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คานา
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “การพัฒ นาธุ รกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน”
ในครั้ งนี้ เป็ น การน าเสนอผลงานวิจั ย ในห้ ว งเวลา 1 ปี (18 เมษายน – 17 เมษายน 2561) โดยมี
วั ตถุ ป ระสงค์ ก ารวิจัย 3 ประการ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาแนวทางการส่ งเสริม การเรีย นรู้ในการสร้าง
สมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางของโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (IBM) การศึกษาแนวทาง
การพั ฒ นา IBM ส าหรับ กรณี ศึ ก ษาที่ เป็น สหกรณ์ ก ารเกษตรและวิส าหกิ จชุ มชนและการจั ด ท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริม IBM เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความ
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยดังรายละเอียดที่ได้นาเสนอในรายงาน
ทั้งสิ้น 5 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ความหมาย คุณลักษณะ
และกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM ของโครงการวิจัย บทที่ 3 ผลการวิจัย: การพัฒนาธุรกิจ
ข้า ว IBM สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ านลาด จ ากั ด บทที่ 4 ผลการวิ จั ย : การพั ฒ นาธุ รกิ จ ข้ า ว IBM
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนและบทที่ 5 สรุปผลการวิจัย ข้อค้นพบและแผนการวิจัยใน
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
การด าเนินการโครงการวิจัย “การพั ฒ นาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศกึ ษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่าโครงการพั ฒ นาธุรกิ จข้าว IBM ในที่นี้มีวัตถุ ป ระสงค์สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การศึก ษา
แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางของ Inclusive
Business แก่ เกษตรกรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย 2) การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาธุ รกิ จ ข้ าว IBM ใน
สถาบันเกษตรกรที่เป็นกรณีศกึ ษา 3) จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM ในการเป็น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิจัยในครั้งนี้มีสองแห่ง กรณีศึกษาแรก: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
จากัด จ.เพชรบุรี เกษตรกรสมาชิกกว่า 3,000 ราย ยังคงทานาเคมีและเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งโรค
แมลงศัตรูพืชและราคาข้าวที่ผันผวน ประเด็นท้าทายในการวิจัย คือการยกระดับการพัฒนาระบบธุรกิจ
ข้าวสหกรณ์ที่สามารถแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จทั้งด้านการแก้ปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรและพัฒนาการ
ตลาดที่ ส ร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กรณี ศึ ก ษาที่ ส อง: วิ ส าหกิ จชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย์ ทุ่ งทองยั่ งยื น
จ.สุพรรณบุรี มีประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีทักษะและแนวปฏิบัติที่ดีในการทานาอินทรีย์ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน IFOAM จาหน่ายข้าวสารตามสัญญาข้อตกลงกับบริษัทเอกชน โจทย์ท้าทาย คือ ทาอย่างไร
วิสาหกิจชุมชนจึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรสมาชิกที่ยังคงทานาเคมีให้ปรับเปลี่ยนมาทานา
อินทรีย์และใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนในพัฒนาระบบธุรกิจข้าวการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์
กรอบแนวคิดธุรกิจข้าว IBM เป็นไปตามนิยามที่กาหนดคือ "เป็นรูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมให้
เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่า (Value
Chain Development) โดยการทาธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตรในการยกระดับหน้าที่ (Functional Upgrading)
ยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
การลดข้อจากัดในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรมสาหรับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรราย
ย่อย และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการได้แก่ 1) เป็น
ธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายธุรกิจ และได้รับประโยชน์
อย่างเป็นธรรม 2) เป็นธุรกิจที่ค านึงถึงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และ 3) มีภาคีพันธมิตร (Partnerships) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ใน
การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อสร้างขีดความสามารถของธุรกิจ
กรอบแนวทางการพัฒ นาธุรกิจ IBM (IBM Development Platform) ดังรายละเอียดในรูป
ที2่ .8 ได้ถูกออกแบบขึน้ มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยในห้วงเวลา 2 ปี โดยเน้นการสร้างกลไก
a

ซึ่งทีมวิจัยได้นาไปพัฒนาเป็น Logical Framework สาหรับทั้งสองกรณีศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตรงกันในส่วนของมิติการพัฒนาเป้าหมาย/ความสาเร็จ การวัด/ประเมิน และแนวทางการดาเนินการ
วิจัยของภาคีที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 2.8, 2.10)
ผลการวิจัยในห้วงเวลา 1 ปี มีความก้าวหน้าดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรณีศึกษา1: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด จังหวัดเพชรบุรี
ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาร่องในปีแรกจานวน 40 คน ได้ถูก
นามาวางแผนสาหรับระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน 3 มิติ ซึ่งได้ดาเนินการส่งเสริมการ
เรียนรูท้ ั้งสิ้น 14 ครั้ง และการวางระบบการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP ผ่านการรับรองแบบกลุ่ม ภายใต้
ภาคีความร่วมมือกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยมีเป้าหมายการรับรองมาตรฐานในปีการผลิตข้าว
นาปี 2561 การประเมินผลเชิงเปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 24 คน พบว่า ระดั บสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จิตสานึก การผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม,
กระบวนทัศน์ Thailand 4.0, กระบวนทัศน์การวางแผนการผลิต, กระบวนทัศน์การผลิตในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), ความรู้/ทักษะด้านการประกอบการ, ความรู้/ทักษะด้านการพัฒนาโซ่คุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม และความรู/้ ทักษะเรื่องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งส าหรั บ ธุ ร กิ จ ข้ า ว IBM สหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จากัด ชี้ให้เห็นโอกาสที่ท้าทายสาหรับสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมใน
ด้านเงินทุน ผู้นาและฝ่ายจัดการที่มีป ระสบการณ์ เชิงธุรกิจแบบอเนกประสงค์ ให้บ ริก ารแก่สมาชิก
อย่างครบวงจร อีกทั้งมีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจข้าวสหกรณ์ ตามกรอบ
แนวคิดธุรกิจข้าว IBM อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายคือ ทาอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับการผลิตข้าว
ของสมาชิกจากผลิตข้าวใช้สารเคมีปรับเปลี่ยนเป็นผลิตข้าว GAP สู่อินทรีย์ในอนาคต ซึ่งได้นาไปสู่การ
จัดทา Logical Framework สาหรับการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด (รูปที่
2.9) การนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 3.9) ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับสมรรถนะชาวนา
ในการผลิต ข้าว GAP สู่ อินทรีย์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน ” และ Road map การขับ เคลื่อนระบบ
ธุรกิจข้าว IBM (รูปที่ 3.15) และแผนธุรกิจ (รูปที่ 3.12)
โดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 40 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด มีมติ
เห็นชอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจข้าว IBM อยู่ภายใต้การกากับคณะอนุกรรมการข้าวIBM
และที ม งานข้า ว IBM ที่ มี ผู้ จัด การสหกรณ์ เป็ น หั ว หน้ าคณะท างาน วางแผนรับ ซื้ อ ข้าวเปลื อ กจาก
เกษตรกรที่ผ่านการรับรอง GAP ในฤดูนาปี ปีการผลิต 2561 จานวน 23 ราย ประมาณการผลผลิต
(ข้าวพันธุ์ชัยนาทและสุพรรณบุรี) ที่จะรวบรวมทั้งสิน้ 100 ตัน มูลค่าธุรกิจรวม 1,375,000 บาท มีกาไร
ขั้นต้น 209,630บาท ภายใต้แบรนก็ "ข้าว IBM บ้านลาด" มี 2 ขนาดคือ ขนาดบรรจุ 5 กก.และ 1 กก.
โดยได้ ก าหนดตลาดเป้ า หมาย (Target Market) ที่ ส าคั ญ คื อ ครั ว เรื อ นสมาชิ ก (ปั จ จุ บั น มี 9.000
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ครัวเรือน) และสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ร้านอาหารภัตตาคารใน จ.เพชรบุรี และผลิตภัณฑ์ข้าว
IBM ขนาดบรรจุ 1 กก. เพื่อกระตุ้น Awareness ผูบ้ ริโภคทั่วไปให้ตระหนักถึงการส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย
กรณีศึกษา 2: วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี
ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกจานวน 31 คน ได้ถูกนามา
พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ ซึ่งได้ดาเนินการไปทั้งสิ้น 7 ครั้ง ผลการประเมิน
เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ ชี้ให้เห็นว่า ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
จากเดิม ได้แก่ กระบวนทัศน์ Thailand 4.0, กระบวนทัศน์การวางแผนการผลิต, กระบวนการผลิตใน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), ความรู้/ทักษะด้านการประกอบการ, ความรู้/ทักษะด้านการพัฒนา
โซ่คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และความรู/้ ทักษะเรื่องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสาหรับธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ทุ่ งทองยั่ งยืน ชี้ให้เห็ นประเด็ นที่เป็ นโอกาสท้าทายในการยกระดับ กลไกการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาระบบธุรกิจข้าว IBM โดยได้จัดทา
แผนกลยุทธ์ภายใต้วิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เพื่อสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน” มีกลยุทธ์หลัก 3 ประการ
ได้แก่ 1) การสร้างกลไกการยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สู่ตลาดเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน (IBM Smart Farmers) 2) แผนพัฒ นาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม (ข้าว IBM)
โดยกลุ่มทุ่งทองยั่งยืนกับภาคีพันธมิตรธุรกิจสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 3) แผนการดาเนินงานใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านทุ่งทองยั่งยืน
การขับเคลื่อนโครงการข้าวIBMของวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืนดาเนินการควบคู่กันไประหว่าง
การดาเนินการโครงการนาร่องเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอรี่
ภายใต้ แบรนด์ “ข้ าว IBM ทุ่ งทองยั่ งยื น ” ทดสอบตลาดที่ KU Food และโครงการตลาดนั ด CSA ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริโภคอยู่ในระดับ “ดี-ดีมาก"
ในส่วนของการยกระดับหน้าที่และกระบวนการองวิสาหกิจชุ มชนทุ่งทองยั่งยืนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่วิสัยทัศน์นั้นได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการบริหารจัด การวิส าหกิ จฯ โดยมี ที มกลยุ ท ธ์โครงการ IBM เพื่ อเป็ น แกนประสานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM กับผลิตภัณฑ์แปรรูป IBM มีศูนย์เรียนรู้ IBM ที่สานักงานวิสาหกิจฯ
ทุ่งทองยั่งยืน
ในส่วนของกลยุทธ์หลักที่สาคัญอีกประการหนึ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน ควบคู่การเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการประกอบการนั้น ทีมวิจัยจะได้สนับสนุนกลุ่ม
สตรี ก ารสร้างแบรนด์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยกรอบทุ่ งทอง การเรีย นรู้แ ละฝึ ก ทั ก ษะด้ านการตลาด การ
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จาหน่ ายผ่ านแอพลิเคชั่น โดยปั จ จุบั น มีก ารพั ฒ นาโครงสร้างการบริห ารจัด การกลุ่ มแม่ บ้ าน การ
วางแผนต้นทุน-ผลตอบแทน การจัดทาบัญชี การศึกษาดูงานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรอง
อ.ย. และการกาหนดบุคคลที่ปรึกษาการตลาด
ข้อค้นพบจากการวิจัย: ประเด็นท้าทาย
ท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาคมโลก นโยบายประเทศและคนในสังคมให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายตัวชี้วัด SDGs ย่อมเป็นโอกาสดีในการริเริ่มนวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจ IBM ที่มุ่งเน้นการสร้างทางเลือกแก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์
และได้รับประโยชน์ในการทาธุรกิจอย่างเป็นธรรม ประเด็นท้าทาย คือ ทาอย่างไร จึงจะให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโซ่คุ ณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตและสถาบัน
เกษตรกร ตลอดจนภาคีผู้ประกอบการจะวางกลไกการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ในการดาเนินธุรกิ จ
ร่วมกัน เพื่อนาผลผลิตการเกษตรไปยังผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่ให้ความสาคัญ
กับมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งระบบธุรกิจดังกล่าวต้องพึ่งพาชุดความรู้-ข้อมูลข่าวสาร และมีต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยดาเนินการมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีภาคี (Partners) ที่มีความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุน จึงเป็น
ที่มาของแนวคิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ IBM โดยใช้กลไกสถาบันเกษตรกรในการสร้างสรรค์ระบบ
ธุรกิจเกษตรในรูปแบบและแนวทางที่ก่อให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่
เกษตรกรรายย่อยจะได้รับประโยชน์จากธุรกิจอย่างเป็นธรรม การออกแบบระบบการวิจัยสาหรับแนว
ทางการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ IBM เป็นไปตามแนวทางของ IBM Development Platform ซึ่งมุ่งเน้น
การสร้างกลไกการทางานใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) การสร้างสมรรถนะ 3 มิติ แก่เกษตรกรรายย่อย 2) การ
ยกระดั บ กระบวนการธุ รกิ จของสถาบั น เกษตรกรภายใต้ ก รอบ VCD 3) การจั ด การความสั ม พั น ธ์
ระหว่างภาคี (Multi-actors) ในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายร่วม
อย่ างไรก็ ตามภาพสะท้ อนที่ ได้ จากเวที สนทนากลุ่ มเป้ าหมายถึ งผลกระทบจากนโยบาย
ดังกล่าวที่มีต่อเกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรเกษตรกรที่สาคัญ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ประชุมร่วมในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐมีค่อนข้างมากและต่างต้องใช้เวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ นอกจากนั้นกระบวนการส่ งเสริมของหน่วยงานรัฐยั งเป็ นไปแบบแยกส่ วนการส่งเสริม
เทคโนโลยีสมั ยใหม่ที่ ไม่สอดรับกั บบริบทในระดับกลุ่ม /พื้ นที่ เป้าหมาย ขาดการส่ งเสริมการผลิต ไม่ได้
กาหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเป็นประเด็นที่เห็นในส่วนของช่องว่างเชิงนโยบายที่ต้องปรับปรุง
• เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ (ไม่นับรวมผู้นาเกษตรกร) ที่มีประสบการณ์ทาธุรกิจในระบบ
เกษตรกรสมั ย ใหม่ (Modern Agri-Business) ยั งขาดกระบวนทั ศน์ และทั ก ษะการประกอบการในการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค และเห็นความสาคัญของการใช้กลไกสถาบัน
เกษตรกรเพื่อสร้างอานาจการต่อรองในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตข้อมูลข่าวสารและตลาดเป้าหมาย
• สถาบั น เกษตรกร ยั ง คงด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในตลาดแบบดั้ ง เดิ ม (Conventional Marketing
Channels) ซึ่งมีคนกลางที่ต่างคนต่างทาหน้าที่การตลาดเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและใช้กาไรเป็นสิ่งจูงใจ
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ซึ่งเป็นคนละเป้าหมายธุรกิจกับสถาบันเกษตรกร ซึ่งสถาบันเกษตรกรไม่มีขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ
ที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยด้านการตลาดเพื่อนาผลิตภัณฑ์จาหน่ายแก่ผู้บริโภค แม้จะมีโครงการข้าว
รัฐสนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อการรวบรวม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุ (โรงสี-ลานตากไซโล) การสร้างแบรนด์สินค้าออกมาหลากหลายก็ตาม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2558)
• กลยุ ท ธ์ ข องผู้ ป ระกอบการสมั ย ใหม่ (Modern Trade) ในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ โดยตรง
(Direct Procurement) ผ่านสัญญาข้อตกลง (Contract Farming) อาจดูเหมือนเป็นรูปแบบที่เป็นธรรม
กับ เกษตรกร และผู้บ ริโภค แต่มีข้อสั งเกตว่า เครือข่ายเกษตรกรยั งคงต้องเผชิญ ความเสี่ยงเรื่อง
ปริมาณผลผลิตมาก-น้อยกว่าที่กาหนดในสัญญาข้อตกลง ยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาในแนวทางของ
Zero Waste และ Zero Development
• สถาบั น เกษตรกรยั ง ขาดกลไกการรวมกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การผลิ ต (Collective Producer
Groups) เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม จึงยังไม่มี
จุดแข็งมากพอที่จะสร้าง Good will สาหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวของเกษตรกรรายย่อยที่ตอบโจทย์
การทาหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสานต่อนโยบายการพัฒนา
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (Inclusive Growth)
• แผนการวิจัยในปีที่สอง จะเป็นการดาเนินงานที่มุ่งไปที่การสนับสนุนให้กลไกการทางาน
ในการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ของทั้ง 2 กรณี เป็นไปตาม Logical Framework โดยจะเน้นที่
1) การส่ งเสริ ม กลไกและระบบการสร้ า งสมรรถนะ 3 มิ ติ (ทั ศ นคติ กระบวนทั ศ น์
ความรู้-ทักษะ) ในรูปแบบของ Learning Platform เพื่อสนับสนุนการเติมเต็มสมรรถนะแก่เกษตรกรราย
ย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธุรกิจข้าว IBM และพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาธุรกิจ IBM
ดาเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ให้
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3) สรุปบทเรียนสาหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อ
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Executive Summary
The Development of Inclusive Business for Competitive Growth, Inclusive Growth and
Green Growth: The Case Studies of Co-ops' Rice Business and Community's Rice Business

