค์ ซึ่งในที่สุดจะเข้ามาเป็นสมาชิกประจาของร้านฯ และได้รับการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนซื้อ (Patronage
refund) (รูปที่ ๑)
หากพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดการดาเนินธุร กิจในภาพรวมของร้านรอยยิ้มประชารัฐกับธุรกิจที่มี
ความคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น สหกรณ์ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ทต่าง ๆ โดยอาศัยแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด (๔Ps) (ตารางที่ ๑) จะเห็นได้ว่า สินค้า (Products) ที่วางจาหน่ายภายในร้านรอยยิ้มประชารัฐ จะเน้นไปที่
สินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs OTOPs มากกว่ารูปแบบร้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
เมื่อคานึงถึงแนวคิด One Stop Shopping ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค จึงจะมีการนาสินค้าอื่นที่เป็นไปตามความต้องการ
ของภาคีผู้บริโภคมาวางจาหน่ายในร้านฯ ด้วย ในส่วนของการตัง้ ราคา (Price) นัน้ จะมีการยึดหลักแนวคิดระบบการค้าที่
เป็นธรรมทั้งแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ด้านสถานที่ตั้ง (Place) ของร้านฯ จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้ าของร้านโดยอาจจัดตั้งขึ้นในชุมชน สถานศึก ษาหรือสหกรณ์ก็ได้ ด้า นการส่งเสริมการขาย
(Promotion) ร้านรอยยิ้มประชารัฐจะใช้ระบบสมาชิกเพื่อให้สิทธิพิเศษตามเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งในส่วนของภาคี
เครือข่ายผู้ผลิตและภาคีเครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งประยุกต์จากหลักการสหกรณ์
๒.๒ ขั้นตอนการดาเนินงานของร้าน Civil State Smile Shop
๑) การสร้างเครือข่ายอุปทานสาหรับสินค้าเกษตรแปรรูป ๓ หมวด ได้แก่ ประเภทอาหาร
ประเภทสิ น ค้ า อุ ป โภค และประเภทของใช้ ของที่ ร ะลึ ก โดยผ่ า นกิ จ กรรมการจั ด เวที ส ร้ า งความเข้ า ใจเพื่ อ ค้ น หา
ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิตที่เห็นในแนวทางระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงบุคคล
เหล่านั้นเป็นเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ และเข้าสูเ่ วทีการคัดสรรสินค้า
๒) การจัดเวทีให้ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
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๓) การบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้
Civil State Smile Shop เพื่อวางระบบการสั่งซือ้ การจัดส่งสินค้า การวางบิล และการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนด
๔) จาหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค การบริหารจัดการร้านค้าปลีก ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน ได้แก่
การวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินผล ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่
- การวางกรอบทิศทางการดาเนินงาน Civil State Smile Shop
- การก าหนดสถานที่ ตั้ ง และการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ก าหนด
แผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค
- การตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้า
- การจัดหมวดหมู่ (ประเภท) และรายการสินค้าเพื่อจาหน่าย
- การจัดซื้อ
- การกาหนดราคา
- การจั ด จ าหน่ า ยผ่ า นช่ อ งทางการตลาดต่ า ง ๆ เช่ น การจ าหน่ า ยหน้ า ร้ า น
การจาหน่ายผ่านแคตตาล็อก การขายตรง (Direct Marketing)
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- การบัญชีและการควบคุม
- การรายงานผลการดาเนินงาน
๕) การสร้างแบรนด์ Civil State Smile Shop การจัดตัง้ และดาเนินโครงการตัวแบบ Civil State
Smile Shop เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจเชิงคุณค่า โดยเน้นให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจดจาแบรนด์
รู้สกึ ผูกพัน เห็นคุณค่าและอุดหนุนสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัด
บูธส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
โดยมุ่งให้คนในสังคมตระหนักในคุณค่า "สินค้ามีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม"
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๒.๓ ความแตกต่างของ Civil State Smile Shop และร้านค้าประเภทอื่น
ตารางที่ ๑: การเปรียบเทียบความแตกต่างในแนวคิดการดาเนินธุรกิจระหว่างร้านรอยยิ้มประชารัฐและธุรกิจรูปแบบอื่น

รายละเอียด

ร้านรอยยิ้มประชา
รัฐ C๓S

สหกรณ์ร้านค้า

ร้านสะดวกซื้อ

ร้านขายสินค้า
OTOP

สินค้า (Products)

เน้นจาหน่ายสินค้าเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูป
ที่ ผ ลิ ต โดยเกษตรกร,
สถาบันเกษตรกร, SMEs,
OTOPs, ส ห ก ร ณ์
ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม
ต้องการของภาคีผู้บริโภค
ในชุมชน

เป็ น สิ น ค้า บริ โ ภคอุ ป โภค
ทั่ ว ไป ที่ ซื้ อ จั ด หามาจาก
ร้ า นขายส่ ง และจ าหน่ า ย
แก่ ส มาชิ ก และผู้ บ ริ โ ภค
ทั่วไป

ราคา (Price)

ตั้ งรา ค า ที่ เ ห มา ะ ส ม ร า ค า เ ป็ น ไ ป ต า ม ตั้ ง ราคาโดยมุ่ ง หวั ง ตั้งราคาตามที่เหมาะสม
ตามแนวคิด Fair Trade ต้ น ทุ น ก า ร จั ด ห า แ ล ะ เพียงแค่กาไรสูงสุด
ทั้ ง แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต ขายในราคาตลาด
ผู้ ป ระ ก อบก า ร แ ละ
ผู้บริโภค

เ ป็ น สิ น ค้ า บ ริ โ ภ ค เ น้ น ไ ป ที่ สิ น ค้ า ที่ มี
อุ ปโ ภค ทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ การผลิตและจาหน่ายใน
จะถู ก ก าหนดมาจาก ท้องถิ่นทั่วประเทศ
เจ้ าของเฟรนไชส์ หรื อ
ถู ก ก า ห น ด ม า จ า ก
คว า มต้ องก า รข อง
คนในสังคมในช่วงเวลา
นั้น ๆ

สถานที่ จ าหน่ า ย จั ด ตั้ ง ใ น ชุ ม ช น ที่ ตามความเหมาะสม
(Place)
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร้ า น
พิ จ า ร ณ า ถึ ง
ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้
ความคุ้มค่าในการลงทุน
และความยั่งยืน

ส่วนใหญ่จะตั้งกระจุก สินค้า OTOP ของไทย
ตัวอยู่เพียงในตัวเมือง ไม่ได้จากัดเฉพาะสินค้า
เท่านัน้
ที่ เ ป็ นอั ตลั ก ษณ์ของ
ท้ องถิ่ นนั้ น ๆ สามารถ
หาได้ในทุกแห่ง

โ ป ร โ ม ชั่ น ใช้ระ บบส มา ชิก เ พื่ อ
(Promotion)
ก าหนดเงื่ อ นไขในสิ ท ธิ
พิ เ ศ ษ ทั้ ง ด้ า น ภ า คี
ผู้ผลิตและผู้บริโภค

ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ร ะบบ ไม่ มี ก ารจั ดรายการ
สมาชิ ก เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย
พิ เ ศ ษ ต่ า ง ๆ มากเท่าใดนัก
แก่ ผู้ บ ริ โ ภคเฉพาะที่
เป็นสมาชิก

ใช้ ร ะบบสมาชิ ก เพื่ อ ให้
สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ต่ า ง ๆ
แก่ ส มาชิ ก ทั้ งในส่ ว นของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค
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๒.๔ กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ
ภายใต้แนวคิดการดาเนินธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐดังกล่าวข้างต้นจึงได้กาหนดกรอบแนวทาง
เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญไว้ ๓ ประการดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการจะมุง่ เน้นการบ่มเพาะความรู้ และทักษะ
แก่ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) และผู้ประกอบการที่สนใจจัดตัง้ และดาเนินการร้านรอยยิ้มประชารัฐ ประกอบด้วย
- การสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ ทั้งด้านแหล่งข้อมูล
แหล่งเงินทุน และระบบการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน การเงินการบัญชี การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงการให้บริการทดสอบสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
- การสร้ า งระบบและกลไกการพั ฒ นาสมรรถนะแก่ ผู้ ป ระกอบการอย่ า งเป็ น
มืออาชีพ และผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่สนใจอื่น ๆ ที่มีความสนใจที่จะเข้ามาดาเนินธุรกิจร้านรอยยิ้ม
ประชารัฐต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย การจัดตั้งและดาเนินการศูนย์เรียนรู้ ทีมพี่เลี้ยง เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาด้าน
การบริหารจัดการและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้ได้รับความรู้ในการดาเนินธุรกิจ
รอบด้านจนสามารถจัดตัง้ ธุรกิจได้รวมทั้งสามารถเขียนแผนธุรกิจของตัวเองและเสนอให้กับสถาบันการเงินสาหรับการ
ขอรับเงินทุนสนับสนุน
- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการร้านรอยยิ้มประชารัฐ โดยการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใน
การประกอบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ ซึ่งจะสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ต่อไป
ในอนาคต
๒) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ จะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมของ
ภาคีที่เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ ประกอบด้วย
- การสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีเครือข่ายด้านอุปทาน ได้แก่ เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ เข้าสู่ระบบจัดหาของร้านฯ
อย่างกว้างขวาง
- การกระตุ้นและสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตัวแบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐใน
ฐานะการเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนการพึ่งพาและร่วมมือกัน
- การสร้ า งกลไกการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าในระบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ
- การสร้างกลไกการติดตามกากับมาตรฐานสินค้าที่วางจาหน่ายในร้านรอยยิ้มประชารัฐ
เพื่อประโยชน์ที่มีต่อสุขอนามัยสาหรับภาคีผู้บริโภคและการรักษาภาพลักษณ์ของ House Brand ร้านรอยยิ้มประชารัฐให้
เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของผู้บริโภค
- การนาพาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานและการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนเพื่อนบ้านเพื่อการ
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐต่อไป
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๓) ยุท ธศาสตร์ การส่ง เสริม ให้ ร้า นรอยยิ้ม ประชารั ฐ เป็ นกลไกการพั ฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมร้านรอยยิ้มประชารัฐเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
และน้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าประกอบด้วย
- การสร้ า ง House Brand ร้ า นรอยยิ้ ม ประชารั ฐ ให้ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ไว้ ว างใจและ
หันมาเป็นลูกค้าประจา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาและร่วมมือกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
หลักการร่วมซื้อและร่วมมือในการจัดหาสินค้ามีคุณภาพในราคายุติธรรมมาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดข้อจากั ด
และเปิดโอกาสให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้เข้าถึงตลาดและผู้บริโภคได้มากขึ้น
- การสร้างคลั ส เตอร์ ร้านรอยยิ้ ม ประ ชารั ฐ ให้ มี จ า นวนมา กขึ้ น เพื่ อน าไปสู่
การลดต้นทุนต่อหน่วยในการจัดหาสินค้าและบริการ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของร้านฯ
ทั้ง นี้ การด าเนิ น ยุ ทธศาสตร์ ทั้ง สามด้ า นนั้น จ าเป็ นต้อ งด าเนิน ไปพร้ อ ม ๆ กั น โดยมีอ งค์ ก ร
เจ้าภาพทาหน้าที่ประสานงานเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจร้านรอยยิ้ม
ประชารัฐให้สามารถเติบโต เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการตลาดสาหรับสินค้าของภาคเกษตรไทย (รูปที่ ๒)