This research aims to illustrate how to promote utilization of a business model that
contribute to sustainable development, by balancing between economic growth, social inclusion, and
environmental responsibility, thereby helping to realize the Sustainable Development Goals (SDGs). The
study focuses on adoption and implementation of Inclusive Business Model (IBM), a business approach
for inclusive growth, utilized by farmer organizations in Thailand; cooperatives and community
enterprise, and also focuses on policy direction in order to broaden the adoption and to intensify
implementation of IBM by the farmer organizations in Thailand.
This research tries to fulfill three specific purposes: 1) to study how to facilitate learning
and capacity building for the farmer organizations so as to enable the utilization of IBM 2) to explore
the pattern of transition towards IBM adoption by farmer organizations, using rice sector as case
studies 3) to formulate policy recommendation for governmental agencies to support IBM adoption
in rice sector, thereby contributing to the inclusive and sustainable development.
Two case studies were conducted through selection of capable farmer organizations
that have been adjusting business strategy in order to survive in today’s competitive market. The
first case is Banlad Agricultural Cooperative (BAC) in Phetchaburi province. BAC encompasses around
3,000 farmer-members that were conducting chemical-based rice cultivation, with vulnerable
livelihood under uncertainties of rice price and climate change. This research tries to cope with these
problems by introducing IBM to BAC in order to upgrade value creation and market competitiveness. The
second case study was conducted with ThungThong Yungyuen Community Enterprise (ThungThong CE)
located in Suphanburi province. This farmer organization is developing towards organic farming practice,
led by visionary community leaders and experiences in IFOAM as well as contract-farming with an
exporting firm. The challenge for ThungThong CE is to convince members to adopt sustainable
agriculture practice and organic rice farming, and to enhance value creation and competitiveness. These
capability upgrades were expected to be enhanced by the adoption of new business model.
Inclusive Business Model (IBM) was defined as a business approach that includes
smallholder farmers / low-income people and into value chain, by encouraging their development
in production and value creation throughout the value chains. This business model thus involves a
process of value chain development and engagement with external partners surrounding the chain,
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in order to provide supports in upgrading of capabilities; functional upgrading, process upgrading,
and product upgrading. This business model has been proven as a tool to mitigate limitation and to
enhance market opportunity for fair-trade of agricultural products, as well as to realize sustainability
of local ecology.
The key characteristics of IBM include three aspects including 1) opening more
opportunity for smallholder-farmers to engage in supply chain with closer participation in strategic
planning and better sharing of benefits, 2) balancing all dimensions of economic, social, and environmental
sustainability, and 3) expanding partnership with public and private stakeholders in order to exchange
resources and capabilities in order to enhance competitiveness.
The research employed participatory action research approach and case-study
methods. The pilot cases of BAC and ThungThong CE have been developed through creation of
collaborative platform for all stakeholders to contribute to the project. The IBM Development Platform
depicted in figure 2.8 was conceptualized through lessons learnt from our earlier works and findings
during the past two years. As shown in figure 2.8 and 2.10, the Platform was constructed through a
logical framework covering many practical steps for IBM development, aiming to provide common
understanding in objectives, goals, success indicators, and evaluation for all stakeholders involved in the
research project.
Research results during the first year of the project:
Cast study 1: Banlad Agricultural Cooperative (BAC), Petchaburi province
Smallholder-farmers in Banlad district have been supported by many actors so as to
prepare their readiness to adopt IBM practice. 40 farmers participated in the case study, and they
have been upgraded in terms of process, products, and functional capabilities, through a continual
process of learning (14 activities). Rice production system based on Good Agricultural Practice (GAP)
was set up based on participatory guarantee system approach (PGS). The capacity building activities
have been supported by various stakeholders under a collaborative platform that allowed many
public and private actors to take part in the activities, especially the Rice Seed Center in Rachaburi
province. Within this year of 2018, BAC aims to achieve the GAP standard recognition thereby
broadening access to markets.
After conducting capacity-building activities, comparative assessments were conducted
to estimate changes in farmers’ performances. 24 farmers were found to have higher capabilities in
terms of environmental awareness, business vision of Thailand 4.0, production planning technique,
sustainable development practice, branding and managerial skills, as well as fair-trade and value
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chain development practice. These results validated the applicability of our framework of value chain
and network in facilitating adoption of IBM by farmer organization. In addition, assessments were
also conduct to identify supportive factors and measures to improve business environment for IBM in this
context. The assessment revealed that key factors for IBM in the case of Banlad include the readiness
in financial capital, visionary leaders, and experiences in trading businesses, as well as progressive
mindset to adopt innovation and new business model among executives and managerial staffs.
Nevertheless, many challenges still exist for BAC to overcome, especially how to
collectively adjust production patterns from chemical-farming to non-chemical and organic farming.
Based on the challenge, a logical framework was constructed (figure 2.9) as a guideline for strategic
planning for IBM development in Banlad district (figure 3.9). The strategy is based on an objective
“to enhance capabilities among smallholder-farmers to transition from GAP rice to organic production
so as to attain the vision of inclusive growth”. Further, this strategic direction was cascaded down
to a road map of action (figure 3.15) and practical business plan (figure 3.12) for further adoption
and implementation of IBM in Banlad district.
The business plan for IBM was approved by the 40th executive committee of Banlad
Agricultural Cooperative (BAC). Subsequently, the future plan of IBM will be implemented by subcommittee of IBM and IBM working group under supervision of BAC manager. This includes practical
actions, such as a plan to purchase GAP rice from standardized farm in this year of 2018. There are
23 farmers that will benefit, with estimated quantity of rice (Chainat and Suphanburi Rice) around 100
tones, price at about 44,000 USD (1,375,000 baht), and net profit margin at 6,762 USD (209,630
baht). In addition, the brand of ‘Banlad’s IBM Rice’ will be initially promoted (5 kg. and 1 kg.
packages) aiming to serve target markets mainly from farmer-members in Banlad district itself
(around 9,000 household), local universities in Petchaburi province, hospitals, and restaurants in
neighboring areas. Meanwhile, 1 kg. package of rice will be promoted to general consumers outside
Banlad district so as to introduce the concept and business model of IBM as a tool to enable
smallholder-farmers to achieve better livelihood and inclusive development.
Case study 2: Thung Thong Organic Community Enterprises, Suphanburi
province
In this first year of project, 31 farmers have been upgraded in terms of functions,
process, and products through a set of 7 learning activities. The comparative assessments have
shown improving performances in terms of environmental awareness, business vision of Thailand 4.0,
production planning technique, sustainable development practice, branding and managerial skills, as
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well as fair-trade and value chain development. Meanwhile, the assessment of business
environment supporting the IBM adoption in this case study reflected the need to uplift administrative
capacities in order to encourage further participation among members and engage more in business
development.
To facilitate Thung Thong Organic Community Enterprises to adopt IBM practice, we set up
a common direction based on a vision of “driving the community enterprise towards organic farming and
better livelihoods and sustainable community development”. To realize this vision, we formulate
three strategies including 1) creating mechanism to develop capabilities among famer-members
towards organic production (smart farmers) 2) implementing IBM development plan for rice sector
together with external partners in public and private sectors 3) implementing action plan to enhance
value creation of commodity and processed products developed by wife-groups in ThungThong’s
neighborhood areas.
This case study of IBM Rice was preceded in parallel with market trial activities,
organized by Kasesart University’s Market for Community-Support Agriculture (CSA) Project and KU
Food Market. This provided opportunities for ThungThong CE to interact with customers and gain
deeper demand-information so as to redesign products in line with customers’ preferences. Further,
information received from the market trials under the project of Color Rice and Riceberry Packaging
Development Project did help ThungThong CE to improve the package of the IBM rice as well. Besides,
overall results of consumer survey revealed that target customers in the university were satisfy with
the pilot products in levels of high to very high satisfaction.
With regard to future development of IBM, this case study showed that restructuring
and upgrading of administrative functions will help ThungThong. CE to adopt and implement IBM
practice. Other key factors were to form strategy working group as a core team to convince and
coordinate with other famer-members, and to set up a learning center on IBM at ThungThong. CE
as a platform to share knowledge and resources with related partners. In addition, to expand product
variety from rice to other processed products, we encouraged wife-groups to produce fried-banana
snack and sell them through a mobile application. This activity, among a set of technical, managerial,
and market trainings, was found to be an effective tool to encourage farmers to join IBM rice project
as the wife-groups have been convinced, thereby drawing more attention and participation from
other farmers as well.
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Key research findings and policy implications:
The global agenda of sustainable development led international community to pay
attention to the SDGs, and IBM is seen as an innovative tool to realize this vision. The adoption of
IBM has shown benefits not only for large and SME firms but also farmer organizations that are
capable to make use of this new practice, thereby helping smallholder-farmers to take part in the
value chain and reap more benefits from the fair-trade.
Although those case-studies of cooperative and community enterprise have been able
to apply IBM practice into their ongoing business operation, diffusion of the IBM among farmer
organizations in Thailand seems to be not straightforward, and thus required supporting system.
Coordination mechanism is needed to connect related stakeholders and create mutual trust for closer
partnership among parties from upstream to downstream of rice value chains as well as public actors
supporting along the chain. Such coordination should also be linked with partners in target market
so as to gain market insights and understandings in terms of food safety and standards. Based on these
findings, a key recommendation is to develop a central unit or platform for sharing knowledge and
information, as well as resources and budget from various parties with particular specializations. The
IBM Development Platform should place emphasis on following tasks 1) providing three dimensions of
learning (attitudes, mindset, knowledge-skill) for smallholder farmers to upgrade their capabilities in all
aspects, 2) facilitate the process of value chain development, 3) connecting and encouraging trust and
collaboration among multi-stakeholders in order to realize the target goals.
Despite the need of Platform, one concern commonly raised during the focus groups is
fragmented supports from governmental agencies and this also results time-consuming for farmer
organization and farmer-members to participate while taking care of their farming activities. Therefore,
integrative programme and dialogue with local people should be conducted in accordance with their
own demand, apart from information from target markets. In addition to the platform, policy issues
should be considered based on results from the case studies in order to mitigate constraints as
follow:
• Smallholder farmers (except community leaders) often lack of experience in modern
agri-business, entrepreneurial mindset, and managerial skills. To facilitate adoption of IBM by farmer
organizations, these internal characteristics of participants need to be upgraded in order to prepare
them for business development, value creation, and upgrading process.
• Farmer organizations in Thailand tend to use conventional marketing and rely mainly
on intermediary actors to link with consumers. This is based on traditional perception of farmer
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organization to separate production from trading activities. Consequently, farmer organizations in Thailand
tend lag behind the middlemen in managing cost and distribution, despite the government supports in
terms of financial capital and trade infrastructures (silo, dry field) as well as promotion supports for marketing
and branding.
• Farmer organizations in Thailand still face limitation in managing supply in order to
meet demand under contract-farming agreement. Meanwhile, zero-waste management of agricultural
produces need to be improved so as to minimize risks associated with the modern trade’s direct
procurement.
• A majority of farmer organizations still lack of mechanism to mobilize their collective
production in order to improve productivity and quality of their produces. This also resulted in a weak
good-will to construct a common brand or to collaboratively respond to demand trend, thereby limiting
farmer organizations’ ability to play crucial roles in developing grassroots economy and all dimensions of
inclusive growth.
The next phase of the research:
The second year of the research will focus on supporting the mechanism of IBM
development
in the case studies in rice sector. This phase will be based on the logical framework with emphasis on:
1) Fostering the mechanism and capacity building process in three dimensions. This will
be done through the platform for collective learning to enhance capabilities among the smallholderfarmer and their partnership with all related stakeholders in the rice business. The platform will be
operated by the Banlad Agricultural Cooperatives and ThungThong CE so as to establish a local
center for learning and collaboration with external partners run by local people themselves.
2) Supporting incubation process of IBM in both case studies of rice sector in
accordance with strategic direction and business plan designed earlier in the first phase, aiming to
upgrade value creation of the rice from smallholder-farmers
3) Visualizing lessons learnt from case studies of IBM and publicize them to other contexts
in order to inspire farmer organizations in Thailand to transform towards IBM and involve related partners
to take part in transition process, thereby enhance market access for smallholder-farmers.
4) Summarizing the research findings, including research outputs, outcomes, and policy
recommendation for public sector and related stakeholders
5) Developing learning media to be utilized by farmer organizations as a guideline to
engage in IBM as a way to improve their business competitiveness and reduce economic disparity.
(k)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของปัญหำ
ภายใต้ห้วงเวลาที่รัฐบาลไทยได้ลงนามร่วมกับสมาชิกองค์การสหประชาชาติอื่นอีก 192
ประเทศ เพื่อขานรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประชาคม
โลกมีฉันทามติร่วมกันในการบรรลุเป้าหมาย SDGs จานวน 17 เป้าหมายในการยุติความยากจนและ
การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความสมดุล ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของโลก ที่
ไม่เพียงแต่ทาให้การพัฒนาที่ยั่งยืนกลายมาเป็นการพัฒนาในกระแสหลักเท่านั้น แต่ยังเป็นครั้งแรกของ
โลกที่มีเป้าหมายและแผนการร่วมกันอย่างชัด เจน ในการเดินหน้าการพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมายที่กาหนด
ไว้ว่าภายในปี 2573 จะต้องขจัดความยากจนและความหิวโหยในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ สร้างสั งคมที่มี ค วามสงบสุ ข ยุ ติ ธรรม และครอบคลุม ปกป้ องสิท ธิมนุษ ยชน
ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศ สตรี และเด็ ก ผู้ ห ญิ ง ปกป้ อ งโลกและทรั พ ยากรธรรมชาติ
สาระสาคัญในวาระการพัฒนาโลกดังกล่าวได้ถูกนามาสู่การบูรณาการในการจัดทา กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทสาหรับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งได้
กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” โดยการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ได้ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสร้ างความเข้ ม แข็ ง จากภายในด้ ว ยการ
ขับ เคลื่อนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และใช้ “พลังประชารัฐ ” ซึ่งเป็นรูป แบบของการ
ทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป็นไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้โมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่รู้จักกันในนาม "ประเทศไทย 4.0” นั้น
เป็ น โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม (Value Based Economy) โดยภายใต้ แ นวคิ ด
ดังกล่าว (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) กระบวนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบจากสถานการณ์เดิมที่มีความไม่สมดุลในการพัฒนา เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมและการติด
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงใน 4 องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ 1) การ
เปลี่ ย นแปลงจากการเกษตรแบบดั้ งเดิ ม (Traditional Agriculture) ไปเป็ น เกษตรสมั ย ใหม่ ที่ เป็ น การ
บริ ห ารจั ด การด้ ว ยเทคโนโลยี (Smart Agriculture) โดยเกษตรกรจะปรั บ ตั ว เป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneur) ที่มีรายได้สูงขึ้น 2) การเปลี่ยนแปลงจากผู้ประกอบการแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs)
ที่ รั ฐ ต้ อ งสนั บ สนุ น ไปสู่ ก ารเป็ น Smart Entrepreneurs และ Startups ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง 3) การ
เปลี่ยนแปลงจากภาคบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Services) ไปสู่การให้บริการที่มีมูลค่า (High Value
Service) 4) การเปลี่ยนแปลงจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะสูง
(High Skill Labors)
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เมื่ อ พิ จ ารณาในส่ ว นของแนวทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ การขั บ เคลื่ อ นประเทศไทย 4.0 นั้ น
ประกอบ ด้วยการดาเนินการ 5 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1: การเตรีย มคนไทย 4.0 (Global Thai) ให้ เป็ น คนที่ มี จิต สาธารณะ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเกื้อกูลแบ่งปันกัน มีภูมิคุ้มกัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและ
มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ
แนวทางที่ 2: การพัฒ นาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน 10 กลุ่ม
อุ ต สาหกรรม ทั้ ง The First S-Curves และ The New S-Curves เพื่ อการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มและ
ความสามารถ การแข่งขันในเวทีโลก
แนวทางที่ 3: การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม โดยการด าเนินการภายใต้หลัก คิดของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง รวมกลุ่มกันอย่างมีพลังทั้งผูป้ ระกอบการด้านการเกษตร วิสาหกิจ/SMEs และ Startups
แนวทางที่ 4: การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไก 18 กลุ่ม
จังหวัดและ 76 จังหวัด โดยมีเป้าหมายกระจายโอกาสความมั่นคงลงสู่ระดับภูมิภาคจากเดิมที่สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละ 30.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ
แนวทางที่ 5: บูรณาการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลกด้วยการวางตาแหน่ง
เป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน
การขับเคลื่อนทั้ง 5 แนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดเป็นตัวจักรการพัฒนา (Engines) ในสาม
ส่ว นคือ การสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Growth) การพัฒ นาแบบมีส่วนร่วม
(Inclusive Growth) และการพั ฒ นาที่ ค านึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Growth) ด้ ว ยแนวทางปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนาไปสู่ความสาเร็จสาหรับเป้าหมายที่ปลายทางที่สาคัญ ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น การเพิ่มรายได้ หนี้ สินลดลง การยกระดับมูลค่าเพิ่ มสินค้า/บริก าร ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และการเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เชื่อมโยงสูป่ ระชาคมโลก (รูปที่ 1.1)

2

รูปที่ 1.1 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
ประยุกต์จากสุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559, http://www.thairath.co.th/content/613903

ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโจทย์ท้าทายสาหรับประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 สู่การบรรลุเป้าหมายที่ปลายทางที่สาคัญ ได้แก่ 1) ทาอย่างไรจึงจะทาให้ภาคีทุกภาค
ส่วน สามารถเข้าถึงและเข้าใจในนโยบายและยุท ธศาสตร์อย่างแท้จริง 2) ท าอย่างไรจึงจะสามารถ
เตรีย มคนไทยให้ มี ส มรรถนะดั งที่ ค าดหวัง เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้อ มในการเข้ าไปมี ส่ ว นร่ วมขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม 3) แนวทางการเสริมพลังและลดช่องว่างสาหรับการทางานร่วมกันภายใต้
กลไก “พลังประชารัฐ” ควรดาเนินการอย่างไร 4) แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนที่เป็น
กลุ่ ม เป้ า หมายไปสู่ Inclusive Businessเพื่ อ เป็ น กลไกลดความเหลื่ อ มล้ า ควรด าเนิ น การอย่ า งไร
โดยข้อค้นพบจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ "การขับเคลื่อนการพั ฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 8” ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่า การใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยมีทีมนักวิจัยทาหน้าที่เป็นโค้ชไปช่วยสนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย
"คน องค์กร เครือข่าย" โดยขั้นตอนแรก: จะมุ่งเป้าไปที่การสร้างสมรรถนะคนและชุมชนเรียนรู้ โดยใช้
กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ (The Capacity Building Platform)
ขั้นตอนที่สอง: มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่า
เพื่ อ การยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (The Value Chain Development Platform) ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
เกษตรกรรายย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณ ค่า เข้ามามีส่วนร่วมในการขับ เคลื่อนระบบ
ธุรกิ จภายใต้ป ณิ ธ าน สู่ ก ารบรรลุ เป้ าหมายร่วมในการยกระดั บ มู ลค่าเพิ่ มผลิตภั ณ ฑ์ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ารูป แบบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเป็น
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รู ป แบบของ “ธุ ร กิ จ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม: Inclusive Business” (G20 Development Working Group, 2015) มี
กลไกที่ช่วยสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร ช่วยพัฒนาให้
สถาบันเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีการใช้นวัตกรรม ในการยกระดับหน้าที่ (functional
Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ์(Product Upgrading)และยกระดับกระบวนการ(Process Upgrading)ที่ส่งผล
ให้เกษตรกรมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนด้วย(สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2560) โดยข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในระยะ
ต่อไปในการส่งเสริมให้นาชุดความรู้จากการวิจัยต่อยอดไปส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมใน
กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นสถาบั นเกษตรกร เพื่ อลดช่องว่างและข้อจากั ดสาหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็ น
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสาคัญภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การวิจัยในครั้งนี้จึงจะดาเนินการในส่วนของการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม( Inclusive
Business) เพื่อ ใช้เป็น กลไกในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาเศรษฐกิจที่น าไปสู่สร้างความสมดุลทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยนาชุดความรู้และนวัตกรรมที่เป็น
ผลผลิตจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯที่สาคัญได้แก่ กรอบการสร้างสมรรถนะ 3 มิติ (The Capacity
Building Framework) กรอบการพัฒ นาโซ่คุณ ค่า (The Value Chain Development Framework)) มาใช้
ในการวิจั ย กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ น สถาบั นเกษตรกรที่ท าธุ รกิ จข้ าว โดยคาดหวังว่ากลไกการวิจั ย
ดังกล่าวจะช่วยสานต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล
ประเทศไทย 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (รูปที่ 1.2)