รูปที่ ๒ กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ

๓. ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเกษตรไทยดาเนินงานด้วย Civil State Smile Shop ดังนี้
๓.๑ การกาหนดเจ้าภาพในการเตรียมการสาหรับกลไกและระบบสนับสนุนการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C๓S)
จากแนวคิดและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านรอยยิ้มประชารัฐดังกล่าวข้างต้น
จาเป็นต้องมีการปฏิรูปและวางแผนการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาร้านรอยยิ้มประชารัฐ และขยายผลขับเคลื่อนในลักษณะของคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ดาเนินธุรกิจ และการสร้ างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง จึง ควรให้มีก ารแต่งตั้ง
steering committee เพื่อทาหน้าที่เป็นองค์กรเจ้าภาพรับผิดชอบในการผลักดันเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ตลอดจนการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด และแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ สู่การบรรลุเป้าหมายโดยมี
ภารกิจสาคัญดังนี้
๑) การประสานภาคีสถาบันการเงินที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและระบบสนับสนุน
ด้านการเงินสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ในเบื้องต้นอาจเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส .)
หรือ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
๒) การประสานภาคี ห น่ว ยงานรัฐ ที่มีภ ารกิจ เกี่ ยวข้อ งกั บการส่ งเสริ มการจั ดตั้งร้ านค้า ใน
เบือ้ งต้น ได้แก่ สานักงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) (มีแผนงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มีแผนงาน)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือองค์กรพัฒนา
เอกชน เป็นต้น
๓) การประสานภาคีสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากลไกและ
ระบบการสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ ร้านรอยยิ้มประชารัฐ ให้เป็นมืออาชีพ
๔) การวางกลไกการติดตามประเมินผลและรายงาน ตลอดจนการยกระดับการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาฯ สู่การบรรลุเป้าหมายภายในห้วงเวลาที่กาหนด
๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐ
ข้อเสนอสาหรับแนวทางการดาเนินการมีดังต่อไปนี้
๑) การส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงานร้านต้นแบบ ตามแผนการดาเนินงานของสานักงาน
การปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสหกรณ์การเกษตร (บางแห่ง) เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการรายใหม่
๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แนวคิด และ
วางแผนการส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐภายใต้ภารกิจ Steering Committee และขับเคลื่อน
ภายใต้ Platform C๓S4
๓) การออกแบบส าหรั บ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องกลุ่ ม คลั ส เตอร์ ร้ า นรอยยิ้ ม ประชารั ฐ
เพื่อการลดต้นทุนต่อหน่วยธุรกิจและการเชื่อมโยงธุรกิจในด้านการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายด้านอุปทานโดยใช้แนว
ทางการสร้างเครือข่าย
๔) การสนับสนุนการจัดตั้งและดาเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐให้เป็นไปตามแผนส่งเสริม
ผู้ประกอบการใหม่ของหน่วยงานภาคี โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
๕) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดตั้งและดาเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่การสร้างค่านิยมใหม่ในหมู่ผู้บริโภค
๓.๓ การสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ และการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่
ภาคีเครือข่ายด้านอุปทาน

4

Platform จะถูกออกแบบภายใต้แนวคิดธุรกิจ C๓S และมีกลไกการเผยแพร่แก่ผู้สนใจภายใต้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและ
เข้าใจในแนวคิดธุรกิจดังกล่าว
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แนวทางการดาเนินการเป็นไปเพื่อลดข้อจากัด ในการจัดส่งสินค้าของภาคีผู้ประกอบการให้
ทันเวลาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดเป้าหมายผู้บริโภคในชุมชน (เมือง) โดยมีขอ้ เสนอดังต่อไปนี้
๑) การสนับสนุนการขั บเคลื่อนในรูปแบบของขบวนการร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State
Smile Shop Movement) เพื่อก่อเกิดเป็นขบวนการทางสังคมที่มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๒) การสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อให้เป็นสินค้าจาหน่ายภายใต้
House Brand ร้านรอยยิ้มประชารัฐ
๓) การส่งเสริมภาคีด้านอุปทานในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในชุมชนอันจะนาไปสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร
๔) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการกระจายสิ น ค้ า
ในระยะแรกจะดาเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้ประกอบการด้านระบบโปรแกรมสาเร็จรูป ระบบขนส่ง และ
กระจายสินค้า เพื่อการขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคต

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

๕. สรุป
"ร้านรอยยิ้มประชารัฐ " หรือ Civil State Smile Shop : C๓S เป็ นนวัตกรรมระบบธุรกิ จ
ที่ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น กลไกการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ร้ า น โดยกลไกในระบบธุ ร กิ จ ของร้ า นฯ
มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ผู้ประกอบการร้านฯ หมายถึง ผู้สนใจจัดตั้งและ
ดาเนินงานในฐานะเจ้าของร้าน ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) สหกรณ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และ
เป็นไปโดยความสมัครใจ ๒) ภาคีดา้ นอุปทาน ได้แก่ เกษตรกร สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs
ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจของร้านฯ ๓) ภาคีเครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งภายหลังอาจปรับเปลี่ยนเป็นสมาชิก
ร้านฯ เพื่อได้รับเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างกัน
อาจกล่ า วได้ ว่า ระบบธุ รกิ จ ของร้ า นรอยยิ้ม ประชารั ฐ เป็ น การประยุ ก ต์น าเอาแนวทางปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการสหกรณ์และการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มมาใช้ โดยคาดหวังว่า ร้านค้า
รอยยิ้มชุมชน จะทาหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นที่ตั้งของร้านฯ ในขณะเดียวกัน ขบวนการร้าน
รอยยิ้มประชารัฐ (การขับเคลื่อนระบบธุรกิจของคลัสเตอร์ร้านรอยยิ้มประชารัฐบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า) จะนาไปสู่การเชื่อมโยงธุรกิจเกิดเป็นโซ่คุณค่านาสินค้าจากแหล่งผลิต
มาจาหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยมีกลไกประชารัฐคอยให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างมี แบบ
แผนตามแนวคิดธุรกิจและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวย่อมจะนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการเกษตรไทย และปรากฏการณ์ที่คาดหวัง นั่นคือ เกษตรกรไทยมีศักดิ์ศรี มีโอกาสเข้าถึง
ตลาดและผู้บริโภคตามที่ทุกคนคาดหวัง
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5.5 การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560-2579)
ภายหลังที่รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้รับข้อเสนอของสปท.เพื่อนาไปสู่นโยบาย
และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 25602579) รูปที่ 5.5 ทีมกลยุทธ์จึงได้วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายเพื่อจัดทาข้อเสนอสาหรับการปิดช่องว่าง
เชิงนโยบายภายใต้แผนฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 5.5 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ปรับปรุงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559

เนื้อหาสาระสาหรับการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
20 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 – 2579) และข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดในกรอบที่ 5.2-5.6
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กรอบที่ 5.2
การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เป้าหมาย :
1) รายได้เฉลี่ย 390,000 บาท/คน
2) เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer
3) สถาบันเกษตรกรทั้งหมดมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานมีรายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 ต่อปี
แนวทางพัฒนา :
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Smart Group, Smart Enterprise
2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรโดยนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โอกาสทีท่ ้าทาย : (Challenges)
นโยบายรัฐ มุ่งเน้นที่ เป้ าหมายตั ว ชี้วั ดการยกระดั บ
รายได้เกษตรกรรายบุคคล
นโยบายรัฐ มุง่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
มีแผนงานพัฒนาศู นย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 882 ศูนย์
มีแผนการสร้าง Smart Farmers 2.5 ล้านราย
มีแผนงานพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร 2.5 แสนราย
มุ่งเน้นการพั ฒนาการเกษตรด้วยปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ฯลฯ

1.

2.

3.

4.

ข้ อ เสนอส าหรั บ การปิ ด ช่ อ งว่ า งเชิ ง นโยบายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1. ควรกาหนดให้มี โครงการนาร่อง ตามแผนงานการ
5.
ขั บเคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ เพื่ อติ ด ตาม วิ เคราะห์ ถอด
บทเรี ยน และให้ มีข้ อมู ลป้ อนกลับ เพื่อปรับปรุ งแผน
ยุทธศาสตร์ สู่เป้าหมายตามความคาดหวัง
2. ชุ ด ความรู้ / นวั ต กรรม ภายใต้ ชุ ด โครงการ ฯ The
DC&F ที่ ควรน าไปใช้ประโยชน์ ในการขั บเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
- ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต สามพรานโมเดล คิชฌกูฏโมเดล
- กรอบการพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ 8
ขั้นตอน (Platform of Strategic Framework to
Develop Learning System)
- กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับ
มูลค่าเพิม่ (9t Principle for Value Chain Development)
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ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs)
ยังขาดชุดความรู้และ platform ของการยกระดับ
รายได้เกษตรกรที่ก้าวข้ามข้อจากัดที่มาจากปัญหา
เชิงโครงสร้า ง และสภาพเศรษฐกิ จ สัง คม ภายได้
กระบวนทัศน์ใหม่
ความเข้ า ใจเรื่ อ งเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ข องผู้ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งยั ง ไม่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และ ไม่
ชัดเจน (โดยเฉพาะ Officers)
แผนงานการสร้าง Smart Farmer ยังไม่ครอบคลุม
มิติ ทั ก ษะการเป็ น ผู้ ประกอบการภายใต้ ก ระบวน
ทัศน์ใหม่ และมักเป็นการริเริ่มจากภายนอก
แผนงานพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ยังขาดการวางตาแหน่งของสถาบัน/เครือข่าย
ภายใต้โซ่อุปทาน จึงอาจเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคต่อ
เป้าหมายที่กาหนด
แผนงานการพัฒนาการเกษตรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของหลายหน่วยงานยังขาดความชัดเจน และ
กระบวนการมั ก ไม่ ไ ด้ เ ริ่ ม จากการพั ฒ นาจากตั ว
เกษตรกร/สถาบันแต่เป็นนโยบายจากแผนงานของ
หน่วยงานภายนอกที่มาพร้อมงบประมาณ/ตัวชี้วั ด
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรอบที่ 5.3
การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
เป้าหมาย :
1) GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี
2) ฟาร์ม โรงงาน และสถานประกอบการได้มาตรฐาน
3) แปลงใหญ่ มีจานวน 14,500 แปลง / 90 ล้านไร่
แนวทางพัฒนา :
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ มาตรฐานสินค้า
2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

1.

2.
3.
4.

5.
6.

โอกาสทีท่ ้าทาย: (Challenges)
นโยบายรั ฐมีค วามชัดเจน และมีห น่ว ยงานเจ้า ภาพ
และภาคี ในการขั บ เคลื่ อ นแผนงานการพั ฒ นา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP/GMP/Q)
นโยบายรั ฐ มุ่ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า เกษตร
ตลอดโซ่อุปทาน (เป็นแผนข้าวครบวงจร)
นโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
รัฐมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
นโยบายรัฐให้ความสาคัญกับการทาเกษตรอินทรีย์
มากขึ้น

1.

2.

3.
4.

ข้ อ เสนอส าหรั บ การปิ ด ช่ อ งว่ า งเชิ ง นโยบายใน
5.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
1. ควรด าเนิ น การให้ เ กิ ด การผนึ ก ก าลั ง (Synergy)
ระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องกั บ
การส่งเสริม และรับรองมาตรฐาน สาหรับหลักการ
แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ใ นการส่ ง เสริ ม และการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปธรรม ตัวอย่างที่ 6.
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี โครงการหนึ่ง คือ การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบ PGS ที่กลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพรานดาเนินการอยูใ่ นปัจจุบัน
2. กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าของชุดโครงการ
(The 9 Discipline for Value Chain Development)
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ช่องว่างเชิงนโยบาย: (GAPs)
ยังขาดบุคลากรและ platform การขับเคลื่อนแผนงาน
ในกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงสู่การ
รั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก่ เ กษตรกร/สถาบั น
เกษตรกร
ยั ง มี Argument ระหว่า งหน่ว ยงานรั ฐ องค์ ก รที่
เกี่ยวข้องในการรับรองมาตรฐาน GAP IFORM ทาให้
เกษตรกรเกิ ด ความสั บ สนในการปฏิ บั ติ และเป็ น
ข้อจากัดในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในนโยบายการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และแนวปฏิบัติ
นโยบายการบริหารจัดการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
บางโครงการไม่น่าจะแก้ปัญหา และบรรลุเป้าหมาย
ยุ ทธศาสตร์ เพราะไม่ไ ด้ เอาตั ว เกษตรกร/สถาบั น
เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
นโยบายการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ยังขาดการวิเคราะห์ตัวละคร และปัจจัยที่เกี่ย วข้อง
ในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีข้อผูกพันกับเกษตรกร ซึ่งอาจ
เป็นอุปสรรคต่อนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม
ยังขาดกระบวนการในทางปฏิบัตสิ าหรับแนวทางการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในรายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ซึ่งจาเป็นต้องทาความเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่
อุปทาน ในธุรกิจที่ตัวละคร/ผู้ประกอบการดาเนินการ
อยู่ โดยมีแรงจูงใจในเชิงธุรกิจการจาหน่ายปัจจัยการ
ผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป และการส่งออก

น่าจะนาไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 7. ยังขาดกลไกการกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภค เรื่องเกษตร
การยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
อินทรีย์ และการสร้าง Output เกษตรอินทรีย์ที่เข้าถึง
จากกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ในการเชื่อมโยง
ปรัชญาและเปิดโอกาสแก่เกษตรกร
โซ่คุณค่าในการจาหน่ายผักอินทรีย์ และข้าวอินทรีย์ที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
3. อาจพิจารณาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop และ C3S ที่จัดทาโดย
คณะทางานเกษตรก้าวหน้า, สปท. ตลอดจนตลาดสุขใจ
ไปใช้ในการกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคในเรื่องการบริโภค
สิ นค้ าเกษตรอิ นทรี ย์ และสิ นค้ าชุ มชนที่ มี มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางการบริ หารจัดการตลาด
เกษตร (Farmers’ Market) ที่ยั่งยืน และสนับสนุนการค้า
ที่เป็นธรรม
4. ควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ชุดความรู้ การส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และGAP สาหรับกรณี
ของสามพรานโมเดล คิ ช ฌกู ฏ โมเดล ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
ด าเนิ น การในการเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ มี ชี วิ ต ( Living
Learning Center)
กรอบที่ 5.4
การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมาย :
1) งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดนาไปสู่การใช้ประโยชน์ร้อยละ 80
2) เกษตรกรทุกคนเข้าถึง และนาเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้

แนวทางพัฒนา :
1) พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3) พัฒนางานวิจัย และสารสนเทศให้ไปสูเ่ ชิงพาณิชย์
โอกาสทีท่ ้าทาย : (Challenges)
ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs)
1. รัฐให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างระบบการวิจัยและ 1. หน่วยวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างระบบวิจัย และสร้างสรรค์
พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร
นวั ต กรรมการยกระดั บมู ล ค่ าเพิ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์เกษตร
รายสาขาแบบครบวงจร และสอดคล้องกับบริบทโลก
ข้อเสนอสาหรับการปิดช่องว่างเชิงนโยบายใน
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่มีน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
1. ควรสนับสนุนและจัดให้มีสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เน้น 2. ยังขาดกลไกการนาชุดความรู้/นวัตกรรมการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ภาคการเกษตรไปใช้
ภารกิจวิจัยและพัฒนา และการนาการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ โดยเฉพาะกับสถาบันเกษตรกร/เกษตรกร
สู่สาธารณะ ในลั กษณะที่เป็ นหน่วยงานเชิงรุ ก มีทีมงาน
รายย่อย
เชี่ยวชาญที่สามารถเข้าถึง และมีสมรรถนะในการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงาน /สถาบันเกษตรกร เพื่อการ 3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรต่อยอดให้มีการวิจัยในแนวทางของ GVC (Global
Food Value Chain) สาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเกษตรตามแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการขับเคลื่อน AEC Blueprint
สู่การเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว (Single Market)

ในการแข่ ง ขั น ภาคการเกษตรด้ ว ยเทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมที่ เ ป็ น อยู่ ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด โอกาสการ
เข้ า ถึ ง ของเกษตรกร และสถาบั น เกษตรกรอย่ า ง
แท้จริง ส่วนใหญ่ (ขาด Platform การนานวัตกรรมไป
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นระดั บ เกษตรกรรายบุ ค คล/กลุ่ ม
เกษตรกร/สหกรณ์)