รูปที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ นการสร้ า งสมรรถนะด้ า นการ
ประกอบการธุรกิจแบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การมีส่วนร่วมในธุรกิจข้าวของสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมสาหรับธุรกิจข้าวของสหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน
1.2.3 เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพื่ อ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
1.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การวิจัยภายใต้โครงการ"การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณี ศึกษาธุ รกิจข้าวสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน"ในครั้งนี้มีเจตนารมณ์ ที่
สาคัญในการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพั ฒนา
ธุรกิจสาหรับสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นตัวจักรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก่อให้เกิด
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สาคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชาติ 20 ปี
โดยข้อค้นพบจากการวิจัย ของชุดโครงการวิจัย"การขับ เคลื่อนการพัฒ นาสหกรณ์ และ
การค้าที่เป็นธรรมระยะที่ 8 ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ได้ชใี้ ห้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจที่เป็น
ผลงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาโซ่คุณค่าตามกรอบ (Value Chain Development) ภายใต้กระบวนการ
ดาเนินการ 9 ขั้นตอน นั้นได้ก่อให้เกิด รูปแบบของ “ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม: Inclusive Business” (G20
Development Working Group, 2015) มี ก ลไกที่ ช่ ว ยสร้ า งสมรรถนะด้ า นการประกอบการในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร ช่วยพัฒนาให้สถาบันเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมี
การใช้ น วั ต กรรม ในการยกระดั บ หน้ า ที่ (functional Upgrading) ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Product
Upgrading)และยกระดับกระบวนการ(Process Upgrading)ที่สง่ ผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการจาหน่าย
ผลผลิตมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วย(สานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย , 2560) การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง จะด าเนิ น การภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ในรู ป ที่ 1.3
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รูปที่ 1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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1.4 วิธีกำรวิจัย
วิธีก ารวิจัยจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควบคู่กับ การวิจัยเชิงคุณ ภาพ
โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1.4.1 ศึก ษารวบรวมข้อมู ล แนวคิด เกี่ย วกั บ ธุ รกิจแบบมี ส่วนร่วม (Inclusive Business) ที่
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาธุรกิจข้าวโดยใช้กลไกของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุนให้เกษตรกรราย
ย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พัฒนาธุรกิจข้าวที่เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ “ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม” ที่จะใช้เป็นกรอบคิดและแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจข้าวภายใต้การวิจัย
1.4.2 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ สาหรับธุรกิจข้าวของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนก่อนเข้า
ร่วมโครงการ โดยวิธีการของ Value Chain Analysis เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและออกแบบ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมในขั้นตอนต่อไป
1.4.3 ประเมินสมรรถนะเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน-หลังเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการฯ
1.4.4 สนับสนุนการจัดทาแนวทางเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจสาหรับธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ของสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
1.4.5 สนับสนุนการจัดพื้นที่เรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธุรกิจข้าว
สหกรณ์ ฯ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และการประเมิ น ผล (ประกอบด้ ว ยการอบรม, กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ,
การศึกษาดูงาน)
1.4.6 จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยและสรุปบทเรียนระหว่างทีมวิจัยและผูเ้ กี่ยวข้องตามแผนการวิจัย
1.4.7 จัดเวทีเผยแพร่ “ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม” สู่สาธารณะ
1.4.8 จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (เบื้องต้น) เพื่อการส่งเสริมธุรกิจแบบมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Inclusive Growth
1.5 นิยำมศัพท์
1.5.1 กรอบการสร้างสมรรถนะ 3 มิติ (The Capacity Building Framework) หมายถึง การ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ การสร้างสมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายการวิจัยให้มีความ
พร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการวิจัย ประกอบด้วย ทัศนคติ กระบวนทัศน์ และความรู้ -ทักษะ
โดยจะดาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดเวทีเสวนา การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงาน การสร้างคลังความรู้ สื่อเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ท
และแอพลิเคชั่นและเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ การพัฒนากลไกการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากรใน
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2560)
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1.5.2 กรอบการพัฒ นาโซ่คุณ ค่า (The Value Chain Development Framework) หมายถึง
กรอบแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินการ 9 ขั้นตอนซึ่งจะนาไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมในที่สุด (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2560)
1.5.3 การยกระดั บ หน้ า ที่ (Functional Upgrading) หมายถึ ง การยกระดั บ หน้ า ที่ ข อง
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ไปในทิศทางที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น (จุฑาทิพย์ ภัทรา
วาท และคณะ, 2560)
1.5.4 การยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินธุรกิจขงสถาบันเกษตรกรด้วยการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการบริหาร
จัดการ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2560)
1.5.5 การยกระดั บผลิตภัณ ฑ์ (Product Upgrading) หมายถึง การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่เป็นตลาดเป้าหมาย (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และ
คณะ, 2560)
1.6 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิ จั ย ในที่ นี้ เป็ น รูป แบบการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม (Participatory Action
Research) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจ IBM ในสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง และวิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง
และคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข คือ 1) มีมติจากคณะกรรมการเห็นชอบให้ทาวิจัยต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี
2) ผู้นาและเกษตรกรมีเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทาวิจัยตามแผนการวิจัย ซึ่งในที่สุดได้เลือก
สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ านลาด จากั ด จ.เพชรบุรี และวิส าหกิ จชุม ชนเกษตรอิน ทรีย์ ทุ่งทองยั่ งยืน จ.
สุพรรณบุรี เป็นกรณีศกึ ษา
โดยการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวแบบธุรกิจข้าวตามกรอบ IBM Development
Platform ที่เน้นการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ 1) การสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกรและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
2) การพัฒนาระบบธุรกิจข้าว IBM ซึ่งจะครอบคลุมการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การวางแผน
กลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การบ่มเพาะธุรกิจ การประเมินผลตามตัวชีว้ ัดความสาเร็จในแผนธุรกิจข้าว
3) การสรุปบทเรียนจากการวิจัยสาหรับแนวทางการสร้างสมรรถนะและการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM 4)
การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
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1.7 ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
เดือนที่
1-2

กิจกรรม

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1.1 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมแิ ละการสังเคราะห์เพื่อจัดทากรอบ 1) มี Logical Framework สาหรับแผนการวิจัยที่ทุกฝ่าย
การประเมินและแผนการทางานร่วมกัน
เข้าใจตรงกัน
1.1.1 การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย-ทีมวิจัยเพื่อการวาง 2) มีกรอบสาหรับคุณลักษณะของ Inclusive Business ที่
แผนการวิจัยร่วมกันแบ่งความรับผิดชอบ และการ
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวสหกรณ์/
จัดทา Logical Framework
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
1.1.2 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การสังเคราะห์และจัดทา
กรอบการสร้างสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
กลุ่มเป้าหมายและ Inclusive Business
1.1.3 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การสังเคราะห์และ จัดทา
กรอบการประเมินเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้า- หมาย
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมงานวิจัย
1.1.4 การประเมินสถานการณ์ในพืน้ ที่เพื่อคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายวิจัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินตามเงื่อนไข

เดือนที่ 3

1.2 การสารวจวิเคราะห์ Value Chain
1.2.1 การสารวจพืน้ ที่ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและการประชุม
สนทนากลุ่มเป้าหมาย
1.2.2 การประชุมทีมวิจัยสรุปและจัดทาข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์โดยวิธี Value Chain Analysis เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายใน
พืน้ ที่วจิ ัย
1.3 การจัดประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายกับผู้นาสหกรณ์/ วิสาหกิจ
ชุมชน และผูแ้ ทนหน่วยงานรัฐ เอกชน Civil Society ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินสมรรถนะของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าโครงการ
1.4 ประชุมทีมวิจัยเพื่อวางแผนพัฒนาระบบส่งเสริมตามกรอบ
The Capacity Building Framework การเรียนรู้ที่มีการ
เชื่อมโยงระหว่างศูนย์การเรียนรู้ในส่วนกลางและพืน้ ที่
เป้าหมาย
1.5 การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบธุรกิจข้าวในชุมชนที่เป็น
พืน้ ที่วจิ ัย
1.6 การจัดเวทีประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและผูท้ ี่
สนใจเข้าร่วมโครงการ
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3) บทวิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินธุรกิจข้าวของ
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
4) บทวิเคราะห์ที่ชใี้ ห้เห็นข้อจากัดในด้านสมรรถนะของ
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
5) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายตามกรอบ The Capacity Building
Framework

เดือนที่

กิจกรรม

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

เดือนที่
4-6

1.7 จัดทาคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อเรียนรู้
1.8 การจัดประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายผู้นาสหกรณ์/วิสาหกิจ
ชุมชน หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อ Shared vision
สาหรับกรอบทิศทางและแผนธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
1.9 การประชุมทีมวิจัยเพื่อวิเคราะห์โดยวิธี Value Chain Analysis
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับ Inclusive Business สาหรับ
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

6) แผนส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างสมรรถนะแก่
กลุ่มเป้าหมายและสื่อเรียนรู้
7) กรอบแนวทางธุรกิจข้าวสหกรณ์และธุรกิจข้าว
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นกรณีศกึ ษาในรูปแบบของ
Inclusive Business ผ่านการมีส่วนร่วมใน Shared
Vision และการกาหนดเป้าหมายตัวชีว้ ัดความสาเร็จใน
ห้วงเวลาต่าง ๆ
8) รายงานความก้าวหน้า

6 เดือนที่ 1.10 การจัดทาแผนธุรกิจในรูปแบบของ Inclusive Business โดย 9) แผนธุรกิจของข้าวสหกรณ์, แผนธุรกิจข้าวของวิสาหกิจ
2
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุมชนในรูปแบบของ Inclusive Business ที่มีเกษตรกรราย
1.11 ดาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะแก่
ย่อยเข้าไปมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่า
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
10) รายงานสรุปการสร้างสมรรถนะและผลประเมิน
1.12 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
สมรรถนะฯที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยน แปลงของ
1.13 การพัฒนาและบ่มเพาะธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ช้ีวัด
1.14 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้-สรุปบทเรียน
11) สื่อเรียนรู้จานวน 3 รายการ ประกอบด้วย
1.15 การจัดทาและเผยแพร่สื่อเรียนรู้ผ่านกลไกการเผยแพร่ทาง
(1) สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตและ
อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น และศูนย์เรียนรู้ที่สหกรณ์/
แอพพลิเคชั่น
วิสาหกิจชุมชน
(2) สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่ตัวแบบ “ธุรกิจข้าว
1.16 การเผยแพร่ชุดความรู้สาหรับการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วน
สหกรณ์” และธุรกิจข้าวของวิสาหกิจชุมชนที่เป็น
ร่วมแก่สาธารณะ
รูปแบบของ “ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม” สู่สาธารณะ
12) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาธุรกิจข้าวตาม
กรอบคุณลักษณะ Inclusive business
13) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนา Inclusive
Business
14) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม ความหมาย คุณลักษณะ
และกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM ของโครงการวิจัย
2.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความสาคัญของโมเดลธุรกิจ IBM
2.1.1 ที่มาและความสาคัญของโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ความตระหนั กในประเด็ นเรื่องความยากจนและความเหลื่ อมล้ าทางเศรษฐกิ จ ได้ น้ ามาสู่
ทิศทางนโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเกษตรให้มีช่องทางสู่ตลาดที่กว้าง
ขึน ในขณะที่ภาคประชาสังคมมีการผลักดันให้ธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยค้านึงถึงผลกระทบ
รอบด้านมากขึน (Inclusive Growth) ผ่านการผลักดันความรับผิดชอบต่อสังคมทังในระดับองค์กรธุรกิจและ
ในระดับห่วงโซ่มูลค่า (CSR in Value Chain) ในส่วนของภาคเอกชนรายใหญ่เองก็ให้ความส้าคัญกับการขยาย
กิ จการไปในพื นที่ การเกษตรทั งภายในและนอกประเทศ ส่ งผลให้ เกิ ดการบริหารจั ดการพื นที่ ร่ วมกั บ
เกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นภายใต้รูปแบบการจัดการที่หลากหลายมากขึน
แนวโน้มบริบทข้างต้น เป็นภูมิหลังของพัฒนาการของรูปแบบธุรกิจการเกษตรในช่วงทศวรรษ
ที่ผา่ นมา ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด อาทิ เกษตรพันธะ
สัญญาที่เป็นธรรมและ การร่วมลงทุนกับเกษตรกร1 อย่างไรก็ ดี ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business
Model: IBM) เป็ น รู ป แบบธุ รกิ จ ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง เป็ น ครั งแรกในปี 2548 โดย World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)2 ที่น้าเสนอแนวทางที่จะขยายบทบาทของภาคเอกชนจากเดิมที่เป็นการ
ท้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ไปสู่การยกระดับรายได้ของชุมชนด้วยการให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
มู ล ค่ า น้ าไปสู่ โครงการน้ าร่ อง (IB Initiatives) โดย The Inter-American Development Bank (IDB) และ Asian
Development Bank (ADB) ในปี 25503 รวมถึ งโครงการของ Netherlands Development Organization (SNV) ที่
ร่วมกับเครือข่ายของ WBCSD ในประเทศต่างๆ 4 วางพืนฐานทางธุรกิจในประเทศก้าลังพัฒ นาให้พร้อม
รองรับการเข้าไปลงทุนเพื่อสังคมในประเทศนันๆ (Impact Investment)
เอกสารเชิงวิ ชาการเกี่ ยวกั บ IBM ปรากฏชั ดเจนในรายงานของ UNDP5 และ ธนาคารโลก
(IFC/World Bank)6 รวมทังในรายงานของสถาบั นระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการบ่ ม
1

Cotula, L & Leonard, R (2010). Alternatives to Land Acquisitions: Agricultural Investment and Collaborative Business Models.
London, International Institute for Environment and Development (IIED); Berne, SDC; Rome: IFAD.
2 World Business Council for Sustainable Development (2016). Delivering on the Sustainable Development Goals: The
Inclusive Business Approach. Geneva: WBCSD.
3 Asian Development Bank (2008). Technical Assistance Report on Promoting Inclusive Growth through Business
Development at the Base of the Pyramid. The Philippines: ADB.
4

WBCSD and SNV (2011). Inclusive Business: Profitable Business for Successful Development. Geneve and The Hague: WBCSD and SNV.

5

Christina G., Claudia K., Emergia Institute (2010). Brokering Inclusive Business Models. NY: UNDP.
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เพาะและส่งเสริมธุ รกิ จแบบ IBM อาทิ ADB7, FAO 8 และงานวิจั ยของมหาวิทยาลั ย Wageningen9 รวมถึ ง
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) และ World Economic Forum (WEF-Grow Asia) ที่ ได้ น้ า IBM มา
ทดลองปรับใช้ในภูมภิ าคอาเซียนตังแต่ปี 2558
ในเชิงนโยบาย APEC Joint Ministerial Statement 2015 ได้ออกเอกสารแถลงการณ์ร่วมของ
สมาชิ ก 21 ประเทศที่ จ ะสนั บ สนุ น การ IBM โดยมี ก ารจั ด ตั ง APEC High Level Dialogue on Inclusive
Business และ Public-Private Dialogue on Inclusive Business รวมทั งให้ ทุ นวิ จั ย แนวทางส่ งเสริ ม IBM ใน
บริบทของเอเชียด้วย โดยมีฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหรัฐ เม็กซิโก และไทยให้การสนับสนุ น ปัจจุบัน กระทรวง
METI ของญี่ ปุ่ น ได้ ทดลองจั ดตั ง Inclusive Business Support Center ขึ นเพื่ อเป็ นกลไกบ่ มเพาะและขยาย
กิ จการส้ าหรับ IBM (Incubation and Acceleration) ในขณะที่ สิ งคโปร์ ได้ ตั ง IB Promotion Platform บน
หลั ก การท้ า งานร่ ว มกั น ของภาคี ต่ า งๆ (Partnership Platform) และเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ให้ ถึ ง ตลาดโลก
(Global Mindset)
ในขณะเดียวกัน ADB ได้บรรจุประเด็นด้านการส่งเสริม IBM ไว้ในยุทธศาสตร์ปี 2020 ของ
ADB ด้ ว ย โดยจะท้ า การศึ ก ษาแนวทางส่ ง เสริ ม IBM จากประสบการณ์ ข อง The Inter-American
Development Bank (IDB) ที่ได้มีการส่งเสริม IB ไปแล้ว มูลค่าประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทัง
ศึกษาระบบตรวจรับรองมาตรฐานธุรกิจและมาตรการจูงใจการร่วมลงทุนในกิจการ IB ด้วย นอกจากนี
ADB จะร่ว มกั บ World Economic Forum (WEF) เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การวั ด ระดั บ ความสามารถของ
ประเทศในมิติด้าน Inclusive Growth เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนมีนโยบายปรับตัวและน้าโมเดล
ธุรกิจนีไปใช้ให้มากขึน
2.1.2 ความหมายและหลักการของโมเดลธุรกิจ IBM
การทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องค้าจ้ากัดความของ IBM โดยเอกสารทางวิชาการทัง
จากงานวิจัยและหน่วยงานภาคปฏิบัติได้ให้ค้านิยามของ IBM ว่าเป็นรูปแบบการบริหารธุรกิจที่ช่วยสร้าง
โอกาสแก่ผู้มีรายได้น้อยในระดับฐานรากของพีระมิด โดยเฉพาะเกษตรรายย่อย ให้เข้ามาอยู่ห่วงโซ่มูลค่า
ทังในฐานะเป็นผู้ผลิต กระจายสิ นค้า จ้าหน่าย หรือบริโภคสินค้าของธุรกิจ เพื่อยกระดับรายได้ โอกาส
เข้าถึงสินค้า/บริการและมีชีวิตที่ดีขึน อันน้าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Base of Pyramid: BoP) อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรส่วนใหญ่ของโลกที่มีรายได้โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1,500
เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
6 Jenkins,