กรอบที่ 5.5
การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าหมาย :
1) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 10 ล้านไร่
2) พื้นที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู ปีละ 2 ล้านไร่
3) พืน้ ที่ชลประทานมีจานวน 42.78 ล้านไร่
แนวทางพัฒนา :
1) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรให้สมดุลและยั่งยืน
โอกาสทีท่ ้าทาย : (Challenges)
ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs)
1. นโยบายรั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังใช้สหกรณ์เป็นกลไก (เครื่องมือ)
ทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ของรั ฐ แทนที่ จ ะส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี
ยั่งยืน โดยน้อมนาคาสอนพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจ
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าหลักการสหกรณ์ และ
พอเพียง และสหกรณ์เป็นกลไกการขับเคลื่อนหลัก
เข้ามาใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือของประชาชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และยกระดั บ
ข้ อ เสนอส าหรั บ การปิ ด ช่ อ งว่ า งเชิ ง นโยบายใน
สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ก้าวหน้าที่มี platform การพัฒนาที่เริ่มจากขั้นที่หนึ่ง:
1. สนั บสนุ น ให้ มีก ารเผยแพร่ ชุด ความรู้ แนวทางการ
การส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง (Dependence)
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุม ชน และการพั ฒ นาการเกษตร
ขั้ น ที่ ส อง:
ส่ ง เสริ ม การพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น
ตามแนวทางของเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม สาม
พรานโมเดล คิชฌกู ฏ โมเดล ตั ว แบบธุ รกิจ Farmer
(Independence) และขั้ น ที่ ส าม:ส่ ง เสริ ม ให้ เชื่ อ มโยง
Shop C3S ตลาดสุขใจ
ความร่วมมือเป็นเครือข่าย (Interdependence) นั่นคือ
2. จัด ให้ มีก ารประชุม เชิง ปฏิบัติก าร และจั ด โครงการ
ศาสตร์พระราชา
ฝึกอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร ตาม
ข้ อ เสนอส าหรั บ กรอบทิ ศ ทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง
3. สนับสนุนการดาเนินการ สถาบันส่งเสริมการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ ตามกระบวนแนวทางการพั ฒ นา
ระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ 8 ขั้ น ตอน (Platform of
Strategic Framework to Develop Learning System)
ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาของสกว. และภาคี
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กรอบที่ 5.6
การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย :
1) พัฒนาเป็น Smart Officers/Smart Researchers
2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย
แนวทางพัฒนา :
1) พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officers และResearchers
2) เชื่อมโยงระบบการทางานของทุกหน่วยงาน
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร
โอกาสทีท่ ้าทาย : (Challenges)
ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs)
1. นโยบายรั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเชื่ อ มโยงการ 1. ปรากฏการณ์ที่พบอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐหลาย
ทางานของทุกหน่วยงาน
หน่วยงานยังทางานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน และ
2. นโยบายรั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง และ
แย่ง ชิง ประชาชน ส่ ง ผลต่อ นโยบายและเป้ า หมาย
พัฒนากฎหมายด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
มิได้รับประโยชน์ตามความคาดหวังอย่างแท้จริง
ข้ อ เสนอส าหรั บ การปิ ด ช่ อ งว่ า งเชิ ง นโยบายใน 2. ปรากฏการณ์ในทางปฏิบัติ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้
เข้า ไปมีส่ว นร่ว มในกระบวนการยกร่ าง / ปรับปรุ ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
แ ก้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น Policy Makers
1. ควรมี ก ารสนั บ สนุ น การวิจั ย เกี่ ย วกั บการปรั บ ปรุ ง
นักการเมือง และภาคเอกชน ที่มิได้นาเสนอปัญหาที่
กฎหมายด้านการเกษตร เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
ต้องแก้ไขอย่างแท้จริง
ส าหรั บ แนวทางและสาระส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมายที่ ส นั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
2. ควรสนับสนุนให้เผยแพร่ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดี
ส าหรั บ รู ป แบบการเชื่ อ มโยงการท างานระหว่ า ง
หน่วยงานรั ฐ ภาคเอกชน ประชาชน (People-PublicPrivate Partnership) ในกรณีของสามพรานโมเดล
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บทที่ 6
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง
การวิจัยในส่วนของการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สู่
ศตวรรษที่สอง ในที่นี้ได้ดาเนินการตามแผนงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนแรก คือการรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนามาวิเคราะห์โดยวิธีการ SWOT Analysis ที่ชี้ให้เห็นโอกาส
อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน และการจัดทา(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทย ขั้นตอน
ที่สอง เปิดเวทีประชาพิจารณ์(ร่าง)กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสหกรณ์ ขั้นตอนที่ส าม การจัดท ารายงานสรุปกรอบทิศทางเชิงยุ ทธศาสตร์ การปฏิรูป การ
สหกรณ์สู่ศตวรรษที่สองที่จะนาไปใช้เป็นนโยบายการพัฒนาการสหกรณ์ไทยต่อไป
เนื้ อ หาสาระในบทนี้ ประกอบด้ ว ย กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาการสหกรณ์ ที่ ผ่ า นมา
กระบวนการจั ด ท าข้อ เสนอข้ อเสนอเชิ งนโยบายและการขับ เคลื่อนเพื่ อการน าไปใช้ ป ระโยชน์ บท
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น โอกาสที่ ท้ า ทายและช่ อ งว่ า งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ กรอบทิ ศ ทางเชิ ง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการสหกรณ์ ที่ เ ป็ น ข้ อ เสนอจากการวิ จั ย สรุ ป นโยบายกรอบทิ ศ ทางเชิ ง
ยุทธศาสตร์ และเวทีประชาพิจารณ์ มีรายละเอียดดังนี้
6.1 กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ที่ผ่านมา
แม้ว่าขบวนการสหกรณ์ไ ทยจะได้มีก ารจัดท ากรอบทิศทางเชิงยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนา
สหกรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้จัดทา
แผนพัฒนาการสหกรณ์เพื่อใช้เป็นนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ไทยมาแล้ว 3 ฉบับ อีกทั้งในปี พ.ศ.
2555 ได้ประกาศสหกรณ์วาระแห่งชาติซึ่งมีสาระสาคัญ 5 ประเด็น ประกอบด้วย การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข้าใจศรัทธาและนาสหกรณ์ไปใช้ในวิถีชีวิต การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์
การส่งเสริมให้มีก ารเชื่อมโยงเครือข่าย การปฏิรูป โครงสร้าง/ขบวนการและหน่วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมาย หากแต่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังจากัดอยู่ในระดับองค์กรกลางและ
สหกรณ์บางกลุ่มเท่านั้นโดยการติดตามประเมินผลพบว่า ผู้นา และฝ่ายจัดการส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบ
ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์
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รูปที่ 6.1 พัฒนาการของแผนพัฒนาการสหกรณ์ไทยในระยะที่ผ่านมา
6.2 กระบวนการจั ด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและกรอบทิ ศ ทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
สหกรณ์และการขับเคลื่อนเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ เป็นไปตามรายละเอียดในรูปที่ 6.1 โดยเริ่มต้นจาก
ขั้นตอนที่หนึ่ง การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ของชุด
โครงการฯดังที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 6.1 นั้น
ขั้นตอนที่สอง เป็นกระบวนการระดมความคิด ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกลไกเวที
ประชาพิจารณ์ ซึ่ง ในที่สุ ด ที่ป ระชุ มใหญ่ส ามั ญ ประจ าปีสั นนิ บ าตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย (สสท.)
เห็นชอบในหลักการเพื่อนาไปเป็นนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนที่สาม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรนาขบวนการสหกรณ์ได้
สานต่อนโยบายคณะรัฐ มนตรี ในการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ในห้วงเวลาเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการแต่งตั้งคณะทางานยกร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ และได้นาต้น(ร่าง)ของชุดโครงการฯในการระดมความคิด ได้ข้อสรุปและผ่านความ
เห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สสท. เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 เป็นแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ
สสท.
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ขั้นตอนที่สี่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ภายใต้คณะทางานที่แต่งตั้งโดย สสท. ซึ่งจะได้นาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(คพช.) นาไปใช้เป็นนโยบายพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติตอ่ ไป

รูปที่ 6.2 กระบวนการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
เพื่อนามาใช้ประโยชน์
6.3 บทวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ไทยในรอบศตวรรษที่ผ่านมา: ประเด็นท้าทายและช่องว่าง
เชิงยุทธศาสตร์
ในห้วงเวลาของการก้าวสู่ศตวรรษที่สองของการสหกรณ์ไทยนั้น มีประเด็นท้าทายหลาย
ประการที่สหกรณ์ตอ้ งเผชิญ ทั้งที่มาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
ที่สาคัญๆได้แก่สภาวะของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่เป็นไปค่อนข้างช้า กอปรกับ
ราคาสินค้าเกษตรและราคาน้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆและ
ระบบธุรกิจสหกรณ์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็ให้ความสาคัญในการ
ใช้สหกรณ์เป็นกลไกของประชาชนเพื่อการสร้างอานาจต่อรองในการผลิตและการตลาด และแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้าไม่เป็นธรรมในสังคม
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เมื่อพิจารณา บทบาทของสหกรณ์ที่มีต่อ เศรษฐกิจและสังคม จะเห็นได้ว่า มูลค่าธุรกิจ
ของสหกรณ์ (ข้อมูล ปี 2557) คิดเป็นมูลค่า 1.98 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.64 ของ GDP
ประเทศ โดยมีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 8,174 แห่ง โดยสหกรณ์ที่ยังดาเนินธุรกิจมี จานวน 6,113 แห่ง และ
สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 80 ของสหกรณ์ที่ดาเนินธุรกิจ (กรมส่งเสริมสหกรณ์
,2558)
บทบาทของสหกรณ์ในด้านเศรษฐกิจในรอบทศวรรษที่ผ่านมา(พ.ศ.2548-2557) ณ สิ้นปี
พ.ศ. 2557 สหกรณ์ไทยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านล้านบาท การเติบโตของสินทรัพย์ในรอบ
ทศวรรษประมาณ 3 เท่าตัวโดยสัดส่วนของทุนสหกรณ์ต่อสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ
45 ลดลงจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มของโครงสร้างการเงินสหกรณ์
ที่มาจากเงินทุนภายนอกสหกรณ์มีมากขึ้น รายได้รวมของระบบธุรกิจสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็น
มูลค่า 286 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีรายได้รวมคิดเป็นมูลค่า 104
แสนล้านบาท โดยธุรกิจสหกรณ์ที่สาคัญ 6 ด้านในรอบปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านล้าน
บาท ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจจัดหาสินค้า
มาจาหน่าย ธุรกิจแปรรูป และธุรกิจให้บริการ-ส่งเสริมการเกษตร โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายธุรกิจจะ
เห็นได้ว่า ธุรกิจที่มีมูล ค่าสูงสุ ดได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อโดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 517,095ล้านบาท และคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ63ของมูลค่าธุรกิจรวมของสหกรณ์ รองลงไปได้แก่ ธุรกิจ รับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมฯ
ธุรกิจจัดหาฯ ธุรกิจแปรรูปฯ และธุรกิจบริการ-ส่งเสริมการเกษตร มีมูลค่าธุรกิจและสัดส่วนธุรกิจ
เรียงตามลาดับได้แก่ 82,413, 63,983, 17,421 และ 1,536 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับ
มูลค่าธุรกิจโดยรวมเท่ากับร้อยละ 63, 28, 4.49, 4, 0.5 และ 0.01 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2558)
เมื่อพิจารณาบทบาทของสหกรณ์ในด้านสังคม จะเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์ มีจานวน 11.4
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของประชากรประเทศ สมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทกรรมการ
สหกรณ์ 76,469 คน (สัดส่วนกรรมการชาย : หญิงเท่ากับ 68 ต่อ 32) มีการจ้างงานในตาแหน่ง
ผูจ้ ัดการและพนักงานสหกรณ์ 39,056 คน (สัดส่วนเพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 43 ต่อ 57) โดยในรอบ
ทศวรรษ สหกรณ์มีก ารจัด สรรก าไรสุ ท ธิซึ่งมีมูลค่าโดยรวมเท่ากั บ 413,996ล้านบาท เพื่อ เป็นทุน
สารองเพื่อการสร้างความมั่นคงในธุรกิจสหกรณ์ การจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการจัดสรร
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของการเป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงกาไร
ประเด็นข้อสังเกตจากการประเมินสถานการณ์สหกรณ์ไทยในรอบทศวรรษ ชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจ
สหกรณ์ในภาพรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าตัว แต่ธุรกิจที่สาคัญยังคงเป็นด้านสินเชื่อ รับฝากเงิน
จัดหาสิ นค้ามาจาหน่ ายรวบรวมผลผลิต และแปรรูป ส่วนธุ รกิจส่งเสริมเกษตร ซึ่งเป็ นธุ รกิจที่อยู่ใน
กิจกรรมต้นน้า และกลางน้าเท่านั้นผลิตภัณฑ์แปรรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้นเช่นข้าวสาร
ยางพารา (น้ายาง ยางแท่ง)ส่วนธุรกิจจัดหาฯยังคงพึ่งพาสินค้าที่ผลิตจากภายนอกสหกรณ์ มีสหกรณ์บาง
แห่งเริ่มผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค (consumer good) บ้างแต่ยังคงเผชิญกับปัญหาด้านการตลาดการ
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รับรองมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ที่ เป็ นสากลและความนิ ยมของสมาชิกในการอุดหนุ นผลิตภัณฑ์สหกรณ์
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งมู ล ค่ าของธุ รกิ จส่ งเสริ มเกษตรและบริ การ ซึ่ งควรเป็ นกิ จกรรมและบริ ก ารที่ มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งแต่กลับมีมูลค่าเพียง 1,536 ล้านบาทเท่านั้น

รูปที่ 6.3 สถานการณ์สหกรณ์ไทย
ในส่ว นของการประเมินทิศทางแนวโน้ มของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ชี้ใ ห้เ ห็ น
ประเด็นท้าทายที่สาคัญ ๆทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดของสหกรณ์ ได้แก่ นโยบายรัฐที่มุ่งใช้สหกรณ์
เป็นกลไกในการสร้างอานาจการต่อรองการผลิตและการตลาดแก่ประชาชน นโยบายการเปิดเสรี
การค้าโลกและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นโยบายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน
และสิ่งอานวยความสะดวก การใช้ตัวแบบธุรกิจภายใต้หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน( PPPs) ภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ยังคงฟื้นตัวช้า โครงสร้างเศรษฐกิจในบริบทโลกใหม่ที่มีความซับซ้อน
และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างอานาจการต่อรอง ปัญหาความ
เหลื่อมล้าไม่เป็นธรรมในสังคม กระแสโลกที่เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ตาม ICA Blueprint และความเชื่อมั่นไว้วางใจของคนในสังคมที่มีตอ่ สหกรณ์
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากเวทีถอดบทเรียน
ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาคีในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นช่องว่างของระบบสหกรณ์
ไทยในประเด็ น ส าคั ญ ได้ แ ก่ โครงสร้ า งและระบบบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ ที่ เ ป็ น อยู่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ตามอัตลักษณ์ของการเป็นองค์กรอิสระพึ่งพาตนเอง การนาคุณค่าสหกรณ์สู่การเป็น
ที่พึ่งของสมาชิก ผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกิจกรรมระดับ ต้นน้าและ
ปลายน้าภายใต้โซ่อุปทาน สหกรณ์ยังขาดการกระตุ้นอุปสงค์ในกลุ่มสมาชิกและผู้บริโภคในการอุดหนุน
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ผลิตภัณฑ์และใช้บริการสหกรณ์ จึงทาให้สหกรณ์ไม่ สามารถเป็นกลไกในการยกระดับมูลค่าเพิ่มได้
ตามที่ควรจะเป็นนอกจากนั้น ยังขาดกลไกในการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็งใน
ระบบธุรกิจสหกรณ์ ขาดกลไกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของสหกรณ์

รูปที่ 6.4 ประเด็นท้าทายและช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์
6.4 ข้อเสนอจากการวิจัย: กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2
ภายใต้กระบวนการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
สหกรณ์ในครั้งนี้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ดาเนินการโดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มปัจจัย
สภาพแวดล้อม (Key Trends) และการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAPs Analysis) ได้นามาซึ่งการกาหนด
เป้าหมายเชิงนโยบายการพัฒนาสหกรณ์และประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ
เป้าหมายเชิงนโยบาย (Goal) : จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของระบบสหกรณ์เพื่อ
เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1:ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น
ของสหกรณ์จะประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีสหกรณ์เพื่อความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 2) กาหนด Agenda และ Road Map และ Platform การ
เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ 3) ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 4) นานวัตกรรม PPP มาใช้ในการบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อมุ่ง
เป้าไปที่สหกรณ์ในการนาประโยชน์สสู่ มาชิก 5) สร้างกลไกในการยกระดับสมรรถนะสมาชิก ผู้นา ฝ่าย
จัดการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย 6) พัฒนาเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ (Co-ops to Co-ops Business)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2:ยกระดับมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์สหกรณ์ โดยใช้กลไก Moving Up Value
Chain ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
สหกรณ์ 2) กาหนด Agenda และ Roadmap ส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ (Global
Value Chain:GVC)3) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การยกระดับกิจกรรมสหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทาน
(Functional Upgrading) 4) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การยกระดับกระบวนการภายใต้โซ่อุปทาน
(Process Upgrading) 5) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) 6)
จัดตัง้ และดาเนินงานหน่วยส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ภายใต้กรอบการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงและมี เสถียรภาพใน
ระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ที่เอือ้ ต่อความมั่นคงมีเสถียรภาพ 2) สร้างความเข้าใจแก่คนในสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
บริบทของสหกรณ์ในด้านการเงิน 3) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพเพื่อประกันความมั่นคงใน
ระบบสหกรณ์ภายใต้การกากับดูแลของสมาชิก 4) สร้างกลไกการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้พื้นฐาน
การเงินที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและ Stakeholder 5) ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสถาบัน
การเงินของประชาชนในการสร้างวินัยให้ความรูพ้ ืน้ ฐานและการเข้าถึงบริก ารการเงินอย่างเป็นธรรม 6)
จัดทา Agenda และ Road Map การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ในแนวทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4:การปฏิ รู ป ระบบสนั บ สนุ น และสิ่ง อ านวยความสะดวก ประกอบด้ ว ย
แนวทาง กลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความ
สะดวก 2) กาหนด Agenda และ Road Map การพัฒนาระบบสนับสนุนฯ 3) ปฏิรูประบบงบประมาณ
สาหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีเอกภาพและมีกลไกติดตาม-ประเมินผล 4)
ปฏิรูปกฎหมาย/ข้อบังคับและกลไกการกากับดูแล 5) พัฒนาระบบ ICT เพื่อรองรับการเชื่อมโยงธุรกิจ
ของระบบสหกรณ์ ค วบคู่ กั บ การตรวจสอบ 6) สร้ า งกลไกการจั ด การความรู้ แ ก่ เ ยาวชนและ
Stakeholder ให้เข้าถึงและเข้าใจ ตลอดจนเข้ามามีสว่ นร่วมในสหกรณ์อย่างเหมาะสม

90

รูปที่ 6.5 ข้อเสนอจากการวิจัย: กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สศู่ ตวรรษที่สอง
หมายเหตุ: ข้อเสนอจากการวิจัยนาเสนอผ่านความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีสสท. เมื่อ 19 ธันวาคม 2558

6.5 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)
ภายหลั ง จากสั น นิ บ าตสหกรณ์แ ห่ งประเทศไทย (สสท.) ได้น าเสนอกรอบทิ ศ ทางเชิ ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สองตามข้อเสนอจากการวิจัยของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2558 เพื่อนาไปใช้ในการวางกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ในห้วงเวลาปี 2560-2564 แล้ว
ในห้วงเวลาปี 2559 ได้มีนโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ผ่านลงมาทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรมต.ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) ซึ่งมีหน้าที่ใน
การกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการสหกรณ์ 20 ปี ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชาติ 20 ปี
ในการดังกล่าว สสท.จึงได้แต่งตั้งหัวหน้าโครงการวิจัย (รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) ให้เป็น
คณะทางานการยก(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ใช้เวลาระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2559 จัด
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กระบวนการมีส่วนร่วม Shared Vision 6 เวที มีผู้เข้าร่วม 45 คน ในที่สุดได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
กรอบแนวทางให้ทุกสหกรณ์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกั น แผนยุ ทธศาสตร์ฉ บับ นี้จัด ท าขึ้นจากการศึก ษา วิเ คราะห์ ประเมินสถานการณ์และปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เ กี่ ย วข้องทั้งจากปัจจัย ภายในและภายนอกความต้องการและความคาดหวังของ
สหกรณ์ จากนั้นได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินการ เพื่อยกเป็น
ร่างแผนยุทธศาสตร์และเปิดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วนามา
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก โดยมีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์(Vision)
“สหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกมั่นคง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สากล”
พันธกิจ(Mission)
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาสหกรณ์ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ว างไว้ จึ ง ต้ อ งพั ฒ นาระบบสหกรณ์ ใ ห้ มี
ความสามารถด้านการดาเนินงานที่เป็นเลิศ มีคุณค่าและพึ่งพาตนเองได้มีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อประโยชน์
ต่อสมาชิกและสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้กาหนดพันธกิจ ดังนี้
1. สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นเรื่องคุณค่าสหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทางาน
2. พั ฒนาผู้มีส่ว นเกี่ ย วข้องให้ มีศัก ยภาพในการขับ เคลื่อ นการพัฒนาสหกรณ์ไ ปในทิ ศ
ทางการพึ่งพาตนเองและร่วมมือระหว่างกัน
3. พัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อการทางานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ใช้ ร ะบบตรวจสอบถ่ ว งดุ ล การบริ ห าร และระบบการก ากั บ
ตรวจสอบ ประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อความเชื่อมั่นของสมาชิก
4. พัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การค้าที่เป็นธรรม ขยายโอกาสการดาเนิน
ธุรกิจสหกรณ์จากภายในสู่ภายนอกของขบวนการสหกรณ์ ที่ไม่ละเลยหลักและอุดมการณ์ สหกรณ์
เพื่อทาประโยชน์คนื สู่สมาชิก ชุมชน และสังคมอย่างมั่นคง ยั่งยืน
5. พัฒนาระบบสนับสนุนการเงิน และการลงทุนในทิศทางที่เกื้อหนุนการดาเนินการบน
หลักการพึ่งพาตนเอง และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ
เป้าหมายสูงสุด (The ultimate goals)
“มุ่งยกระดับขีดความสามารถของขบวนการสหกรณ์ เพื่อลดความเลื่อมล้า สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม”
92

เป้าประสงค์ (Goals)
1.เพื่อให้คนไทยมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันก่อให้เกิดจิตสานึกความร่วมมือ เกิดความสามัคคีคนในชาติ และเข้ามามี ส่วนร่วมในสหกรณ์ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน
2.เพื่อพัฒนาคนของขบวนการสหกรณ์ ให้มีศักยภาพสูง มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการสหกรณ์ไปในทิศทางที่เป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเอง และรักษาสมดุลเศรษฐกิจ
ฐานรากตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปสหกรณ์ระยะ 20 ปี
3.เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อการดาเนินการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ใช้ ก ารตรวจสอบถ่ ว งดุ ล การบริ ห ารจั ด การ ก ากั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อสร้างความมั่นใจกับผูเ้ กี่ยวข้อง
4.เพื่อสร้างระบบการผลิต การแปรรูป การค้า และรักษาระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างสมดุล
ขยายโอกาสการทาธุรกิจสหกรณ์ที่ไม่ละเลยหลักการ อุดมการณ์ และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9
จากภายในสู่ภายนอกขบวนการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สสู่ มาชิก ชุมชน และสังคมอย่างมั่นคง ยั่งยืน
5.เพื่อปรับระบบโครงสร้างการเงินของสหกรณ์และกองทุนกลางของขบวนการสหกรณ์ ไป
ในทิศทางที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ปรับสมดุลระหว่างภาระหนี้
และการออม สร้างวินัยการออม และกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Strategy Goals)
ปี 2560 - 2564 พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีระบบบริหาร
จัดการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและบริการ
ปี 2565 - 2569 ยกระดับความเข้มแข็งและความสามารถของสหกรณ์ ให้พึ่งพาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถเพื่อการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในระดับอาเซียนและสากล
ปี 2570 - 2574 รักษาสมดุลของระบบเศรษฐกิจฐานราก และเป็นศูนย์ก ลางเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2575 - 2579 สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์มีความมั่นคง ยั่งยืน สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวติ และความเป็นอยู่ที่ดี
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รูปที่ 6.6 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
หมายเหตุ: ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 สสท. เมื่อ 17 ธันวาคม 2559