Beth and Eriko Ishikawa (2010). Scaling Up Inclusive Business: Advancing the Knowledge and Action Agenda.
Washington, DC: International Finance Corporation (IFC/World bank) and the CSR Initiative at the Harvard Kennedy School.
7 Asian Development Bank and the Inter-American Development Bank (2013). Working Together in Pursuit of Inclusive Business:
Sharing the Latin American and Caribbean experience with Asia and the Pacific. Mandaluyong City, Philippines.
8 Food and Agriculture Organization (2013). Review of Smallholder Linkages for Inclusive Agribusiness Development. Rome: FAO.
9 Monika S., Yeray S., Wytse V.a, Yared S., Henric V. (2014). Is Inclusive Business for you? Managing and Up-scaling
an Inclusive Company: Lessons from the Field, The Netherlands: Wageningen University.
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FAO ได้ นิ ย าม IBM ไว้ ใ น Guidelines for Improving Linkages between Producer Groups and
Buyers of Agricultural Produce10 ว่าเป็นธุ รกิจที่แสวงหาก้ าไร ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้กลุ่มฐานพีรา
มิด/เกษตรกรรายย่อยได้พัฒนาตนเองและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ (Inclusion of the BoP into Business)
โดยการเกิดขึนของธุรกิจรูปแบบนีจ้าเป็นต้องมีการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมและความร่วมมือจาก
ภาคีพันธมิตร ซึ่งการสนับสนุน IBM จะแตกต่างกันไปตามลักษณะจ้าเพาะของสินค้าแต่ละชนิด ที่จะมีตัว
ขับเคลื่อนหลักที่ต่างกันออกไป อาทิ สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมักขับเคลื่อนโดยธุรกิจการค้า (ผู้ค้าส่ง/ค้า
ปลีก) ที่สื่อสารและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยตรง (Buyer-driven Value Chain) ในขณะที่ ทิศทางการค้า
สินค้าโภคภัณฑ์มักถูกก้าหนดโดยพ่อค้าคนกลางผู้รวบรวมสินค้าเกษตรและควบคุมราคา (Intermediarydriven Value Chain) ทังนี ปัจจัยส้าคัญที่สุดคือการประสานงานกับภาคีต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อ IBM นอกจากนี การส่งเสริม IBM ยังต้องค้านึงถึงความเสี่ยงที่เกษตรกรจะต้อง
พึ่งพาคนกลางหรือการค้าผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไปด้วย
สอดคล้องกับเอกสารการศึกษาของ APEC ที่ได้นิยามว่า IBM เป็นธุรกิจซึ่งหาก้าไรและเอือให้
ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่รอบเส้นความยากจนและมักอยู่ในภาคเกษตรในชนบท ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลิตสินค้าและบริการ โดยIBM มีความแตกต่างจากกิจกรรม CSR ตรงที่ IBM จะไม่จ้ากัดอยู่เพียงการ
หาผลก้ าไร (Profit) เท่านัน แต่มุ่งสร้างผลประโยชน์ (Benefits) อย่างเป็นองค์รวมด้วย ท้าให้บางครังต้อง
ยอมเสียโอกาส/ผลก้าไรสูงสุดไป (Trade-off) เพื่อสร้างผลประโยชน์ทังในทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กั น 11 ในขณะเดียวกัน IBM ก็ มีความแตกต่างจากวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise: SE) ในแง่ของการให้น้าหนักกับการขยายโอกาสทางธุรกิจ ซึ่ง IBM จะให้ความส้าคัญ ในส่วนนี
มากกว่า SE และไม่ได้น้าผลก้าไรส่วนใหญ่ไปใช้ในกิจการสาธารณะเหมือนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
ข้อมูลในปี 2558 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหญ่ 20 ประเทศ ได้ก้าหนดให้ IBM เป็นวาระ
ร่วมกันภายใต้ G20 Inclusive Business Framework และ G20 Global Platform for Inclusive Business12
โดยได้ให้นิยาม IBM ว่าเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามามีส่วนในกระบวนการของธุรกิจ
และเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก (Global Value Chain) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจเอง และเพิ่มรายได้
รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการคุณภาพให้กับผู้มีรายได้น้อย ช่วยในการลดความยากจนและ
บรรลุ เป้ าหมาย Sustainable Development Goals13 โดยปั จจั ยหลั กของการส่ งเสริม IBM คื อการสร้ างจิ ต

10

Kelly, S., Vergara, N. and Bammann, H. Rome (2015). Inclusive Business Models – Guidelines for Improving Linkages
between Producer Groups and Buyers of Agricultural Produce, Rome.
11 APEC Study Project on Market Potentials, Constraints and Policy Instruments to Support Inclusive Business (Sept. 2016
– January 2017).
12 Group 20 (2016). Inclusive Business Report for the 2016 Summit. China.
13 World Business Council for Sustainable Development (2017). Delivering on the Sustainable Development Goals: The Inclusive
Business Approach. Geneva.
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วิญญาณผู้ประกอบการที่ค้านึงถึงสังคม การปรับกฎระเบียบให้เอืออ้านวย และการเข้าถึงแหล่งทุนส้าหรับ
ผูป้ ระกอบการที่จะน้า IBM ไปใช้ด้าเนินธุรกิจ
นอกจากนี หลักพืนฐานประการส้าคัญที่พบในเอกสารวิชาการและรายงานของหน่วยปฏิบัติคือ
การบ่มเพาะและส่งเสริมธุรกิจแบบมีส่วนร่วม จะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ แต่เป็นการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจที่เชื่อมโยงได้ถึงผู้มีรายได้น้อย ในขณะที่ ภาคธุรกิจเองที่มีการจัดซือเพื่อชุมชนหรือผู้
มีรายได้น้ อย ก็ ต้ องไม่ตามใจผู้ผลิ ตรายย่อ ย กล่าวคือต้ องตัดสิ นใจซือด้วยคุ ณ ประโยชน์ของสิ นค้า /
บริการ บนพืนฐานของหลักกลไกตลาดอย่างแท้จริง มิฉะนัน ห่วงโซ่มูลค่าที่เกิดขึนจะไม่ยั่งยืนและเป็นการ
สินเปลือง ส่วนภาคประชาสังคม ก็ควรตระหนักในหลักการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้
เกิดบริการทางธุรกิจส้าหรับ IBM ที่ทั่วถึงและหลากหลาย ในส่วนของเกษตรกรรายย่อย ปัจจัยส้าคัญที่จะ
ช่วยให้ผู้ผลิตรายย่อยสามารถได้รับประโยชน์จาก IBM คือการรวมกลุ่มเพื่อสื่อสารและร่วมมือให้เกิด
อ้านาจต่อรองและเชื่อมโยงกับภาคีในห่วงโซ่และเครือข่ายแวดล้อมได้
2.1.3 สถานการณ์การส่งเสริมธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในภาคเกษตรไทย
รูปแบบการท้าธุรกิจที่เกือกูลต่อผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหลายทศวรรษแล้วในประเทศไทย ตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นต้นแบบแรกเริ่มคือธุรกิจการค้า
สินค้าเกษตรพืนที่สู งของดอยค้ าที่เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ที่จะปรับการบริหารงานจากเดิมที่อยู่ ใน
รูปแบบของ‘สหกรณ์ชาวเขา’ไปสู่การบริหารแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงเกษตรชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นส่วน
หนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า โดยได้มีการก่อตังเป็น ‘บริษัท ดอยค้าผลิตภัณฑ์อาหาร จ้ากัด’ ในปี พ.ศ. 2537
ซึ่งถื อได้ ว่าเป็ นธุ รกิ จในรูป แบบ Inclusive Business ซึ่งมุ่งผลก้ าไรควบคู่ กั บ การสร้างรายได้ /กระจาย
โอกาสเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้หลักการค้าที่เป็นธรรมและการเติบโตที่ขับเคลื่อนจากภายในชุมชน
เอง
ปัจจุบันการผลิตได้ขยายตัวด้วยในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร และ
บุรีรัมย์ และก้าลังขยายธุรกิจร้านค้าไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนบ้านและตลาดโลก ผ่านช่องทาง
การค้าแบบเอเยนต์ใน CLMV สิงคโปร์ ญี่ ปุ่น และสหรัฐ อเมริก า รวมทังอยู่ระหว่างการต่อยอดไปสู่
ธุรกิจบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านระบบแฟรนไชส์ด้วย นอกจากนี ในอนาคตร้านค้าโครงการ
หลวงมีแผนจะจะขยายการรับซือสินค้าเกษตรคุณภาพดีเพิ่มขึนในรัศมี 100 กิโลเมตร และตังเป้าที่จะ
เพิ่มยอดขายด้วยการกระจายสินค้าผ่านช่องทางร้านสะดวกซือ อาทิ โกลเด้นเพลซ และซูเปอร์มาร์เกต
ตัวอย่างธุรกิจของ ‘สหกรณ์กรีนเนท จ้ากัด’ซึ่งประกอบกิจการรวบรวมและจ้าหน่า ยสินค้า
เกษตรอินทรีย์ อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ และผ้าพืนเมืองย้อมสีธรรมชาติมาตังแต่ปี พ.ศ. 2536 บน
พืนฐานของการค้าที่เป็นธรรมและการพัฒนาให้เกษตรกรรายย่อยพึ่งตนเองโดยเป็นเจ้าของปัจจัย การ
ผลิต ด้าเนินธุรกิจด้านการกระจายสินค้าโดยจัดตังโรงบรรจุข้าว คัดสรรและช่วยเชื่อมโยงการค้าจาก
ท้องถิ่นไปสู่ตลาดผ่านร้านกรีนเนท การจัดจ้าหน่ายในระบบสมาชิก ตลาดนัดและตลาดเฉพาะกลุ่ม
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ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความเข้าใจและค่านิยมใหม่ในการบริโภคทังในและนอกประเทศ โดยร่วม
จัดตังและเปิด โอกาสให้องค์รกรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทที่แตกต่างกั น อาทิ มูลนิธิสายใย
แผ่ น ดิ น มู ล นิ ธิ เกษตรกรรมยั่ ง ยื น สมาคมเกษตรอิ น ทรี ย์ ไทย สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน และ
สถาบั นการศึ ก ษา ซึ่งมีส่ว นส้ าคั ญ ในการถ่ ายทอดองค์ความรู้ ให้เกษตรกรในเครือข่าย อาทิ ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจการรับรองมาตรฐาน และการจัดการการตลาดผลักดัน ระบบชุมชน
รับรอง (Participatory Guarantee System - PGS) ส้าหรับเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ กลาง และ อิสาน
ของไทย นอกจากนี ยังผนึกก้าลังกับเครือข่ายค้าปลีกทั่วประเทศด้วย อาทิ ‘บริษัท บางจากกรีนเนท
จ้ากัด’ ซึ่งประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ามันและร้านสะดวกซือใบจากมาร์ท ซึ่งเน้น เอกลักษณ์ร้านค้า
เพื่ อชุมชนและสุ ขภาพ รวมถึ งสหกรณ์ เลมอนฟาร์มพัฒนา จ้ากั ดด้วย นอกจากนี สหกรณ์ กรีนเนตได้
แสวงหาโอกาสเข้าร่วมโครงการในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นสมาชิกสหพันธ์เกษตร
อินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
ในส่ ว นของขบวนการสหกรณ์ ไ ทยนั น แม้ จ ะไม่ ไ ด้ ใช้ ค้ าว่ า "Inclusive Business" อย่ า ง
ชัดเจน อย่างไรก็ ตามแนวคิด เรื่องการยกระดับ การพัฒ นาธุรกิจภายใต้ก รอบแนวคิดการจัดการโซ่
อุ ป ทานอย่ างบู ร ณาการ (Integrated Supply chain Management) และการพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า (Value
chain Development) สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมได้ถูกก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญ ภายใต้แผนพัฒนา
การสหกรณ์ฉบับที่สองเป็นต้นมาโดยที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ถูกก้าหนดเป็นหนึ่งในหน่วยงาน
เจ้าภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว (คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ,2550) โดย
ในห้วงเวลาตังแต่ 2550 เป็นต้นมา สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รเิ ริ่มการพัฒนาตัวแบบธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม (Value Network & Fair Trade: VN&F Platform) มีผลลัพธ์การวิจัยที่ส้าคัญ อาทิเช่น
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 14 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย คิช ฌกูฎโมเดล สามพราน
โมเดล Farmer Shop Business Model เป็นต้น ซึ่งตัวแบบธุ รกิจต่าง ๆ เหล่านี เน้นไปที่การส่งเสริมให้
เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลไกของสหกรณ์และการรวมกลุ่ม
เป็ น กลไกในการพั ฒ นาธุ รกิ จ เพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายการค้ า ที่ เป็ น ธรรมน้ า สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
(ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556) นอกจากนันยังได้ต่อยอดไปพัฒนาเป็นกรอบแนวทางการ
พั ฒ น าโซ่ คุ ณ ค่ า (Value chain Development Framework: VCD Framework) ส้ านั ก งาน ก องทุ น
สนับสนุนการวิจัย,2560)

14 Alexander Kaufman and Nikom Petpha. (2016). Moral Rice Network, Dharma Garden Temple, Yasothon province, Northeast

Thailand. P.181-199:FAO and INRA, Rome
Juthatip Patrawart. (2009). Branding as the marketing strategy for organic products: A case study on Moral Rice. As.J. Food AgInd. 2009, Special Issue, S256-S263.
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2.1.4 แนวทางส่งเสริมธุรกิจ IBM
การน้าโมเดลธุรกิจ IBM ไปปรับใช้ในบริบทของประเทศต่างๆ ไม่ได้ถู กจ้ากัดด้วยขนาดของ
กิจการและรูปแบบการจัดตังธุรกิจ อย่างไรก็ดี กลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีแนวโน้มจะสามารถน้าโมเดลธุรกิจนี
ไปใช้ได้มักเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงการผลิตไปถึงผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นชนบท โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและ
อาหาร รวมถึงบริการการท่องเที่ยว การน้า IBM ไปใช้ในช่วงแรกสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มศักยภาพที่จะน้า IBM
ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจคือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรประเภท Cash Crop อาทิ กาแฟ โกโก้ ฝ้าย
และ ปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นพืชที่ไม่ได้แปรรูป ณ แหล่งเพาะปลูก แต่เป็นการส่งต่อให้ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม
อาทิ โรงงานอาหารสัตว์และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น ท้าให้ห่วงโซ่มูลค่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยรายและง่ายต่อ
ควบคุม การน้าระบบธุรกิจแบบ IBM เข้าไปปรับใช้จึงท้าได้ง่ายกว่า
ในขณะที่ สิ นค้ าเกษตรที่ เป็ นอาหาร (Staple Food) ซึ่ งมั กเน่าเสี ยง่าย จะมี ช่ องทางการค้ า
หลากหลายและมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า อาทิ การบริโภคในครัวเรือน การจ้าหน่ายผ่านตลาดชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ ยว (Spot Markets) และการท้าสัญญาส่งสินค้าให้แก่ผู้ค้าส่ง /ค้าปลีก การค้าจากช่องทาง
ตลาดที่มีมากและทางเลือกในการแปรรูป ท้าให้เกิดโอกาสการค้าระหว่างทาง (Side-selling) ได้มากกว่า
สินค้าเกษตรประเภท Cash Crop ส่งผลให้การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ามีลักษณะแตกแขนงและยากต่อการ
ควบคุมการผลิตให้เป็นเอกภาพ
รายงาน G20 Inclusive Business Framework ในปี 2558 ได้ชีให้เห็นองค์ประกอบของปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เอืออ้านวยต่อการด้าเนินธุรกิจของธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ดังรายละเอียดในรูปที่ 2.1 และ
ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ IBMm ดังรายละเอียดต่อไปนี

รูปที่ 2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอืออ้านวยต่อการด้าเนินธุรกิจของ IBM
ที่มา: G20 Inclusive Business Framework, 2015
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(1) การเข้าถึงข้อ มู ลตลาด ซึ่งผู้ประกอบการธุ รกิจชุมชนส่วนใหญ่ ไม่ คุ้นเคยกั บการใช้
ระบบข้ อ มู ล เนื่ อ งจากมุ่ งเน้ น การผลิ ต เพื่ อ การบริ โภคและการค้ าในท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก ท้ าให้ ธุ รกิ จ
การเกษตรขนาดเล็ กปรับตัวรองรับโอกาสได้ช้าและแข่งขันได้ยาก ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนแก่
ธุรกิจเหล่านีในภาพรวม โดยการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางการค้าให้เข้าถึงข้อมูลและค้าปรึกษาต่างๆ
(2) การสื่อสารที่ใกล้ชิดกับภาคีในห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร ธุรกิจ
ชุมชน และพันธมิตรการค้าในตลาดเป้าหมาย ซึ่งมักจะประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่าง
ใกล้ชิดก็ต่อเมื่อจะมีการ ซือขาย ท้าให้การท้างานร่วมกันในห่วงโซ่เป็นไปแบบหลวมๆ จึงจ้าเป็นต้องมี
การพัฒนาช่องทางพบปะสื่อสารที่ สม่้าเสมอและครอบคลุมหลายภาคีที่เกี่ยวข้อง
(3) ความสามารถในการผลิต ที่จ้ากัดทังปริมาณและความสม่้าเสมอ โดยเฉพาะธุรกิจ
ชุมชนที่มีสมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายจ้านวนน้อย และผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคเป็นหลัก จึงท้า
ให้ไม่สามารถน้าผลผลิตมาจัดจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้เพียงพอ ในขณะที่ การจัดซือจัดจ้างโดยไม่
ค้านึงถึ งคุ ณ ภาพและประสิท ธิภาพก็จะเป็นการโอบอุ้ม ไม่ช่วยเกิดการพัฒ นาจากภายในและท้าให้
ธุรกิจของทุกฝ่ายไม่ยั่งยืนในที่สุด
(4) บริก ารสนับ สนุ นเพื่ อ การบ่ ม เพาะและส่ งเสริม IBM ในการสร้างธุรกิจชุมชนให้
ทันสมัยและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ควรน้าเทคโนโลยีและความคิ ดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ ซึ่งธุรกิจชุมชน
อาจร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพืนที่เพื่อให้เข้ามาออกแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ รวมทังกระตุน้ ให้ยุว
เกษตรกร/นักศึกษา/นักวิจัยเข้ามามีสว่ นร่วมในการบ่มเพาะธุรกิจด้วย
(5) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งพบว่าเป็นข้อจ้ากัดที่ส้าคัญ ที่สุดประการหนึ่ง ทังในเงิน
ลงทุนของผู้ประกอบการและแรงจูงใจทางการเงินส้าหรับผู้ร่วมลงทุน ทังนี มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดตัง
กองทุนและเงินให้เปล่าหลายรูปแบบ อาทิ Seed Grant, Challenge Fund, Matching Fund
ในส่ว นของการขับ เคลื่อ นการวิจัย ภายใต้ ชุดโครงการ “การขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ที่ด้าเนินการอย่างต่อเนื่องในรอบทศวรรษที่ผ่านมา (ระหว่างปี 25492559) โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนของสกว.นัน ได้น้ามาซึ่งผลผลิตการวิจัยใน
รูปแบบของตัวแบบธุรกิจชุมชน และตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้คนที่มีรายได้ต่้า และ
เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญ ได้แก่ เครือข่าย
คุณค่าข้าวคุณธรรม คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล Farmer Shop Business Model และอื่น ๆ15 โดย
ใช้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) รูปที่ 2.2

15 อ่านเพิ่มเติมในส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. รายงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่

เป็นธรรม ระยะที่ 5-ระยะที่ 8 (อัดส้าเนา) www.trf.or.th, www.cai.ku.ac.th
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รูปที่ 2.2 กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform)
ที่มา: จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2555.

ซึ่งได้สร้างผลกระทบทังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเกษตรกรสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจและชุมชน พัฒนาการโครงการวิจัยนับตังแต่ปี 2557 ทีม
วิจัยได้ด้าเนินการการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ การใช้กรอบคิด The Moving up value chain by Stranshi’s
Smile Curve (รูปที่ 2.3)
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รูปที่ 2.3 แนวทางในการยกระดับมูลค่าเพิ่มภายใต้กรอบแนวคิด The Moving Up Value Chain
ที่มา: จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2560.

โดยข้อสรุปจากการวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะที่ 8 ที่สินสุดลงในปี 2560 ได้ผลผลิตการ
วิจัยเป็นระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ในลักษณะ Demand Driven Supply Network (รูปที่ 2.4) และโซ่คุณค่า
ผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน (รูปที่ 2.5) ได้พัฒนาเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมการ
พัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ส้าหรับเกษตรกรรายย่อยภายใต้การด้าเนินการ
9 ขันตอน ที่รจู้ ักกันในนาม The Value Chain Development Framework: VCD Framework (รูปที่ 2.6)
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รูปที่ 2.4 ระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ในลักษณะ Demand Driven Supply Network
ที่มา: จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2560.

รูปที่ 2.5 โซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
ที่มา: จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2560.
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รูปที่ 2.6 กรอบแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ส้าหรับ
เกษตรกรรายย่อย (VCD Framework)
ที่มา: จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2559. คู่มอื การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์.

2.1.5 แนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
แนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเป็นไปเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงการท้ากิจกรรม
ร่ว มกั นระหว่างภาคี พั นธมิ ตรธุ รกิ จภายใต้ก ารจัด การความสัม พั นธ์ในระบบธุ รกิจสู่ เป้ าหมายร่วม
(Mutual Goal) ภายใต้แนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าอาจพิจารณาด้าเนินการได้ใน 4 แนวทางได้แก่ 1) การ
ยกระดับตัวผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) 2) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading) 3)
การยกระดับสถานะในโซ่คุณค่า (Functional Upgrading) และการขยายธุรกิจไปในโซ่คุณค่าอื่นเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการตลาด (Chain Upgrading) โดยกิจกรรมภายใต้โซ่คุณค่าอาจจ้าแนกเป็น 4 กลุ่มกิจกรรม
ประกอบด้วย กลุ่มแรก: การวิจัยและพัฒนา (R&D) การออกแบบธุรกิจ การสร้างแบรนด์สินค้า กลุ่มที่
สอง: การจัดหาปัจจัยการผลิต กลุ่มที่สาม: การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่สี่: การตลาด การ
จัดจ้าหน่าย การกระจายสินค้า
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กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่า ประกอบด้วยการด้าเนินการ 9 ขันตอน ได้แก่ 1) การ
ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะด้าเนินโครงการพัฒนาโซ่คุณค่า (อาจเป็นกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) 2) การ
วิเคราะห์ส ถานการณ์ (Value Chain Analysis) 3) การก้ าหนดแนวคิ ดธุ รกิจ 4) การก้ าหนดแนวทาง
เชิงกลยุทธ์ 5) การก้าหนดตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาด 6) การออกแบบระบบธุรกิจภายใต้โซ่
คุณค่า 7) การจัดท้าแผนธุรกิจ 8) การด้าเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม 9) การ
ติดตามประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับ
โดยมี ข้ อเสนอเชิงนโยบายให้ มี โครงการน้ าร่องส่ งเสริมให้ เกษตรกรรายย่ อยรวมกลุ่ มเป็ น
สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
ซึ่งน้ามาซึ่งการวิจัยโครงการ “การพั ฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2.2 ความหมาย คุณลักษณะ และกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM ของโครงการวิจัย
การด้าเนินการวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทัง
ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณี ศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ให้นิยาม
ความหมายธุรกิจ IBM และกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM ดังนี
2.2.1 ความหมายธุรกิจ IBM
หมายถึง รูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกร ซึ่งได้น้าการพัฒ นาโซ่คุณ ค่า (Value Chain Development) ในการท้าธุ รกิจร่วมกั บ
ภาคี พั น ธมิ ต รเพื่ อ การยกระดั บ หน้ า ที่ (Functional Upgrading) ยกระดั บ กระบวนการ (Process
Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) ที่มีเป้าหมายลดปัญหา/ข้อจ้ากัดในการประกอบ
อาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย สร้างโอกาสสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2.2.2 คุณลักษณะของตัวแบบธุรกิจ IBM
จากการนิยามความหมายธุรกิจ IBM ในข้อ 2.2.1 ชีให้เห็นคุณลักษณะส้าคัญของตัวแบบ
ธุรกิจ IBM 3 ประการ (รูปที่ 2.7) ประกอบด้วย
1) เป็น ธุรกิ จที่เปิด โอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการก้ าหนดเป้าหมาย
ธุรกิจ และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
2) เป็ น ธุ รกิ จ ที่ ค้ านึ งถึ งการพั ฒ นาที่ ก่ อ ให้ เกิ ด สมดุ ลใน 3 มิ ติ ทั งเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
3) มีภาคีพั นธมิตร (Partnerships) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ใน
การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อสร้างขีดความสามารถของธุรกิจ
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รูปที่ 2.7 คุณลักษณะธุรกิจ IBM
2.2.3 กรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM (IBM Development Platform)
กรอบแนวทางการท้างานร่ว มกั น ระหว่างที มวิจัย ส้ าหรับ กระบวนการพั ฒ นาธุ รกิจ IBM
ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัยในห้วงเวลา 2 ปี ประกอบด้วยกลุ่มงานหลัก 5 กลุ่ม (รูปที่
2.8) ดังนี
1) ขันตอนเริ่มต้น (Initiate Stage) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและการเปิดพืนที่
เรียนรูใ้ นการสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกรและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
2) ขันตอนการออกแบบธุรกิจ IBM (Business Design) ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์สู่
เป้าหมายร่วม ตามกรอบคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และการวางแผน
ธุรกิจเพื่อก้าหนดเป้าหมาย/ตัวชีวัดในห้วงเวลาต่าง ๆ
3) ขันตอนการด้าเนินธุรกิจ (Business Implementation) ภายใต้การสนับสนุนของทีมโค้ช
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
4) ขันตอนการประเมินผล (Follow-up & Evaluation) ประกอบด้วยการติดตามประเมิ น
ข้อมูลเพื่อสรุปผลการเปลี่ยนแปลงในขันตอนต่าง ๆ และข้อค้นพบจากการวิจัย
5) ขันตอนการจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลสู่การพัฒนา
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รูปที่ 2.8 กรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM (IBM Development Platform)
2.2.4 Logical Framework การพัฒนาธุรกิจ IBM สาหรับพื้นที่เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ มี ก รอบแนวทางการท้ างานร่วมกั น ระหว่ างที ม วิจัย ส้ าหรับ กระบวนการพั ฒ นา
เป้าหมายความส้าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล แนวทางส่งเสริมและภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการวิจัย
สู่เป้าหมายความส้าเร็จร่วมกัน จึงได้จัดท้า Logical Framework ส้าหรับกรณีศึกษาทัง 2 กรณี ดังนี
1) Logical Framework การขั บ เคลื่อ นการพั ฒ นา IBM กรณี ส หกรณ์ ก ารเกษตร
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (รูปที่ 2.9)

รูปที่ 2.9 Logical Framework การขับเคลื่อนการพัฒนา IBM กรณีสกก.บ้านลาด จก.
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2) Logical Framework การขับเคลื่อนการพัฒนา IBM กรณีวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี (รูปที่ 2.10)

(ทัศนคติ กระบวนทัศน์
ความรู้-ทักษะ

รูปที่ 2.10 Logical Framework การขับเคลื่อนการพัฒนา IBM กรณีกลุ่มวิสาหกิจฯทุ่งทองยั่งยืน
2.3 การใช้ชุดความรู้ในการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM
ทีมวิจัย ได้น้าเอาชุด ความรู้ที่ส้าคัญ ดังที่ก ล่าวไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2 มาใช้ในการพัฒ นา
กระบวนการทางธุ ร กิ จ (Process for Development) ของธุ ร กิ จ ข้ า วที่ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาทั งสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จ้ากัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
2.3.1 แนวทางการส่งเสริมธุ รกิจ IBM ตามข้อเสนอแนะของ G20 (รูปที่ 2.1) จะช่วยลดข้อจ้ากัด
และจุดอ่อนในระบบธุรกิจที่เป็นอยู่เดิมและเปิดกระบวนทัศน์แก่เกษตรกรและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
2.3.2 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (รูปที่ 2.2) จะช่วยยกระดับ
สมรรถนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกัน การสร้างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แก่ธุรกิจข้าวและ
การวางระบบบริหารจัดการธุรกิจข้าวอย่างมีแบบแผน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3.3 กรอบแนวคิด The Moving up Value Chain (รูปที่ 2.3) จะช่วยปรับกระบวนทัศน์แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในธุรกิจข้าวและชีให้เห็นกระบวนการธุรกิจภายใต้การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
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2.3.4 กรอบแนวทางการพั ฒ นาโซ่คุณ ค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม (รูป ที่ 2.6) จะแจกแจงให้เห็น
ขันตอนการพัฒนาโซ่คุณค่าของธุรกิจข้าว
และเพื่อการสร้างทักษะแก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจข้าว IBM จึงได้ให้มีการ
เรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกรณีศึกษาโซ่คุณค่าข้าวอินทรีย์ (รูปที่ 2.4) ของกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์
สัจธรรมอ้านาจเจริญ (รูปที่ 2.4) และโซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณ ค่าสามพราน (รูป ที่
2.5)
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บทที่ 3
ผลการวิจัย: การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด จ.เพชรบุรี
สหกรณ์ การเกษตรบ้านลาด จากั ด จังหวัดเพชรบุรี ได้รับ เลือกเป็นกรณี ศึก ษาสาหรับ
งานวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด คือ 1) คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ มีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2) ผลการสารวจเบื้องต้น พบว่ามี
เกษตรกรสมาชิกสนใจและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการวิจัย อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทาย
สาหรับการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด คือ สมาชิ กสหกรณ์ในปัจจุบัน
ยังคงทานาโดยใช้ปุ๋ยและสารเคมี อีกทั้งยังมีทัศนคติที่ไม่เชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนไปทานา GAP หรือนา
อิ น ทรี ย์ จ ะมี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ได้ ม ากกว่ าที่ เป็ น อยู่ ดั งนั้ น การด าเนิ น งานวิ จั ย ใน
ระยะแรกภายในเวลา 1 ปี มีผลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด (สกก.บ้านลาด จก.)
สหกรณ์ก ารเกษตรบ้านลาด จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 มีสมาชิก ผู้ก่อตั้งจานวน
1,401 คน ทุน ด าเนิน งาน 900,000 บาท ปัจ จุบ ัน สหกรณ์ก ารเกษตรบ้า นลาด (รายงานกิจ การ
ประจาปี 2560) ดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสานต่องานที่พ่อทา น้อมนาปณิธานสหกรณ์” มี
สมาชิก 9,149 คน ทุนด าเนินงาน 1,316 ล้านบาท รายได้ธุรกิจ 220 ล้านบาท กาไรสุท ธิป ระจาปี
29.4 ล้านบาท มีก ารดาเนินธุรกิจอเนกประสงค์ที่สาคัญ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ รับ เงินฝาก ธุรกิจซื้อ
ธุรกิจ จัด หาและจาหน่ายปัจจัย การผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย เคมี เครื่องอบ อุป กรณ์วัสดุก่อ สร้าง)
สินค้าอุปโภคบริโภค ร้าน Farmer Shop ศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจรวบรวม (รวบรวมข้าวเปลือก และ
เมล็ด พัน ธุ ์ข้า ว) ธุร กิจ แปรรูป (โรงสี) ธุรกิจบริก าร ให้บ ริก ารรถเกี่ย วนวดข้า ว ธุร กิจ ตลาดกลาง
ข้าวเปลือก ตลาดกลางผักผลไม้ ธุรกิจปั๊มน้ามัน และโครงการกล้วยหอม GAP เพื่อการส่งออกและ
จาหน่ายในประเทศ (รูปที่ 3.1)
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ธุรกิจสินเชื่อ

ธุรกิจซือ้

ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายปัจจัยการผลิต

ธุรกิจรวบรวม

ธุรกิจแปรรูป

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจตลาดกลางข้าวเปลือก ผัก ผลไม้

ธุรกิจปั๊มน้ามัน

ธุรกิจกล้วยหอม GAP

รูปที่ 3.1 การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
3.2 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM
ภายหลังจากการประชุมหารือกับผู้จัดการสหกรณ์และคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เกี่ ย วกั บ กรอบแนวคิ ด ของธุ รกิ จ ข้าว IBM (รูป ที่ 3.2) จึ งได้มี มติ คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
เห็นชอบในการดาเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM กับทีมงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสกว.
เป็นเวลา 2 ปี เริ่มจาก 18 เมษายน 2560
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รูปที่ 3.2 การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ และผูเ้ กี่ยวข้อง
ผลการประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายแก่สมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ข้าว IBM ได้มีสมาชิกเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการนาร่องจานวน จานวน 40 ราย มีเนื้อที่ทานารวม
ทั้งสิ้น 963 ไร่ 2 งาน จาก 6 ตาบล (ตารางที่ 3.1) ประกอบด้วย 1) ต.สะพานไกร 2) ต.ห้วยข้อง 3) ต.
ไร่สะท้อน 4) ต.บ้านหาด 5) ต.ท่าเสน 6) ต.โรงเข้ (รูปที่ 3.3)

รูปที่ 3.3 พืน้ ที่ทานาของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
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ตารางที่ 3.1 เนื้อที่ทานาของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด ที่เข้าร่วมโครงการข้าว IBM
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ – สกุล
คุณถม พรายประทีป
คุณสงวน พรายประทีป
คุณประเทือง เกลาวิสุทธิ์
คุณสมัคร ชุ่มชื่น
คุณลือชัย น้อยจ้อย
คุณยิ้ม คาสม
คุณเสือง ขันทรัพย์
คุณสุริน คาโพธิ์
คุณบุญเลื่อน ขันทรัพย์
คุณประสิทธิ์ สวยงาม
คุณวินัย คาโหย
คุณชีพ คาโพธิ์
คุณบรรจง นามไว
คุณสุนทร ยิม้ รอด
คุณบังออน คาโพธิ์
คุณสุชีพ มูลสุข
คุณสายพิน นศแก้ว
คุณสุนยี ์ หัตเถื่อน
คุณสงกรานต์ สาริมา
คุณปิยทรรษน้นท์ บุตรจันทร์
คุณเลิศ ลาพู
คุณบุญชู สวัสดี
คุณบุญมาก คงทอง
คุณบุญส่ง เกิดรอด
คุณลอม รักมิตร
คุณบุญเลิศ เจริญดี
คุณบุญนาถ ยิ้มแย้ม
คุณอาพร กลิ่นอุบล
คุณวรางคณา พราหมณ์น้อย
คุณพิมพ์ มากมูล
คุณวิเชือน เนตรน้อย
คุณแฉล้ม มาเกิด
คุณสมจิตร จีวะ
คุณสะเทิน้ คนมี

กลุ่ม
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
25
30

ตาบล
ม. 2 ต. สะพานไกร
ม. 2 ต. สะพานไกร
ม. 2 ต. สะพานไกร
ม. 2 ต. สะพานไกร
ม. 2 ต. สะพานไกร
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ม. 3 ต. ห้วยข้อง
ต. ไร่สะท้อน
ต. ไร่สะท้อน
ต. ไร่สะท้อน
ต. ไร่สะท้อน
ต. ไร่สะท้อน
ม. 5 ต. บ้านหาด
ม. 5 ต. บ้านหาด
ม. 5 ต. บ้านหาด
ม. 5 ต. บ้านหาด
ม. 5 ต. บ้านหาด
ม. 5 ต. บ้านหาด
ม. 5 ต. บ้านหาด
ม. 5 ต. บ้านหาด
ม. 1 ต. ท่าเสน
ม. 1 ต. ท่าเสน
ม. 7 ต. ท่าเสน
ม. 1 ต. ท่าเสน
ม. 1 ต. ท่าเสน
ม. 1 ต. โรงเข้

เนื้อที่ทานา (ไร่)
30
40
8
12
50
40
20
8 ไร่ 2 งาน
24
39
14 ไร่ 3 งาน
50
24
24
22
18
26
14
32
24
19
30
10
30
21
35
27
10
15
40
6 ไร่ 1 งาน
28
9
11