6.6 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายเรื่องการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องในโอกาสวันเปิดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ใ นฐานะเลขานุก ารคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ ที่
รับผิดชอบด้านนโยบาย จึงเห็นชอบให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคาร
สหกรณ์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลและทบทวนผลการศึกษาที่เ กี่ยวข้อง โดยทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯได้มีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลสาคัญ ในเวทีระดมความคิดภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ ในที่สุดจึงได้ข้อสรุปเชิง
นโยบาย ส าหรับแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์สู่การเป็น ศูนย์กลางทางการเงิน โดยแบ่ง
ขอบเขตการดาเนินงานตาม Road Map ในห้วงเวลา 10 ปี ออกเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1: พัฒนาสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ให้มีการดาเนินการในขอบเขต
ตามพันธกิจและมีความมั่นคงทางการเงิน (ปีที่ 1-5)
กิจกรรมสาคัญได้แก่
ภาครัฐ: 1) พัฒนารูปแบบมาตรฐานบัญชีสหกรณ์โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
สากลหรือมาตรฐานบัญชีไทย
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการติดตามฐานะการเงินและการดาเนินงาน
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3) จัด ท ากรอบหลัก สูตรนัก การเงิ นสหกรณ์ แ ละตรวจสอบการสหกรณ์
และการสอบตามหลักสูตร
ภาคขบวนการสหกรณ์:
1) จัดทาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมหลักการบัญชีขนั้ พืน้ ฐาน ขั้นกลาง ขั้นสูง
2) สสท และชุมนุมเป็นแกนกลางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกันและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
3) สสท. จัดทาและอบรมหลักสูตรนักการเงินระดับต่างๆ
4) จัดการทดสอบเป็นระยะๆ
ระยะที่ 2 จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ (Central Financial Facility : CFF )
กิจกรรมสาคัญ ได้แก่
ภาครัฐ:
1) ผลักดันร่างกฎหมายรองรับการดาเนินงาน CFF
2) จัดกฎ ระเบียบ กรอบการดาเนินการ การกากับดูแล
3) จัดทาและกาหนดแนวทางส่งข้อมูลของ CFF ให้หน่วยงานกากับดูแล
4) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการกากับดูแล CFF
ภาคขบวนการสหกรณ์:
1) จัดทาแผนธุรกิจ
2) จัดทากฎระเบียบภายใน
3) จัดทาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสมาชิก
4) จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
5) รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อจัดตัง้ CFF
6) จัดหาหน่วยงานที่มคี วามรู้
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รู ป ที่ 6.7 ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายสาหรั บ พั น ธกิ จ และหน้ า ที่ ข อง CFF
คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นกรจั ด ตั้ ง ธนาคารสหกรณ์ , 2559.