ลาดับที่
35
36
37
38
39
40

ชื่อ – สกุล
คุณสาธิต รักมิตร
คุณเสงี่ยม ประทุมเทือง
คุณเงียบ สอนบุญ
คุณชุติพงศ์ ศักดิ์ธีรสุนทร
คุณเมี้ยน เผื่อนศรีเมือง
คุณป่วน อ่วมแสง

กลุ่ม
25
25
25
25
25
25
รวม

ตาบล
ม. 1 ต. โรงเข้
ม. 1 ต. โรงเข้
ม. 1 ต. โรงเข้
ม. 1 ต. โรงเข้
ม. 1 ต. โรงเข้
ม. 5 ต. โรงเข้

เนื้อที่ทานา (ไร่)
18
22
35
30
34
13
963 ไร่ 2 งาน

จากการสารวจข้อมูล ณ 20/7/2560

3.3 การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
การดาเนินการในการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด ภายใต้
กรอบเวลา 2 ปี เป็นไปตามความหมาย คุณลักษณะและกรอบแนวทางการพัฒนา (IBM Development
Platform) ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทางานร่วมกัน
ของภาคี วิ จั ย สู่ ค วามส าเร็ จ วิ ธี คิ ด /ประเมิ น ผลภายในกรอบเวลาที่ ก าหนด จึ ง ได้ จั ด ท า Logical
Framework ในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด ข้อ 2.2.4(1)
การด าเนิ นงานตามกรอบแนวทางการพั ฒ นาธุ รกิจ ข้าว IBM ในห้ วงเวลาหนึ่ งปี ซึ่ งจะ
ครอบคลุมถึงขั้นตอนเริ่มต้น ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ และการเปิดพื้นที่เรียนรู้ เพื่อสร้าง
สมรรถนะ 3 มิติ เพื่อปรับทัศนคติ กระบวนทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้-ทักษะที่เกี่ยวข้องแก่เกษตรกรและ
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนการออกแบบธุรกิจ IBM ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของภาคีในโซ่คุณค่าเพื่อการกาหนดเป้าหมายร่วมและการจัดทาแผนธุรกิจ และการดาเนินธุรกิจภายใต้
การสนับสนุนของทีมโค้ชชิ่งดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์ส ถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการผลิตและการตลาดธุรกิจข้าวสหกรณ์
การเกษตรมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อนาไปสู่กระบวนการ Shared Vision ในระหว่างภาคีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการกาหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจข้าว IBM ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนการทานา การวิเคราะห์โซ่อุปทานธุรกิจข้าวสหกรณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าว (SWOT Analysis) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าวนาปี (สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ) การ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 40 คน และนามาประมวลสรุปใน
เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 (ตารางที่ 3.2, รูปที่ 3.4) พบว่าในฤดูการผลิตนาปี
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ปี 2560 เกษตรกรสมาชิกที่ปลูกข้าวนาปีโดยใช้ข้าวพันธุ์ชัยนาท มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,100 บาท/ไร่
ผลผลิ ต เฉลี่ย 800 กก./ไร่ ราคาข้าวกิ โลกรัม ละ 7 บาท จึ งท าให้ มีรายได้ รวม 5,600 บาท/ไร่ จึงมี
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสด 1,800 บ./ไร่ แต่หากพิจารณารายได้สุท ธิเหนือต้นทุนรวม โดยนาเอา
รายการค่าใช้ที่ดินและค่าแรงงานในครัวเรือนมาคานวณด้วยจะมีรายได้สุทธิเฉลี่ยไร่ละ 500 บาท
ตารางที่ 3.2 ต้นทุนผลตอบแทนทานาปี (ข้าวพันธุ์ชัยนาท) ของเกษตรกรสมาชิกสกก.บ้านลาด จก.
ก่อนเข้าร่วมโครงการ ปีการผลิต 2560
หน่วย: บาท/ไร่

รายการ
ต้นทุนคงที่:
ค่าใช้ที่ดิน
ต้นทุนผันแปร:
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าปุ๋ย
ค่าวัสดุ & สารเคมี
ค่าแรงงานเครื่องจักร
ค่าแรงงานคน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ต้นทุนรวม:
ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่
ราคาขาย 7,000 บ./ตัน (7 บ./กก.)
รายได้รวม: (800 กก. X 7 บ.)
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสด
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนรวม

เงินสด
3,800
380
900
320
1,200
500
500
3,800

ไม่ใช่เงินสด
700
700
600
600
1,300

รวม
700
700
4,400
380
900
320
1,200
600
500
500
5,100

5,600
1,800
500

หมายเหตุ: การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการทานาปีในตารางเป็นข้อมูลการทานาที่ยังใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีของเกษตรกรจานวน 40 ราย ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อจะใช้เป็นฐานข้อมูล
เปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย
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รูปที่ 3.4 สัดส่วนต้นทุนการผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี ในปีเพาะปลูก 2560 สมาชิกสกก.บ้านลาด จก. ก่อน
เข้าร่วมโครงการ
2) การประเมินสมรรถนะเกษตรกร
การประเมิน สมรรถนะเกษตรกรเป็ น ไปเพื่ อ ใช้เป็น ข้อมู ลตั้ งต้ นประกอบการวางแผน
พัฒนาสมรรถนะ 3 มิติ ในด้านจิตสานึก กระบวนทัศน์ ความรู้/ทักษะรวม 8 องค์ป ระกอบ เพื่อให้มี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจข้าว IBM ภายใต้กระบวนการพัฒนาโซ่คุณค่าสู่เป้าหมายร่วม
ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรใน 8 องค์ประกอบ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi
Technique) ในการรวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามจากเกษตรกรและการสั ง เกตการณ์ ข องที ม
ผูท้ รงคุณวุฒิในเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายจานวน 2 ครั้ง จึงได้นามาแจกแจงเป็นค่าคะแนนสาหรับมาตร
วัดสมรรถนะใน 5 ระดับ โดยให้ค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน เรียงลาดับจากสมรรถนะดีมาก ดี ปานกลาง
น้ อ ย น้ อ ยมาก โดยใช้ก ราฟเรดาห์ (Radar Chart) ในการน าเสนอค่ า คะแนนเฉลี่ ย ที่ ชี้ ให้ เห็ น ระดั บ
สมรรถนะของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการใน 8 องค์ประกอบ (รูปที่ 3.5)
ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรใน 8 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้
- จิตสานึก “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” อยู่ระดับดี (xˉ = 4)
- จิตสานึก “การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อยู่ระดับน้อยมาก (xˉ = 1)
- กระบวนทัศน์ “Thailand 4.0” อยู่ระดับน้อย (xˉ = 2)
- กระบวนทัศน์ “การวางแผนการผลิต” อยู่ระดับน้อย (xˉ = 2)
- กระบวนทัศน์ “การผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” อยู่ระดับน้อยมาก (xˉ = 1)
- ความรู/้ ทักษะด้านการประกอบการ อยู่ระดับน้อยมาก (xˉ = 1)
- ความรู/้ ทักษะด้านการพัฒนาโซ่คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม อยู่ระดับน้อยมาก (xˉ = 1)
- ความรู/้ ทักษะเรื่องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ อยู่ระดับน้อยมาก (xˉ = 1)
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รูปที่ 3.5 การประเมินระดับสมรรถนะเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการใน 3 มิติ 8 องค์ประกอบ
3) การวิเคราะห์ Value Chain (Value Chain Analysis)
การวิเคราะห์ Value Chain ในที่นมี้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินกระบวนการดาเนินธุรกิจข้าว
ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่เดิม โดยเน้นไปที่
- กระบวนการจัดหาปัจจัยการผลิต
- กระบวนการผลิตข้าว
- การรวบรวม แปรรูป กระจายสินค้า (การตลาด แบรนด์สินค้า)
- ผูบ้ ริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย
- การจัดการข้อมูลข่าวสารและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
- เป้าหมายธุรกิจ
ผลการวิเคราะห์ Value Chain ในธุรกิจข้าวของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด เป็น
ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.6
การจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่จะใช้บริการจากสหกรณ์ทั้งด้าน
สินเชื่อ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา อุปกรณ์การผลิต มีเกษตรกรบางรายที่ซือ้ ปัจจัยการผลิตจากร้านค้าเอกชน
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ด้านการผลิต เกษตรกรสมาชิกที่ทานามี 3,000 ราย เนื้อที่การผลิต 30,000 ไร่ ทานา
เคมีโดยใช้เมล็ดพันธุ์ชัยนาท สุพรรณบุรี และ กข 41 เป็นหลัก โดยบางส่วนเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ซื้อ
จากสหกรณ์และได้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี หน่วยงานภาคีสนับสนุนด้านการส่งเสริมการผลิตที่
สาคัญ ได้แก่ สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี (ส่งเสริม
การทานา GAP) และสานักชลประทาน
การไถนา-เกี่ยวข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้บริการจากผู้ประกอบการในพื้นที่และรถไถเกี่ยวข้าวจากสหกรณ์
สหกรณ์ให้บริการรับซื้อและรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรปีละประมาณ 5,000 ตัน
ข้ าวเปลื อ ก โดยข้ าวเปลื อ กประมาณ 4,500 ตั น ข้ า วเปลื อ ก สหกรณ์ จ าหน่ า ยให้ กั บ โรงสี ใ นพื้ น ที่
ประมาณร้อ ยละ 90 ของข้ าวเปลื อ กที่ รวบรวมได้ และน ามาแปรรูป เป็ น ข้าวสารบรรจุถุ ง ๆ ละ 5
กิโลกรัม ประมาณปีละ 350 ตันข้าวสาร ภายใต้แบรนด์ “ข้าวBL” เพื่อจาหน่ายแก่สมาชิกและผู้บริโภค
ที่ร้านค้าสหกรณ์ ทั้งนี้ธุรกิจข้าวสหกรณ์ยังเป็นเป้าหมายสาหรับฝ่ายจัดการที่จะยกระดับธุรกิจสู่การ
เชื่อมโยงการผลิตเพื่อการบริโภคของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีกว่า 9,000 ครัวเรือน

รูปที่ 3.6 Value Chain ธุรกิจข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด ก่อนเข้าร่วมโครงการ
การวิเคราะห์โดยใช้กรอบ Value Chain Analysis (รูป 3.6) ชีใ้ ห้เห็นประเด็นดังนี้
1. เกษตรกรผู้ผลิตเป็นเกษตรกรรายย่อยมีพื้นที่การผลิต 6-80 ไร่ ยังทานาเคมี โดยใช้
ประสบการณ์เดิม ส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและไม่สนใจทา
นา GAP-อินทรีย์
2. สหกรณ์ มีบ ทบาทสาคัญ ตลอดโซ่คุณ ค่า ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต (ให้สินเชื่อ
จัดหาเมล็ดพันธุ์ จาหน่ายปุ๋ย-สารเคมี-เครื่องมือ & อุปกรณ์การผลิต) ให้บริการรถไถนา รถเกี่ยวข้าว
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รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก จาหน่ายข้าวเปลือกแก่โรงสีเอกชน แปรรูปและจาหน่ายข้าวสารแก่สมาชิก
และผูบ้ ริโภคทั่วไปภายใต้แบรนด์ขา้ ว BL
3. หน่วยงานรัฐที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมีหลากหลาย ส่งผลทั้ง
เชิงบวก ได้แก่ การสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
โรงสี ในเชิงผลกระทบที่มีต่อ เกษตรกรและสหกรณ์ ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ของ
เกษตรกรและการดาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายและแผนงานที่ริเริ่มโดยสหกรณ์เอง
4. สหกรณ์มีจุดแข็งเรื่องทุนดาเนินงาน ทีมงานมีความภักดีต่อองค์กร (สหกรณ์) มีความ
สนใจในการยกระดับธุรกิจข้าวครบวงจรแต่มีจุดอ่อนตรงที่ยังขาดข้อมูลข่าวสารและแผนทิศทางเชิง
กลยุทธ์ในการยกระดับธุรกิจข้าวครบวงจรที่เชื่อมโยงการนาผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิก (3,000 ราย)
สู่ประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกปีละ 5,000 ตัน สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้บริโภคซึ่งมีอยู่กว่า 9,000
ครัวเรือน
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจข้าวสหกรณ์ขาดเป้าหมายร่วม ขาดกลไกการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม
6. ขาดพื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ ย กระดั บ สมรรถนะเพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ ม (8
องค์ประกอบ) ในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า
3.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมดังรายละเอียดในรูปที่ 3.7 ได้นามาซึ่งการกาหนดกล
ยุทธ์ที่สาคัญ ได้แก่
1) กลยุทธ์กลุ่ม SO Strategies คือ “การกาหนดนโยบายของสกก.บ้านลาด จก. ผ่านมติ
ที่ประชุมใหญ่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการริเริ่มโครงการธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบ
มีสว่ นร่วม ระหว่างปี 2560-2563”
2) กลยุทธ์กลุ่ม WO Strategies ประกอบด้วย
• จัดให้มกี ารศึกษาดูงานในกลุ่มชาวนาที่ทานาอินทรีย์ประสบความสาเร็จ
• การยกระดับสมรรถนะชาวนาและทีมงานสหกรณ์ภายใต้ชุดโครงการแบบ Learning
by doing
• การส่งเสริมให้ชาวนาเข้ามามีสว่ นร่วมในโซ่คุณค่าตามสมรรถนะและความต้องการ
3) กลยุทธ์กลุ่ม ST Strategies คือ “การวางแผนร่วมกับภาคีพันธมิตรธุรกิจในการ
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ IBM โดยใช้แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการทางานสู่เป้าหมายร่วมกัน”
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4) กลยุทธ์กลุ่ม WT Strategies ประกอบด้วย
• จัดทารายงานและสื่อสารทาความเข้าใจกับ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกการ
วิจัยและสื่อสารต่าง ๆ
• การพัฒนาให้สกก.เป็นศูนย์เรียนรู้: ระบบธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีสว่ นร่วม

รูปที่ 3.7 SWOT Analysis โครงการธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
5) แผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม : สกก.บ้านลาด จากัด
ข้อสรุปสาหรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จากั ด ในระหว่างปี 2560-2563 ซึ่งได้นาเสนอที่ประชุมใหญ่ เมื่อปี 2560 แล้ว
และได้กาหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับสมรรถนะชาวนาในการผลิตข้าว GAP สู่อินทรีย์ เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วยเสาหลักกลยุทธ์สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ (รูปที่ 3.8)
(1) การทาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าว GAP ร่วมกับ Stakeholders ในการพัฒนาระบบ
ธุรกิจข้าว GAP ภายใต้โซ่คุณค่าสู่เป้าหมายร่วม
(2) จัดโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย โดยใช้กลไกศูนย์
เรียนรู้โครงการ IBM ณ สานักงานสหกรณ์
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(3) จัดทาแผนงานส่งเสริมเกษตรกรร่วมกับภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการสู่การ
บรรลุเป้าหมายร่วม
(4) สร้างกลไกการสื่อสารข้อมูลเพื่อการเข้าถึงผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

รูปที่ 3.8 แผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีสว่ นร่วม: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
6) การออกแบบระบบธุรกิจข้าว IBM
การประชุมระดมความคิด เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วน
ร่วมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับสมรรถนะชาวนาในการผลิตข้าว GAP สู่อินทรีย์ เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และ วันที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทา
แผนธุรกิจร่วมกับภาคีหน่วยงานราชการ เอกชน และเกษตรกรสมาชิกดังรายละเอียดในรูปที่ 3.9
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รูปที่ 3.9 กรอบแนวคิดธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
3.4 ผลการขับเคลื่อนการทาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
จากการวิเคราะห์ -ออกแบบธุรกิ จข้าว IBM โดยได้ก าหนดวิสัยทั ศน์ “มุ่ งยกระดั บ สมรรถนะ
ชาวนาในการผลิตข้าว GAP สู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
3.4.1 กรอบคิดการขจัดความเสี่ยงภายใต้โครงการพัฒนาข้าว IBM
ภายใต้บริบทของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ได้นามา
ซึ่งประเด็นที่เป็นโอกาสที่ท้าทาย และความเสี่ยงในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิ จข้าว IBM สู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนั้นกระบวนการวิจัยในการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
จากัด ซึ่งจะเป็นไปภายใต้กรอบคิดการขจัดความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังรูปที่ 3.10
- ความเสี่ยงด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยใช้แผนการยกระดับมาตรฐานการผลิตจากผลผลิต
ข้าวทั่วไป (เคมี) เป็นข้าวได้การรับรอง GAP
- ความเสี่ยงของเกษตรกรในการขาดการวางแผน โดยใช้การวางแผนส่งเสริมการผลิตข้าวGAP
- ความเสี่ยงสาหรับโอกาสการเข้าถึงและใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยจัดทาแผน
ส่งเสริมการผลิตยกระดับสู่ขา้ ว GAP
- ความเสี่ยงในการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยใช้แผนส่งเสริมการผลิตแก่สมาชิก
รายบุคคล
- ความเสี่ยงด้านการตลาด โดยการพัฒนาโซ่คุณค่าเชื่อมโยงสูต่ ลาดเป้าหมาย
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- ความเสี่ยงด้านราคา โดยการจัดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ข้อมูลข่าวสารและยกระดับ
สมรรถนะ 3 มิติ แก่ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียในระบบธุรกิจข้าว IBM

รูปที่ 3.10 กรอบคิดการขจัดความเสี่ยงภายใต้โครงการพัฒนาข้าว IBM สกก.บ้านลาด จากัด
3.4.2 การเชื่อมโยงจากแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
การเชื่ อ มโยงจากแผนกลยุ ท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ะเป็ น ไปโดยการจั ด ท าแผนธุ รกิ จ ข้ า ว IBM
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด (รูปที่ 3.11) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
- การยกระดั บ หน้ า ที่ (Functional Upgrading) ด้ ว ยการจั ด ให้ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห าร
จัดการในระดับนโยบาย ได้แก่ 1) การแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายข้าว IBM 2) การแต่งตั้งทีมงานข้าว
IBM และ 3) กาหนดแผนส่งเสริมสมรรถนะ 3 มิติ แก่เกษตรกรและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (ตารางที่ 3.3)
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ตารางที่ 3.3 แผนการอบรม GAP แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ครัง้ ที่
กิจกรรม
1
บรรยาย และ ฝึกปฏิบัตกิ ารตรวจประเมินแปลง (บฟ5)
จัดทาโครงสร้างของกลุม่
ข้อกาหนดที่ 1 น้า
ข้อกาหนดที่ 2 พื้นที่ปลูก
ข้อกาหนดที่ 4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว
ข้อกาหนดที่ 7 บันทึกข้อมูลและการตามสอบ
สรุปผลการตรวจประเมิน
ฝึกปฏิบัตกิ ารตรวจประเมินแปลงใหม่ (บฟ1)
2 จัดทาใบสมัครสมาชิก (บฟ2)
จัดทาแผนการผลิตของกลุม่ (บฟ3)
3 ชี้แจงการจดแบบบันทึกเกษตรกร (บฟ4) และฝึกปฏิบัติ
จัดทาทะเบียนเกษตรกร(บฟ6)
จัดทาการบันทึกการฝึกอบรม(บฟ8)
จัดทาแบบบันทึกข้อร้องเรียน(บฟ9)
4 บรรยาย และ ฝึกปฏิบัตกิ ารตรวจประเมินแปลง (บฟ5)
ข้อกาหนดที่ 3 การใช้สารเคมีทางการเกษตร
ข้อกาหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิ ลังการเก็บเกี่ยว
ข้อกาหนดที่ 6 การรวบรวม การเก็บรักษา และการขนย้าย
ข้อกาหนดที่ 7 บันทึกข้อมูลและการตามสอบ
สรุปผลการตรวจประเมิน
5 ฝึกจัดทาแบบรับรองสถานะ (บฟ7)
จัดทาคู่มือ ควบคุมภายใน (คม.1)
- บทที่ 1 บทนา การจัดตัง้ กลุ่ม
- บทที่ 4 จัดทาระเบียบของกลุม่ บทลงโทษ
บฟ (10) ตรวจสอบระบบภายใจของกลุ่ม

กาหนดวันดาเนินการ

16 ธ.ค. 2560

13 ธ.ค. 2560

20 ม.ค. 61

3 ก.พ. 2561

17 ก.พ. 2561

- การยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) ประกอบด้วย
1) จัด ท าแผนธุ รกิจข้าว IBM ซึ่งเกี่ย วข้องทั้งกั บ เกษตรกร เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฝ่ายต่างๆ
(สินเชื่อ ส่งเสริมการเกษตร รวบรวม โรงสี ธนาคารข้าว จาหน่าย และสร้างแบรนด์)
2) การบูรณาการทางานร่วมกับภาคีหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนยกระดับการผลิตสู่ข้าว
GAP กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วราชบุรี
- การยกระดับผลิตภัณ ฑ์ (Product Upgrading) จะเน้นไปที่การยกระดับผลิตภัณฑ์ใน 2
ส่วน ส่วนแรกได้กล่าวแล้วในแผนส่งเสริมการผลิตข้าว GAP ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนที่สอง
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ได้ แ ก่ ก ารสร้างแบรนด์ข้ าว IBM ขนาดบรรจุ 5 กิ โลกรัม และ 1 กิ โลกรัม โดยได้ ก าหนดเป้ าหมาย
ผู้ บ ริ โ ภค (Target Market) เป็ น ครั ว เรื อ นสมาชิ ก สหกรณ์ แ ละผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไป ตลอดจนภั ต ตาคาร
ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี

รูปที่ 3.11 แผนธุรกิจข้าว IBM สกก.บ้านลาด จก.
3.4.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ในธุ ร กิ จ ข้ าว IBM สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ า นบ้ านลาด
จากัด ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ (รูปที่ 3.12)

รูปที่ 3.12 ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียในธุรกิจข้าว IBM สกก.บ้านลาด จก.
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กลุ่ ม แรก: คณะกรรมการนโยบายและทีม งานข้าว IBM มี ภารกิ จในการขับ เคลื่อ นแผน
กลยุ ท ธ์ ธุ รกิ จ ข้ าว IBM สู่ ก ารปฏิ บั ติ (ตาม Logical Framework) ที่ ก าหนดรายละเอี ย ดส าหรับ แผน
กิ จ กรรมในห้ ว งเวลาต่ าง ๆ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเข้าร่วมกิ จกรรมและตั วชี้ วัด ความส าเร็จ /
เป้าหมาย (ตารางที่ 3.4)
กลุ่มที่ 2: เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสู่การรับรอง GAP มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการนาร่องส่งเสริมการยกระดับสู่การผลิตข้าว GAP จานวน 40 คน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว
จะเข้ามามีสว่ นร่วมในโครงสร้างคณะกรรมการตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม (รูปที่ 3.13)

รูปที่ 3.13 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม
กลุ่มที่ 3: ภาคีพั นธมิตรหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จะเข้ามามี ส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจข้าว IBM สู่การบรรลุวิสัยทัศน์/เป้าหมาย อีกทั้งการขยายผลการนาไปใช้ประโยชน์ในการ
เผยแพร่แนวคิดธุรกิจข้าว IBM ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน
3.4.4 ผลการพัฒนาโครงการธุรกิจข้าว IBM
การพั ฒ นาโครงการธุ รกิ จข้าว IBM สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้านลาด จากั ด ตามกรอบแนว
ทางการดาเนินการใน Logical Framework ในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 Logical Framework การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
มิตกิ ารพัฒนา
เป้าหมาย KPIs
วิธีวัด/ประเมิน
1. การยกระดับ
1. มีสมรรถนะ 3 มิติ 1. มาตรวัดสมรรถนะ
สมรรถนะ
(เพิ่มขึ้น
3 มิตใิ น 8
เกษตรกรใน 3 มิติ 2. จานวนเกษตรกร
องค์ประกอบ
ทานา GAP เพิ่มขึ้น ประเมินโดยผชช.
ทุกปี(ปีที่ 1 23 คน) 2. จานวนเกษตรกรขึ้น
3. จานวนเกษตรกร
ทะเบียนทานา GAP
ได้รับการรับรอง
ปรากฏในแผน
มาตรฐาน GAP
ธุรกิจข้าว IBM
กรมการข้าว (คาด 3. เกณฑ์มาตรฐาน
ว่า 23 คน)
GAP ของกระทรวง
เกษตรฯ

2. การยกระดับธุรกิจ 1. มีแผนกลยุทธ์
ข้าวสูร่ ะบบธุรกิจ
กาหนดทิศทางการ
ข้าว IBM
ดาเนินงาน (มี)
2. มีแผนธุรกิจสู่การ
บรรลุเป้าหมาย
ธุรกิจ (มี)
3. มีโครงสร้างการ
บริหารจัดการ
บุคลากรรับผิดชอบ
(มีคณะกรรมการ
ตรวจประเมินและ
คณะกรรมการ
ตรวจรับรอง)
3. การยกระดับ
1. ปริมาณการปลูก
มูลค่าเพิ่ม
ข้าว GAP เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์
(เริ่มปี 61 122.25
ไร่)
2. เกษตรกรมีรายได้
สุทธิจากการทานา
เพิ่มขึ้น (มากกว่า
ตันละ 10,000 บ.)

1. แผนกลยุทธ์-แผน
ธุรกิจผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการเป็น
นโยบายของสหกรณ์
2. มีกรอบงบประมาณ
สาหรับการ
ดาเนินงาน

แนวทางการดาเนินการ
1. เปิดพืน้ ที่เรียนรู้และมี
กลไกส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะ
2. แผนรณรงค์
เกษตรกร
3. จานวนเกษตรกรเข้า
สู่กระบวน
ปรับเปลี่ยนสู่การทา
นา GAP
4. การส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐาน
GAP แบบกลุ่ม
1. กระบวนการจัดทา
แผนกลยุทธ์-แผน
ธุรกิจเป็นไปภายใต้
กรอบการมีส่วนร่วม
ของผู้มสี ่วนได้สว่ น
เสีย

หุ้นส่วน/ภาคี
- ทีมงานสกก.
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวราชบุรี
- ทีมวิจัย

- คณะกรรมการ
ดาเนินการ
- ฝ่ายจัดการสกก.
- ทีมวิจัย
- ภาคีหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน
(กลุ่มสมาชิก)

1. สร้างกลไกติดตาม- 1. การดาเนินงานตาม - ทีมงานวิจัย IBM
ประเมินแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจข้าว IBM - ทีมวิจัย
ทุกไตรมาส
2. การส่งเสริมการ
2. เกณฑ์ประเมิน
พัฒนา Smart
Smart Officers
Officers
ผู้บริโภค-ลูกค้า 3. การสรางแบรนด์
ข้าว IBM ให้เป็นที่
เชื่อมั่นไว้วางใจแก่
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มิตกิ ารพัฒนา

เป้าหมาย KPIs
3. ปริมาณธุรกิจข้าว
IBM ปี 2561
4. สมาชิก ลูกค้า
อุดหนุนข้าวIBM
เพิ่มขึ้น
5. ผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ (ดี)

วิธีวัด/ประเมิน

แนวทางการดาเนินการ
ผู้บริโภค
4. การติดตาม
ประเมินผล

หุ้นส่วน/ภาคี

1) ผลการดาเนินการยกระดับสมรรถนะเกษตรกรใน 3 มิติ
1.1) กระบวนการยกระดับสมรรถนะเกษตรกรใน 3 มิติ 8 องค์ป ระกอบเพื่อเตรีย ม
ความพร้อมแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้ใช้แนวทางการดาเนินการโดยเปิดพื้นที่
เรียนรู้ โดยใช้สาระการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้การดาเนิ นการของทีมโค้ช (รูปที่
3.14) โดยในห้วงเวลา 1 ปี ได้ดาเนินการทั้งสิน้ 14 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
•

การรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด

16 มิถุนายน 2560

เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับกระบวนทัศน์
สร้างความเข้าใจที่ตรงกั นกั บ เกษตรกรในเรื่อ ง
โครงการวิจัยและธุรกิจข้าวแบบมีสว่ นร่วม
• สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการเพื่อเห็นชอบ
นาไปบรรจุเป็นแผนงานของสหกรณ์
•

20 กรกฎาคม 2560
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•

การวิเคราะห์โอกาสอุป สรรค จุดแข็ง จุดอ่อน
และการวางแผนกลยุ ท ธ์ โครงการธุ ร กิ จ ข้ า ว
IBM ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ “การพั ฒ นา IBM มุ่ ง
ยกระดับสมรรถนะชาวนาในการผลิตข้าว GAP
สู่อนิ ทรีย์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

29 สิงหาคม 2560
•

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยหนุนเสริมในเรื่ององค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง เช่น GAP เมล็ดพันธุ์ขา้ ว ระบบน้า
ชลประทาน เป็นต้น

19 กันยายน 2560

•

•

การเพิ่ ม พู น ความรู้ เรื่ อ งการพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า
ผลิตภัณฑ์
การจั ด การอบรมความรู้ ก ารท านา GAP ให้ กั บ
สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย

20 ตุลาคม 2560
•

22 ธันวาคม 2560
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ฝึกอบรมเพิ่ มพูนความรู้แก่ Smart Officers เพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM

•

อบรมให้ ความรู้เกษตรกรสมาชิกการผลิ ตข้ าว
GAP และระบบควบคุ ม ภายใน ICS (Internal
Control System) เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ
ดี มีความปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าข้าว

16,23 ธันวาคม 2560, 20 ม.ค. 61, 3,17 ก.พ. 61

อบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ Smart Farmers เพื่ อ การ
เต รี ย ม ค วาม พ ร้ อ ม แ ก่ เก ษ ต รก รแล ะก าร
ประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร” (Smart
Farmer) ให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในโลกโลกาภิวั ตน์ การเรีย นรู้ก าร
วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น – ผลตอบ แท น และฝึ ก ใช้
แอพพลิ เคชั่ น ทางการเกษตรมาช่ ว ยในการท า
เกษตรกรรมให้มปี ระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การเพิ่มพูนความรู้ ปรับกระบวนทัศน์สกู่ ารผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาดูงาน ณ
ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เกษตรกรได้เรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทาเกษตรกรรม และ
การบริหารจัดการงานภายในแปลง

20-21, 27 กุมภาพันธ์ 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561
•
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การเปิ ดพื้ นที่ เ รี ย นรู้ โ ค รงการข้ า ว IBM ที่
สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ านลาด จ ากั ด โดยการ
สนับสนุนสื่อเรียนรู้ วัสดุ เอกสารเผยแพร่

รูปที่ 3.14 องค์ประกอบของสาระการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
3 มิติ 8 องค์ประกอบ
1.2) ผลการประเมิ น สมรรถนะใน 3 มิ ติ ต ามกรอบการสร้ า งสมรรถนะ 3 มิ ติ 8
องค์ประกอบ ข้อ 3.3.1(2) เมื่อ 3 เมษายน 2561 ภายหลังจากเปิดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้ทีม
โค้ช โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาดูงาน และการฝึกทักษะจากแนวปฏิบัติที่ดีและการ
ปฏิบัติจริง ผลการประเมินเปรียบเทียบระดับ สมรรถนะก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการในปีแรก พบว่า
สมรรถนะในทุกองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จากเดิม ยกเว้นจิตสานึกการพึ่งพาและร่วมมือกัน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ “ดี” เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (รูปที่ 3.15)
โดยคาดหวังไว้ว่า ในปี 2561 เมื่อสหกรณ์ได้ดาเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อ ผลิตและ
จาหน่ายข้าว IBM แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ก็จะช่วยให้เกษตรกรได้เรียนรู้และมีความรู้
และทักษะด้านการประกอบการ การพัฒนาโซ่คุณค่าการค้าที่เป็นธรรมและการสร้างแบรนด์มากยิ่งขึน้
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รูปที่ 3.15 ผลการประเมินเปรียบเทียบสมรรถนะ 3 มิติ ของเกษตรกรที่ผา่ นกระบวนการจัดการความรูใ้ นปีแรก

1.3) ผลการส่งเสริมเกษตรกรการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP
- แนวทางการส่งเสริมการรับ รองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม เป็น
แนวทางส าหรับ ระบบการประกั นคุ ณ ภาพที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ระบบ
เอกสารสนับ สนุน โดยกระบวนการด าเนินการจะเป็นไปตามขั้นตอนในรูป ที่ 3.16 และกระบวนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (รูปที่ 3.17) การดาเนินการในปีแรก พบว่าเกษตรกรที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการจานวน 40 คน ผ่านการฝึกอบรมตามเงื่อนไขเพียง 23 คน ดังรายชื่อตารางที่ 3.5

รูปที่ 3.16 กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม
แหล่งข้อมูล: กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ขั้นตอนการจัดทาระบบควบคุมภายในที่ได้ดาเนินการในปีที่ผ่านมา
1. การจัดโครงสร้างองค์กร (รูปที่ 3.14)
2. ทะเบียนสมาชิกผ่านการฝึกอบรม (ตารางที่ 3.5)
3. จัดทาระบบเอกสารและประกาศใช้เมื่อ 3 เมษายน 2561 (คู่มอื การจัดการระบบ
ควบคุมภายใน GAP-Grain)
4. นาระบบเอกสารไปปฏิบัติ
5. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน เริ่มใช้ปีการเพาะปลูก พ.ค. 62
ตารางที่ 3.5 รายชื่อสมาชิกผ่านการฝึกอบรม
ลาดับ

ชื่อเกษตรกร

ที่ตั้งแปลง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายสุนทร ยิ้มรอด
นายเมี้ยน เผื่อนศรีเมือง
นางสะเทือ้ น ประทุมเทือง
นายชุตพิ งศ์ ศักดิ์ธีรสุนทร
นายสะเทิน้ คนมี
นางสมจิตร จีวะ
นางสาววรางคณา พราหมณ์นอ้ ย
นายแฉล้ม มาเกิด
นายพิมพ์ มากมูล
นางวิเชือน เนตรน้อย
นางเกษราภรณ์ นุชอินทร์
นายประสิทธิ์ สวยงาม
นายบรรจง นามไว
นายชีพ คาโพธิ์
นายลือชัย น้อยจ้อย
นางประยงค์ แก้วฉ่า
นางสงวน พรายประทีป
นายถม พรายประทีป
นายบุญมาก คงทอง
นายบุญเลิศ เจริญดี
นายบุญส่ง เกิดรอด
นายม้อย รักมิตร
นางอุมาพร หอมกรุน่

57 หมู่ที่ 4 ตาบล หนองกะปิ อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
77 หมู่ที่ 1 ตาบล โรงเข้ อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
47 หมู่ที่ 1 ตาบล โรงเข้ อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
5/2 หมู่ที่ 1 ตาบล โรงเข้ อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หมู่ที่ 1 ตาบล โรงเข้ อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
7 หมู่ที่ 1 ตาบล ท่าเสน อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
69 หมู่ที่ 1 ตาบล ท่าเสน อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
12 หมู่ที่ 1 ตาบล ท่าเสน อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
43/1 หมู่ที่ 1 ตาบล ท่าเสน อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
11/1 หมู่ที่ 1 ตาบล ท่าเสน อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
25 หมู่ที่ 1 ตาบล ท่าเสน อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
8 หมู่ที่ 3 ตาบล ห้วยข้อง อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
85/1 หมูท่ ี่ 3 ตาบล ห้วยข้อง อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
122/1 หมูท่ ี่ 3 ตาบล ห้วยข้อง อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
1/2 หมู่ที่ 3 ตาบล สะพานไกร อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
9/2 หมู่ที่ 2 ตาบล สะพานไกร อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
33 หมู่ที่ 2 ตาบล สะพานไกร อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
10 หมู่ที่ 2 ตาบล สะพานไกร อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
32 หมู่ที่ 5 ตาบล บ้านหาด อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
8 หมู่ที่ 5 ตาบล บ้านหาด อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
17 หมู่ที่ 5 ตาบล บ้านหาด อาเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
26 หมู่ที่ 5 ตาบล บ้านหาด อาเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
9/1 หมูท่ ี่ 2 ตาบล สะพานไกร อาเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
รวม
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พื้นที่ปลูก
(ไร่/งาน)