6.7 ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย: การปิ ด ช่ อ งว่ า งเชิ ง นโยบายการขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี
ข้ อ สรุ ป จากเวที ป ระชุ ม สนทนากลุ่ ม เป้ า หมายระหว่ า งที ม วิ จั ย และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในประเด็ น ของข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย การปิ ด ช่ อ งว่ า งเชิ ง นโยบายมี 6 ประการ ได้ แ ก่
1.การสร้ า งและพั ฒ นา Change Agent ในกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ให้ มี ก ระบวนทั ศ น์
แนวคิ ด และหลั ก การทางานที่ เ หมาะสมในการเป็ น Smart Officer ที่ พ ร้ อ มขั บ เคลื่ อ นสู่ ก าร
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” ด้ ว ยแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
2.การเผยแพร่ แ นวคิ ด ตั ว แบบธุ ร กิ จ (Business Model) ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การโซ่
คุ ณ ค่ า ในแนวทางการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม นาสู่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สู่ ส าธารณชนเพื่ อ ปรั บ
กระบวนทั ศ น์ วิ ธี คิ ด วิ ถี ก ารดาเนิ น งานที่ เ หมาะสมภายใต้ ก ระบวนทั ศ น์ ใ หม่ อาทิ Sampran
Model, Kitchakut Model, Farmer Shop,C3S และตั ว แบบธุ ร กิ จ ชุ ม ชนที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี
3.การจั ด ให้ มี โ ครงการนาร่ อ งเพื่ อ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถของสหกรณ์
สถาบั น เกษตรกร และธุ ร กิ จ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ เ รี ย น รู้ แ ละการฝึ ก ทั ก ษะการจั ด การโซ่
คุ ณ ค่ า ในธุ ร กิ จ แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย Smart Officers, Smart Cooperators, Smart Famers
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4.จั ด โครงการความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานกากั บ ดู แ ลสหกรณ์ และสถาบั น เกษตรกร
เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะแก่ ผู้ นา (new entrants) ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ “คิ ด เก่ ง ทาเป็ น
เห็ น อนาคต” มี ค วามสามารถในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาองค์ ก รสู่ ค วามสาเร็ จ ท่ า มกลาง
โอกาสที่ ท้ า ทายและกระบวนทั ศ น์ ใ หม่
5.สนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบและกลไกส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ และข้ อ มู ล ข่ า วสาร ที่ เ ข้ า ถึ ง
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น น วั ต ก ร ร ม ที ่ พ ลิ ก โ ฉ ม ก า ร ต ล า ด แ ล ะ สั ง ค ม โ ล ก ( Disruptive
Innovation) ซึ ่ ง ส่ ง ผ ลต่ อ พ ฤติ ก ร รม ผู ้ บ ริ โ ภค ตั ว แ บ บ ธุ ร กิ จ แ ละ โค รง สร้ า ง กา รผ ลิ ต การตลาด และความจ าเป็ น ในการปรั บ ตั ว ของผู้ ป ระกอบการเพื ่ อ ความอยู ่ ร อดในธุ ร กิ จ
ภายใต้ บ ริ บ ทการเปลี่ ย นแปลง
6.การสร้ า งกลไกการให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง“สหกรณ์ ” อย่ า งแท้ จ ริ ง เพื่ อ การ
เตรี ย มความพร้ อ มแก่ ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งในการขั บ เคลื ่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทยสู ่ ก ารบรรลุ
วิ สั ย ทั ศ น์ “ มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ”ด้ ว ยแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น
“ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง”
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บทที่ 7
บทสรุปการวิจัย ข้อค้นพบของการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ และการวิจัย
7.1 บทสรุปการวิจัย
7.1.1 ผลการขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ Logical Framework
การดาเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8” ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนเมษายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2560
มีจุ ด มุ่ง หมายที่ส าคั ญ เพื่ อต่ อ ยอดน าชุ ด ความรู้ แ ละนวั ตกรรมของชุ ด โครงการวิ จั ย ฯ ไปใช้ ใ นการ
ขับเคลื่อนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิจัย 1)
กลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 2) กลุ่มวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย 3) กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 4
ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในการยกระดับ
สมรรถนะด้านการประกอบการแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) เพื่อ
สังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย กรณีข้าว
อินทรีย์และผักอินทรีย์ 3) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและจัดทาข้อเสนอ
เชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง 4)
เพื่ อ จั ด ท าข้ อเสนอเชิ ง นโยบายและกรอบแนวทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการปฏิ รูป การเกษตรภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่
กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นไปภายใต้ Logical Framework ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1) ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ การสนับสนุนจากทีมกลยุทธ์ ชุดความรู้-นวัตกรรม-คลังความรู้ของชุดโครงการ
และทุนสนับสนุนการวิจัย 2) กระบวนการวิจัยตามกรอบคิดและแผนการวิจัยของ 3 กลุ่มการวิจัย
รวมทั้งสิน้ 7 โครงการ เพื่อให้ได้ 3) ผลผลิตการวิจัย (Outputs) ผลลัพธ์การวิจัย (Outcomes)
ชุดความรู้และนวัตกรรมที่นามาประยุกต์ในการวิจัยในครั้งนี้ที่สาคัญ ได้แก่ (1) กรอบ
แนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มโดยประยุกต์จากแนวคิด Stan Shih’s Smiling
Curve (2) กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน 3 มิติ (3) กรอบการพัฒนาระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (Value Network and Fair Trade: VN&F Platform) (4) กรอบคิดและ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise Strategy: SEE Strategy) (5)
ชุดความรูก้ ารพัฒนาตัวแบบธุรกิจในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรมและนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี อาทิ Farmer Shop, สามพรานโมเดล, คิชฌกูฎโมเดล, เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม (6)
การวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) (7) การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแนวทางเชิงกล
ยุทธ์โดยวิธีการ SWOT Analysis
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ผลการดาเนินการวิจัยเป็นไปตามกรอบการวิจัยภายใต้ Logical Framework โดยทีมกลยุทธ์
ได้จัดกิจกรรมให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยทั้งสิ้น จานวน 136 กิจกรรม มีหน่วยงานภาคีใน
ประเทศเข้ามามีส่วนร่วมการวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 221 องค์กร หน่วยงานภาคีใน
ต่างประเทศ จานวน 7 องค์กร มีนักวิจัยทั้งสิ้นจานวน 69 คน มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัย
ทั้งสิน้ 5,514 คน
7.1.2 ผลผลิตและผลลัพธ์จากการวิจัย
1) ผลผลิตการวิจัย ในกลุ่ มการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม การเรียนรู้ ที่
สาคัญ ได้แก่ 1) ตัวแบบหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ จานวน 3 หลักสูตร สาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น Smart Officers ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) Smart
Co-operators ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จากัด (ชสค.) และหลักสูตรปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 2) ผู้ผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้แผนการ
วิจัยจานวนทั้งสิ้น 277 คน 3) ผลลัพธ์การขับเคลื่อน Project Based Learning ของกลุ่ม Smart Officers
ของส.ป.ก. จานวน 6 โครงการ ได้แก่ สจล.โมเดล จังหวัดชุมพร และศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐาน
สังคม ภายใต้ภารกิจ ส.ป.ก. จานวน 5 แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ขอนแก่น
และหนองคาย
2) ผลผลิตการวิจัยในกลุ่มวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า กรณีศึกษาผัก
อินทรีย์ และข้าวอินทรีย์ที่สาคัญ ได้แก่ 1) ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ที่เป็นการพัฒนาโซ่คุณค่า ในลักษณะ
Demand Driven Supply Network ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จังหวัดอานาจเจริญ
ที่มกี ารพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยที่
เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 22 กลุ่ม จานวน 300 คน ไปจาหน่ายแก่ภาคีพันธมิตรธุรกิจที่เป็นตลาด
เป้าหมาย ปีละ 1,500 ตัน มูลค่าการจาหน่าย 22,500,000บาท 2) โซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพรานที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 11 กลุ่ม จานวนทั้งสิ้น 139 คน มี
มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปีละ 4,090,869 บาท
3) ผลผลิตการวิจัยในกลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่สาคัญได้แก่ 1)
การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสาหรับกลุ่ม /องค์กร/
สหกรณ์ ประกอบด้วย 1.1) เว็บไซต์ ที่ใช้เป็นกลไกการเผยแพร่ชุดความรู้ /คลังข้อมูล/นวัตกรรมสู่
สาธารณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ มีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ย33,567 คน/ปี
1.2) วารสารฅนสหกรณ์ออกเผยแพร่รายไตรมาส จานวน 8 ฉบับ 1.3) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในชุมชน
จานวน 6 แห่ง มีผู้เข้ามาเรียนรู้ปีละ 4,097 คน 1.4) สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะจานวนทั้งสิ้น
23 รายการ 1.5) เวทีเสวนาวิชาการและการนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ จานวน 19 ครั้ง มีผู้เข้ามามี
ส่วนร่วมทั้งสิ้น 175 องค์กร 4,575 คน 2) ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
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(Strategic Framework) การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยสู่ศตวรรษที่สองที่ผ่านการประชาพิจารณ์ และ
นาไปใช้เป็นนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้การขับเคลื่อนของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันนาไปใช้พัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 20 ปี 3) ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ที่นาเสนอ
ผ่านที่ประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สปช., ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบ
ก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop และข้อเสนอสาหรับการปิดช่องว่างเชิงนโยบาย สาหรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาการเกษตร 20 ปี ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (พ.ศ.2560 - 2579) 4) คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับนักสหกรณ์ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
จานวน 2 เล่ม 5) เอกสาร/สื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่ /ชุดความรู้/นวัตกรรมฯ จานวน
23 รายการ 6) บทความวิชาการเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระหว่างประเทศ จานวน 3 บทความ (ดู
รายละเอียดในภาคผนวกที่ 3)
7.2 ข้อค้นพบจากการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
7.2.1 กรอบการพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งสมรรถนะด้ า นการ
ประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Capacity Building framework) ที่ถูกออกแบบให้มี
แผนการดาเนินการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรที่สอดคล้องกับกรอบคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบุค ลากรในองค์ก ร โดยมีก ลไกพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งงานและความ
รับผิดชอบ กลไกการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากร การสะสมทุนความรู้และนวัตกรรมขององค์กร
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไป
1) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
1.1) การเผยแพร่กรอบคิดและกรอบแนวทางการยกระดับสมรรถนะใน 3
มิติ (The Capacity Building Framework) แก่องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรตามกรอบสมรรถนะและพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
1.2) การรณรงค์ให้ทุกองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติ และตัวชี้วัดความสาเร็จ สาหรับแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถตามกรอบสมรรถนะและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบภารกิจองค์กร/หน่วยงาน
และยุทธศาสตร์ที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
1.3) สนั บ สนุ น ให้ มี ส ถาบั น ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ นแนวทางการยกระดั บ
สมรรถนะใน 3 มิติ เพื่อเป็นต้นแบบและกลไกการยกระดับระบบส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และ
การสานต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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1.4) สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบของการพัฒนาระบบและ
กลไกการยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ครบวงจร โดยใช้กลไก Project Based Learning ตามแนวทาง
การสร้างสมรรถนะใน 3 มิติ
7.2.2 กรอบการพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่ อ การยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
เกษตรกรรายย่อย ภายใต้การดาเนินการ 9 ขั้นตอน (The Value Chain Development framework) ซึ่งจะ
นาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมในที่สุด
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์สาหรับเกษตรกรรายย่อย
1) ควรจัดให้มีระบบส่งเสริมการเรียนรู้และระบบข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึง
และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิถีการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดข้อจากัดที่เป็นอยู่แก่เกษตรกร
2) การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่ม/เป็นสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์เพื่อใช้
เป็นกลไกการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
3) การจัดให้มีโครงการนาร่องในกลุ่มเกษตรกร/ชุมชน/สหกรณ์ที่มีความพร้อมที่จะ
ต่อยอดการพั ฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบและเผยแพร่
ความรูส้ ู่สาธารณะ
4) สนับสนุนการดาเนินการโครงการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในกลุ่มเป้าหมายสถาบันเกษตรกรและชุมชน
7.2.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ
สหกรณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง
1) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ
สหกรณ์ได้ช้ใี ห้เห็นข้อจากัดและจุดอ่อนของการสหกรณ์ไทยที่สาคัญ ได้แก่
1.1) ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ สหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ข้ า ใจในคุ ณ ค่ า และหลั ก การ
สหกรณ์อย่างแท้จริงอีกทั้งขาดทักษะด้านการประกอบการ (Entrepreneurship) ดังนั้นการขับเคลื่อน
การดาเนินงานสหกรณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจึงทาให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือของประชาชนในการ
พึ่งพาและร่วมมือกันแก้ปัญหาการประกอบอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวติ
1.2) นโยบายรัฐกับการพัฒนาสหกรณ์ยังมิได้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาแนวคิดสหกรณ์ จึงเป็นข้อจากัดต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง
1.3) ยังขาดระบบสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์ที่เหมาะสม ได้แก่ การปรับปรุง
กฎหมายสหกรณ์ การกาหนดนโยบายและทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ในหน่วยงานรัฐอย่าง
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มีเอกภาพและให้เกิดการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายที่สมาชิกสหกรณ์-ชุมชนมากกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ความสาเร็จของหน่วยงานรัฐ
1.4) ขาดนวั ต กรรมสนั บ สนุ น การยกระดั บ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
สหกรณ์ เพื่อนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า/บริการของสหกรณ์
1.5) โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ยังมีจุดอ่อน/ข้อจากัดที่ส่งผลต่อโอกาสการ
พึ่งพาและร่วมมือกันในการเสริมพลังการพัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นทางเลือกแก่สมาชิก ชุมชน และคนใน
สังคมที่ตระหนักในความสาคัญของระบบการค้าที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.6) สหกรณ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่
สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ระบบธุรกิจสหกรณ์ยังกระจุกตัวอยู่ที่ธุรกิจสินเชื่อ มี
สหกรณ์การเกษตรบางส่วนที่ทาธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจาหน่ายและแปรรูป ยังขาดการส่งเสริม
อาชีพ แก่ ส มาชิก ให้มีผลผลิตที่มีคุ ณภาพมาตรฐาน ดังนั้น สหกรณ์จึงไม่ส ามารถสร้า งอานาจการ
ต่อรองและแก้ปัญหาการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกได้อย่างที่ควรจะเป็น
1.7) ยังขาดกลไกและระบบสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการดาเนินธุรกิจสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง และในทิศทางของการเสริมพลังสหกรณ์ เพื่อให้เป็น
ระบบธุรกิจทางเลือกที่สนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับขีดความสามารถของการสหกรณ์เพื่อลดความเหลื่อมล้า
สร้างความเป็นธรรมในสังคม”มีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีสหกรณ์เพื่อความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอือ้ ต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ การปฏิรูป
ระบบงบประมาณของหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมสหกรณ์ การปฏิรูปกฎหมายและกลไกการกากับดูแล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเชื่อมโยงธุ รกิจ และการสร้างกลไกการยกระดับสมรรถนะ
แก่ผู้นาและผูเ้ กี่ยวข้อง
ซึ่งปัจ จุบันได้นาไปใช้ ป ระโยชน์ก ารพิจ ารณาการจัดท าข้อเสนอการจัด ตั้งธนาคาร
สหกรณ์ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี ภายใต้ภารกิจของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และกาลังนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
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7.2.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาคการเกษตร โอกาส และข้อเสนอเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
1) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาคการเกษตรที่ชี้ให้เห็นข้อจากัดและจุดอ่อน
ของภาคการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่
1.1) เกษตรกรรายย่อยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การประกอบอาชีพในลักษณะที่สร้างสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวติ
1.2) เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ขาดการสะสมทุนและโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและตลาดอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
1.3) ขาดสถาบันเกษตรกรที่มีสมรรถนะในการดาเนินธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหา
การประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นระบบในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.4) โครงสร้างพื้นฐานไม่เ อื้อต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและทาให้เกิด
ความเหลื่อมล้าไม่เป็นธรรม อาทิเช่น กฎหมายการค้า ฐานข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลข่าวสารประกอบการ
ตัดสินใจในการผลิต กองทุนช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
1.5) นโยบายรัฐยังคงเป็นไปในทิศทางที่กาหนดจากบนลงล่าง (Top down Policy)
เป็นไปแบบแยกส่วนกาหนดตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสร้างผลกระทบต่อ ทัศนคติ วิธีคิด
และวิถีการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวติ และการดาเนินงานเกษตรกรและผูน้ าสถาบันเกษตรกร
1.6) ขาดการบูรณาการการทางานของหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกร โดยที่นโยบายและงบประมาณที่กาหนดตามกรอบปฏิบัติของราชการและหน่วยงาน ทาให้
เกิดการทางานทับซ้อนในพื้นที่ การทางานยังเป็นไปที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เป็นผลการดาเนินงานของ
หน่วยราชการ แต่ไม่มตี ัวชี้วัดไม่มกี ารสร้างการเปลี่ยนแปลงในอาชีพและการดาเนินชีวติ แก่เกษตรกร
1.7) ขาดกลไกส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสม
กับบริบทโลกใหม่ ที่สามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดและวิถีอาชีพในแนวทางการเกษตร
ยั่งยืน
2)ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวน
ทัศน์ใหม่ได้กาหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 5 ประการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2: วางกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบและมอง
ความเป็นองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3: วางกรอบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการปฏิรูปการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: วางกรอบการบูรณาการภารกิจหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการสหกรณ์เพื่อลดช่องว่าง/ข้อจากัดและเอือ้ ต่อการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5: วางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยใน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์
ใหม่ดังกล่าวได้นาเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. และบางส่วนได้นาไป
พัฒนาข้อเสนอสาหรับตัวแบบธุรกิจ C3S ภายใต้ภารกิจของคณะทางานปฏิรูปการเกษตรแบบก้าวหน้า
สปท.
3) ข้อเสนอเพื่อปิดช่องว่างเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร 20 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7.3 ชุดความรู้ท่ีควรเผยแพร่สู่สาธารณะและการนาไปใช้ประโยชน์
7.3.1 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการยกระดับสมรรถนะ
ด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Capacity Building Framework) เพื่อ
สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร/หน่วยงาน ในทิศทางที่สอดรับกับ
กรอบแนวคิดและกรอบแนวทางการยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่กลุ่มเป้าหมาย ใน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีข้อเสนอในการดาเนินการ 3 ระยะ ดังนี้
I. ระยะแรก : ประกอบด้วยการดาเนินการที่สาคัญ 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: กาหนดนโยบายแผนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะฯ ของ
องค์กร/หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงาน และกรอบสมรรถนะของกลุ่มบุคลากรต่าง ๆ
และการก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ขั้นตอนที่ 2: วางระบบพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การกาหนดตาแหน่งงาน-การมอบหมาย
งานตามกรอบภารกิจ–การส่งเสริมและพัฒนา และการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3: สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร ทั้งรูปแบบการสัมมนา
ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง เช่น การดาเนินการ Project -Based
Learning เป็นต้น อีกทั้งการมีกลไกการถ่ายโอนความรู้และการสะสมทุนความรู้/นวัตกรรมในหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 4: สร้างภาคีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา, หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ -หลักสูตรฝึกอบรม–ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
ติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 5: พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะ ใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ
การปรับวิธีคิด การเพิ่มพูนความรู้–ทักษะที่เกี่ยวข้อง
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II. ระยะที่สอง: ในระยะปานกลาง
องค์กรมีระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับความสามารถแก่บุคลากรตามกรอบ
สมรรถนะแก่บุคลากร การก้าวสู่ตาแหน่งเพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้มอบหมาย ในขณะเดียวกันก็จะมี
ทุนความรู้และนวัตกรรมที่ก่อเกิดจากภารกิจขององค์กร มีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากร การ
สะสมทุนความรู/้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
III. ระยะทีส่ าม: ในระยะยาว
การสร้างภาคีและเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชน(Learning
Community) และสาธารณะต่อไป
กรอบการพั ฒ นาระบบส่ง เสริ มการเรีย นรู้ เ พื่อ ยกระดั บ สมรรถนะในหน่ ว ยงานตาม
ข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า The DC&F Capacity Building Platform สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร/หน่วยงานทั้งที่เป็น
สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ องค์กรพึ่งตนเอง(Self -help Organization) ซึ่งจะสามารถยกระดับ
สมรรถนะแก่บุคลากรในกลุ่มของ Smart Officers Smart Farmers Smart Cooperators และ Smart
Entrepreneurs ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม Model ประเทศไทย
4.0 สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่คาดหวัง
7.3.2 กรอบแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรายย่อย (The
Value Chain Development Framework) ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 9 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง: การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาโซ่คุณค่า อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เป็นความต้องการของเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรเอง หรืออาจเป็นไปภายใต้โครงการพัฒนาของหน่วยงานรัฐ
ขั้นตอนที่สอง: เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ Value Chain Analysis ที่มีผลลัพธ์
สาคัญคือข้อจากัดและโอกาสการพัฒนาธุรกิจ
ขั้นตอนที่สาม: การกาหนดแนวคิดธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมในการดาเนินธุรกิจ
ขั้นตอนที่สี่: การกาหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับ
มูลค่าเพิ่ม โดยมีประเด็นที่นามาพิจารณาว่าจะใช้แนวทางกลยุทธ์อะไรใน 4 แนวทางกลยุทธ์ ได้แก่
• การยกระดับตัวผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading)
• การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading)
• การยกระดับสถานะในโซ่คุณค่า (Function Upgrading)
• การขยายธุรกิจไปร่วมกับโซ่คณ
ุ ค่าอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสการตลาด (Chain Upgrading)
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ขั้นตอนที่ห้า: การกาหนดตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาด โดยมีประเด็นที่
นามาพิจารณาที่สาคัญ ได้แก่
• การกาหนดตลาดเป้าหมาย (End Market) หาลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักคือใคร
ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์อะไร และอะไรคือเป้าหมายการตลาด
• ทาอย่างไรจึงจะนาผลิตภัณฑ์ไปส่งมอบแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและเป็นไป
ตามเป้าหมายการตลาด
ขั้นตอนที่หก: การออกแบบระบบธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า ซึ่งจะพิจารณาในประเด็น
ที่สาคัญ ได้แก่
• กิจกรรมภายใต้โซ่คุณค่า
• โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของภาคี พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายใต้โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์
• ระบบการเชื่อ มโยงภาคี พั นธมิต รธุ รกิ จและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียในโซ่คุ ณค่ า โดย
ระบุว่าใครทาอะไร อย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม (Mutual Benefit)
ขั้นตอนที่เจ็ด: การจัดทาแผนธุรกิจ ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
แนวคิดธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริการ ความเสี่ยงและแผนรองรับความเสี่ยง และแผนการเงิน
ขั้นตอนที่แปด: การดาเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม
การดาเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมนัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น
การจัดการความสั มพันธ์ใหม่ระหว่างภาคีพันธมิตรธุ รกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมาย
สาคัญเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการและการบรรลุเป้าหมายร่วม
ขั้นตอนที่เก้า: การติดตามประเมินผล และข้อมูลป้อนกลับ
การติดตามประเมินผลเป็นไปเพื่อการเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับแผนที่วางไว้
ว่ามีความสาเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการรายงานเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการนาไปปรับปรุง
การดาเนินงานต่อไป
7.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ที่ ไ ด้ ก าหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ด้วยการขับเคลื่อนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ “พลังประชารัฐ” ซึ่งเป็นรูปแบบของ
การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันนั้น
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ภายใต้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่รู้จักกันในนาม “ประเทศไทย 4.0” เป็นโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value Based Economy) โดยภายใต้แนวคิดดังกล่าวจะนาไปสู่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี (Smart
Farming) โดยเกษตรกรจะปรั บ ตั ว เป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneur) ที่ มี ร ายได้ สู ง ขึ้ น 2) การ
เปลี่ยนแปลงจากผู้ประกอบการแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องสนับสนุนไปสู่การเป็น Smart
Entrepreneurs และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3) การเปลี่ยนแปลงจากภาคบริการแบบดั้งเดิม (Traditional
Services) ไปสู่การให้บริการที่มีมูลค่า (High Value Service) 4) การเปลี่ยนแปลงจากแรงงานทักษะต่า
ไปสู่แรงงานที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญและมีทักษะสูง (High Skill Labors)
โดยเมื่อพิจารณาในส่วนของแนวทางปฏิบัติที่สาคัญประกอบด้วย การดาเนินการ 5 แนวทาง
ได้แก่ แนวทางที่ 1: การเตรียมคนไทย 4.0 จากเดิมเป็นคนไทยที่มองประโยชน์ส่วนตัวเป็นคนไทยที่มี
จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเกื้อกูลแบ่งปันกัน แนวทางที่ 2: การพัฒนาคลัสเตอร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้ง The First S-Curves และ The New
S-Curves เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก แนวทางที่ 3: การบ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการดาเนินการภายใต้หลัก
คิ ด ของการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง จากภายในเพื่ อ การพึ่ ง พาตนเอง รวมกลุ่ ม กั น อย่ า งมี พ ลั ง ทั้ ง
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร วิสาหกิจ/SMEs และ Startups แนวทางที่ 4: การเสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ง ของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศผ่ านกลไก 18 กลุ่ ม จั งหวั ด และ 76 จั งหวั ด โดยมี เ ป้า หมาย
กระจายโอกาสความมั่นคงลงสู่ระดับภูมิภาคจากเดิมที่สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละ 30.8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ แนวทางที่ 5: บูรณาการอาเซียนเชื่อ ม
ประเทศไทยสู่ป ระชาคมโลกด้ว ยการวางตาแหน่งเป็นศูนย์ก ลางธุ รกิจของภูมิภาคอาเซีย น ซึ่งการ
ขับเคลื่อนทั้ง 5 แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นตัวจักรการพัฒนา (Engines) ในสามส่วนคือ การสร้าง
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น (Competitive Growth)การพั ฒ นาแบ บ มี ส่ ว นร่ ว ม (Inclusive
Growth) และการพัฒนาที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปสู่ค วามส าเร็ จ ส าหรั บ เป้ า หมายที่ป ลายทางที่ ส าคั ญ ได้ แก่ การเพิ่ม รายได้ หนี้ สิ น ลดลง
คุณภาพชีวิตดีขึน้ การยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า/บริการ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
การเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เชื่อมโยงสูป่ ระชาคมโลก
จากที่กล่าวมาจะสังเกตเห็นว่าโจทย์ท้าทายสาหรับประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่
ปลายทางสาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญได้แก่
1) ทาอย่างไรจึงจะทาให้ภาคีทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์
อย่างแท้จริง
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2) ทาอย่างไรจึงจะสามารถเตรียมคนไทยให้มีสมรรถนะดังที่คาดหวังเพื่อให้มีความพร้อม
ในการเข้าไปมีสว่ นร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม
3) แนวทางการลดช่องว่างการท างานร่วมกั นภายใต้ก ลไก “พลังประชารัฐ ” ที่มีความ
หลากหลายในด้านทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการทางานที่แตกต่างกันควรดาเนินการอย่างไร
4) แนวทางการพั ฒ นาสหกรณ์ /วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายไปสู่ Inclusive
Business เพื่อเป็นกลไกลดความเหลื่อมล้า ควรดาเนินการอย่างไร
เพื่อหาคาตอบสาหรับโจทย์ท้าทายดังกล่าว การวิจัยที่สกว.ควรสนับสนุนให้ดาเนินการใน
ระยะต่อไป คือนาชุดความรูแ้ ละนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯที่สาคัญได้แก่
กรอบการสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Capacity Building
Framework) กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า (The Value Chain Development Framework) ไปใช้ในการวิจัย
กับกลุ่มเป้าหมาย หรือพืน้ ที่เป้าหมาย โดยการวิจัยควรเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม เพราะนอกจากจะได้ ม าซึ่ ง ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งส าหรั บ การขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศแล้ ว กระบวนการวิ จั ย ในรู ป แบบดั ง กล่ า วจะเป็ น ตัว กระตุ้ นให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ตระหนักเห็นความสาคัญในตัวแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive business) มีการนาไปขยายผล
พั ฒ นาในวงกว้ างเพื่ อให้เ กิ ด เป็ นขบวนการขับ เคลื่อ นการพัฒ นา ที่ นาไปสู่ก ารสร้ างสมดุล ทั้ง ด้า น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการลดความเหลื่อมล้าและการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม (Value based Economy) ตามที่คาดหวัง
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