3
8
4
3
4
3.25
3.25
2.5
8.5
5
7
2.5
8
6.75
5.75
7.5
8
5
4
5
5
4
3.25
116.25

รูปที่ 3.17 กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม
แหล่งข้อมูล: กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) ผลการพัฒนาสู่ระบบธุรกิจข้าว IBM
การพั ฒ นาสู่ ระบบธุ รกิ จข้าว IBM สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ า นลาด จากั ด เป็น ไปตาม
วิสัยทัศน์ที่กาหนดตามแผนกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ในข้อ 3.3.2 โดยนานวัตกรรมการพัฒนาโซ่คุณค่ามาใช้ใน
การยกระดับขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม/สหกรณ์ ซึ่งจะครอบคลุมการสร้างกลไก
การยกระดั บ หน้าที่ (Functional Upgrading) และการสร้างกลไกการยกระดับ กระบวนการ (Process
Upgrading) ที่เน้นเรื่องการเชื่อมโยงภาคีภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียด
และข้อสรุปดังนี้
2.1) การยกระดั บ หน้ า ที่ (Functional Upgrading) ในห้ ว งเวลา 1 ปี สหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จากัด มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ
พัฒนาธุรกิจข้าว IBM โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าว IBM จานวน 15 คน ทีมงานธุรกิจ
ข้าว IBM 5 คน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพข้าว GAP จานวน 15 คน คณะกรรมการตรวจ
รับรองแบบกลุ่มจานวน 5 คน อีกทั้งได้จัดทาแผนงานการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการธุรกิจข้าว
IBM ร่วมกับภาคีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีและทีมวิจัย
2.2) การยกระดับกระบวนการธุรกิจ (Process Upgrading) ที่ดาเนินการเชื่อมโยง
ภาคี ภ ายใต้ โซ่ คุ ณ ค่ าเพื่ อสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม โดยที ม งานข้ าว IBM (11 คน) ภายใต้ ก ารน าของผู้ จั ด การ
สหกรณ์การเกษตร (คุณศิริชัย จันทร์นาค) ได้จัดเวทีฝึกอบรมแก่ Smart Officers เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจข้าว IBM ตามแผนธุรกิจข้าว IBM ซึ่งจะเริ่มรวบรวมแปรรูปและจาหน่ายในปี
2561 (รูปที่ 3.18, 3.19)
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รูปที่ 3.18 กระบวนการพัฒนา Smart Officers ทีมงานข้าว IBM

รูปที่ 3.19 แนวทางการขับเคลื่อนระบบธุรกิจข้าว IBM สกก.บ้านลาด จก.
2.3) การยกระดับผลิตภัณฑ์
การยกระดับผลิตภัณ ฑ์ในระบบธุรกิจข้าว IBM จะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการ
ผลิตข้าว GAP ที่ได้การรับรองมาตรฐานและการสร้างแบรนด์ขา้ ว IBM บรรจุในถุง 2 ขนาด (รูปที่ 3.20)
ได้ แ ก่ ข้ า วสาร 5 กิ โ ลกรั ม และข้ า วสาร 1 กิ โ ลกรั ม โดยข้ า วสารขนาดบรรจุ 5 กิ โ ลกรั ม มี ต ลาด
เป้าหมายอยู่ที่สมาชิกสหกรณ์ซึ่งมีจานวน 9,000 ครัวเรือน โดยจะรณรงค์ให้สมาชิกบริโภคข้าว GAP
เพื่อสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สาหรับข้าวสารขนาดบรรจุ 1
กิโลกรัม มุ่งเน้นตลาดของฝากและของที่ระลึกในงานพิธีการต่าง ๆ ของสมาชิกและคนในชุมชน
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ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม

ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม

รูปที่ 3.20 ผลิตภัณฑ์ขา้ ว IBM ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม
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บทที่ 4
ผลการวิจัย: การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษา
ส าหรับ งานวิจัย ในครั้งเนื่องจากมีคุ ณ สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ ก าหนด กล่าวคื อ 1) คณะกรรมการ
ดาเนินการวิสาหกิจชุมชนมีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2) ผลการสารวจ
ข้อมูลพบว่า มีเกษตรกรสมาชิกที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการวิจัย ประเด็นท้าทาย
สาหรับกรณีวิสาหกิจชุมชนฯ คือ แม้ว่าแกนนาเกษตรกรจะสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน IFOAM หากแต่การผลิตและจาหน่ายยังต่างคนต่างทา ยังไม่มกี ารรวมซื้อ รวมขาย และสร้าง
อานาจการต่อรอง ดั งนั้น การพั ฒ นาธุ รกิจข้าว IBM ของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จึงจะดาเนินการตาม
แนวทางของการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหากประสบความสาเร็จย่อมจะใช้ชุดความรู้
และแนวปฏิบัติขยายผลไปพัฒนาธุรกิจข้าวแก่วิสาหกิ จชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ผลการวิจัยในระยะเวลา 1 ปี
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
ในปี 2553 บริษั ท ซองเดอร์ ไทยออร์ก านิ ค ฟู ด จ ากั ด ได้ เข้ าไปสนั บ สนุ น การปลู ก ข้ า ว
อิ น ทรี ย์ใ นพื้ น ที่ ซึ่ งมี คุ ณ ปั ญ ญา ใคร่ค รวญ ที่ เป็ น เกษตรกรรายแรกๆ ในพื้ น ที่ ที่ ได้ รับ การรั บ รอง
มาตรฐาน IFOAM โดยบริษั ท ซองเดอร์ ฯ ได้ ท า Contract farming กั บ คุ ณ ปั ญ ญาเพื่ อ รับ ซื้ อ ข้ าวปี ล ะ
700,000 บาท หลังจากนั้นจึงได้เชิ ญ ชวนและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อขยายพื้นที่อินทรีย์ โดย
เชิญชวนเกษตรกรที่ประสบปัญหามาจากโครงการรับจานาข้าวมาเรียนรู้รว่ มกัน
ในปี 2556 มีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
ส่งเสริมการปลูกข้าวแก่เกษตรกรในพืน้ ที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภออู่ทอง และห้วยกระเจา มีพืน้ ที่โดยรวม
ประมาณ 500 ไร อย่างไรก็ตาม ภายหลังเมื่อเผชิญปัญหาเรื่องข้าวปน มีวัชพืช ต้นทุนการผลิตสูงและ
ถูกคิดค่าบริการต่าง ๆ ทาให้เกษตรกรดังกล่าวหยุดผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ในที่สุด
ต่อมาในปี 2557 แกนนาเกษตรกรได้มาปรึกษาหารือกันและได้เปลี่ยนชื่อจากวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอิ นทรีย์จรเข้สามพันเพื่อนพึ่งภาฯมาจดทะเบียนกับ เกษตรกรอาเภออู่ท องชื่อ วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
ปัจจุบัน (ปี 2560) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน มีเกษตรกรสมาชิกจานวน
30 รายและภาคีที่เกี่ยวข้องจานวน 42 ราย กรรมการวิสาหกิจชุมชนจานวน 8 คน มีเนื้อที่ปลูกข้าวรวม
250 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วย ข้าวอินทรีย์ ผักสลัด ผักพื้นบ้าน ไข่ไก่อารมณ์ดี ขนมแปรรูป
จากข้าวและผลไม้อินทรีย์ มีภาคีที่เป็นแหล่งจาหน่ายผลผลิตและแหล่งสินเชื่อ ได้แก่ บ.ซองเดอร์ ออร์
กานิคฟูด จากัด เลมอนฟาร์ม ตลาดนัดชุมชน และธ.ก.ส.
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ปัจจุบันสมาชิก ที่ผ่านการรับ รองมาตรฐาน PGS และมีผลผลิตต่อเนื่องจานวน 21 ราย
ส่งผลผลิ ตข้าวให้ บ ริษัท ซองเดอร์ออร์ก านิค ฟู ด จากั ด บริษั ท สั งคมสุขภาพ และตลาดท้อ งถิ่ น ท า
แผนการผลิตปี 2561 กับเลมอนฟาร์มมีข้าว 2 ชนิดที่ปลูกและแปรรูป คือ ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวทับทิม
ชุมแพ ชนิดละ 20 ตัน ส่วนบริษัท ซองเดอร์ออร์กานิคฟูด มีข้าวหอมปทุมและกลุ่มข้าวเหนียว (ข้าว
เหนีย วขาวและข้าวเหนี ยวด า) อยู่ระหว่างการต่อรองราคา การผลิตผัก ผลไม้ บริษัท สังคมสุขภาพ
ต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่องมีผักใบ 500 กิโลกรัม/สัปดาห์หรือมากกว่า ผลไม้ต้องการประมาณ 1
ตัน/สัปดาห์ มีมะม่วง แก้วมังกร ฝรั่งกิมจู สับปะรด กล้วยน้าว้า กล้วยหอม และกล้วยไข่

รูปที่ 4.1 สภาพแวดล้อมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
4.2 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM
ภายหลังจากการประชุมหารือกับประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่ง
ทองยั่งยืนเกี่ยวกับกรอบแนวคิดคุณลักษณะของธุรกิจข้าว IBM (รูปที่ 4.2) และเห็นชอบในการดาเนินการ
โครงการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM กับทีมงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสกว.เป็นเวลา 2 ปี เริ่มจาก 18
เมษายน 2560
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รูปที่ 4.2 การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายและผูเ้ กี่ยวข้อง
ผลการประชุ ม สนทนากลุ่ ม เป้ าหมายแก่ สมาชิ ก วิ สาหกิ จชุ มชนฯทุ่ งทองยั่ งยื นเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการข้าว IBM ได้มีสมาชิกเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการนาร่องจานวน 31 ราย เนื้อ
ที่ทานารวมทั้งสิ้น 267 ไร่ 3 งาน ในต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี โดยสมาชิกจานวน 10 ราย ทานาอินทรีย์ มีเนื้อที่รวม 118 ไร่ 3 งาน สมาชิกจานวน 14 ราย
ทานาเคมี เนื้อที่รวม 149 ไร่ มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการทานาจากเคมี
ไปเป็นอินทรีย์ ส่วนสมาชิกอีก 7 ราย สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และร่วมกิจกรรม

รูปที่ 4.3 พืน้ ที่ทานาของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
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ตารางที่ 4.1 รายชื่อเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

คุณปัญญา ใคร่ครวญ
คุณมนตรี ศรีเหรา
คุณมานิตย์ แทนเพชร
คุณสุนทร สุนทรวิภาต
คุณวงเดือน ร่มเย็น
คุณสวง บุญเมฆ
คุณพงศธร โพธิ์สีทอง
คุณงามตา ทองดียิ่ง
คุณรัชนี วิเศษสิงห์
คุณธเนศ หอมทวนลม
คุณพรทิพย์ หอมทวนลม
คุณเดชา จันทร์บริบูรณ์
คุณนภาพร บุญปรีชา
คุณทรงธรรม วิเศษสิงห์
ผูพ้ ันวินัย ศรีสงิ ห์
คุณบุญหนุน โพธิกุล
คุณวาสนา ปิ่มกุมภีร์
คุณสมหมาย อาจคงหาญ
คุณอินทร์ทิรา วงษา
คุณกัญญา ศรีเหรา
คุณบุญสร้าง คงหาญ
คุณน้านาง ฉิมพาลี
คุณสุนทร แผนสมบูรณ์
คุณอมร วงศา
คุณกษมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณกาญจนา ใคร่ครวญ
คุณคุณาธิป จุลโพธิ์
อ.กนกพร ล้อมทอง
คุณเสมอจันทร์ โชติเดชาณรงค์
คุณวิญญา สุขมาก
คุณจิรภัทร์ ปานสูง

ประเภทผลิตภัณฑ์
เนื้อที่ทานา (ไร่)
นาอินทรีย์
นาเคมี ผลิตภัณฑ์แปรรูป
✓
32
✓
✓
6
✓
2
✓
5
✓
4 ไร่ 3 งาน
✓
20
✓
20
✓
2
✓
11
✓
16
✓
6
✓
6
✓
8
✓
11
✓
8
✓
✓
20
✓
✓
2
✓
✓
20
✓
✓
20
✓
✓
3
✓
✓
15
✓
✓
4
✓
✓
20
✓
✓
6
สมาชิกกลุ่มแม่บา้ น
สมาชิกกลุ่มแม่บา้ น
สมาชิกกลุ่มแม่บา้ น
สมาชิกกลุ่มแม่บา้ น
สมาชิกกลุ่มแม่บา้ น

รวม

-

-

สมาชิกกลุ่มแม่บา้ น
สมาชิกกลุ่มแม่บา้ น

267 ไร่ 3 งาน
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4.3 การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ข้ า ว IBM วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทุ่ งทองภายใต้ ก รอบเวลา 2 ปี เป็ น ไปตาม
ความหมาย คุณลักษณะ และกรอบแนวทางการพัฒนาดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 และ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทางานร่วมกันของภาคีวิจัยสู่ความสาเร็จวิธีคิด/ประเมินผล ภายในกรอบ
เวลาที่กาหนด จึงได้จัดทา Logical Framework ในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ดังรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 Logical Framework การขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM กรณีกลุ่มวิสาหกิจฯทุ่งทองยั่งยืน
ในที่นี้จะกล่าวถึงการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ในห้วงเวลา
หนึ่งปี ซึ่งจะครอบคลุมถึงขั้นตอนเริ่มต้น ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ และการเปิดพื้นที่
เรียนรู้แก่ผู้มีได้ส่วนเสีย การออกแบบธุรกิจ IBM ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของภาคีในโซ่คุณค่าเพื่อการกาหนดเป้าหมายร่วมและการจัดทาแผนธุรกิจ และการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้การสนับสนุนของทีมโค้ชชิ่งดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการผลิตและการตลาดธุรกิจข้าววิสาหกิจมี
จุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการ Shared Vision ในระหว่างภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
กาหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจข้าว IBM ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน
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การทานา การวิเคราะห์โซ่อุปทานธุรกิจข้าววิสาหกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจข้าว (SWOT Analysis) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าวนาปี (สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ) การ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามจากเกษตรกรรายบุ ค คลและน ามาสรุ ป ข้ อ มู ล ในเวที ส นทนา
กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 4.2 รูปที่ 4.5) พบว่าในฤดูการผลิตนาปี
ปี 2560 เกษตรกรสมาชิ ก ที่ ป ลู ก ข้ า วนาปี โ ดยใช้ ข้ า วพั น ธุ์ ห อมมะลิ 105 มี ต้ น ทุ น การผลิ ต เฉลี่ ย
3,440 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 600 กก./ไร่ ราคาขาย 22 บ./กก. จึงทาให้มีรายได้รวม 13,200บาท/ไร่ มี
รายได้สุทธิ 9,760 บาท/ไร่
ตารางที่ 4.2 ต้นทุนผลตอบแทนการทานาปีของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทอง
ยั่งยืนที่เข้าร่วมโครงการ ปีการผลิต 2560

รายการ
ต้นทุนคงที:่
ค่าใช้ที่ดนิ
ต้นทุนผันแปร:
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าปุ๋ย
ค่าวัสดุ
ค่าแรงงานเครื่องจักร
ค่าแรงงานคน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ต้นทุนรวม
ผลผลิตเฉลี่ย 600 กก./ไร่
ราคาขาย 22,000 บ./ตัน (22 บ./กก.)
รายได้รวม: (600 กก. X 22 บาท)
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสด
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนรวม

หน่วย: บาท/ไร่
รวม
1,000
1,000
2,440
600
660
50

เงินสด
1,840
660
50

ไม่เป็นเงินสด
1,000
1,000
600
600
-

580
150
200
200

-

580
150
200
200

1,840

1,600

3,440

13,200
11,360
9,760
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รูปที่ 4.5 สัดส่วนต้นทุนการผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทอง
2) การประเมินสมรรถนะเกษตรกร
การประเมิน สมรรถนะเกษตรกรเป็ น ไปเพื่ อ ใช้เป็น ข้อมู ลตั้ งต้ นประกอบการวางแผน
พัฒ นาสมรรถนะ 3 มิติ ในด้านจิตสานึก กระบวนทัศน์ ความรู้/ทักษะรวม 8 องค์ประกอบ เพื่อให้มี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจข้าว IBM ภายใต้กระบวนการพัฒนาโซ่คุณค่าสู่เป้าหมายร่วม
ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรใน 8 องค์ป ระกอบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi
Technique) ในการรวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามจากเกษตรกรและการสั ง เกตการณ์ ข องที ม
ผูท้ รงคุณวุฒิในเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายจานวน 2 ครั้ง จึงได้นามาแจกแจงเป็นค่าคะแนนสาหรับมาตร
วัดสมรรถนะใน 5 ระดับ โดยให้ค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน เรียงลาดับจากสมรรถนะดีมาก ดี ปานกลาง
น้ อ ย น้ อ ยมาก โดยใช้ ก ราฟเรดาห์ (Radar Chart) ในการน าเสนอค่ า คะแนนเฉลี่ ย ที่ ชี้ ให้ เห็ น ระดั บ
สมรรถนะของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการใน 8 องค์ประกอบ (รูปที่ 4.6)
ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรใน 8 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้
- จิตสานึก “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” อยู่ระดับมาก (xˉ = 4.5)
- จิตสานึก “การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อยู่ระดับมาก (xˉ = 4)
- กระบวนทัศน์ “Thailand 4.0” อยู่ระดับน้อย (xˉ = 2)
- กระบวนทัศน์ “การวางแผนการผลิต” อยู่ระดับน้อย (xˉ = 2)
- กระบวนทัศน์“การผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” อยู่ระดับน้อยมาก (xˉ =2)
- ความรู้ทักษะด้านการประกอบการอยู่ระดับน้อยมาก (xˉ =1)
- ความรู้/ทักษะด้านการพัฒนาโซ่คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม อยู่ระดับน้อยมาก (xˉ = 1)
- ความรู้ทักษะเรื่องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์อยู่ระดับน้อยมาก (xˉ =1)
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รูปที่ 4.6 การประเมินระดับสมรรถนะเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการใน 3 มิติ 8 องค์ประกอบ
3) การวิเคราะห์ Value Chain (Value Chain Analysis)
การวิเคราะห์ Value Chain ในที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินกระบวนการดาเนินธุรกิจข้าว
ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่เดิม โดยเน้นไปที่กระบวนการจัดหาปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต ข้าว การ
รวบรวม แปรรูป กระจายสินค้า (การตลาด แบรนด์สิน ค้า) ผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย การจัดการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการจั ด การความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และเป้ าหมายธุ ร กิ จ ดั ง
รายละเอียดในรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 Value chain ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนก่อนเข้าร่วมโครงการ
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การวิเคราะห์โดยใช้กรอบ Value Chain Analysis (รูป4.7) ชี้ให้เห็นประเด็นท้าทายและจุดที่
ควรพัฒนาดังนี้
1. เกษตรกรผู้ผลิตเป็นเกษตรกรสมาชิก 24 รายมีพื้นที่การผลิตข้าวรวม 267 ไร่ 3 งาน
เป็นนาอินทรีย์ รวม 157 ไร่ 3 งาน (มีเกษตรกรสมาชิกที่ยังทานาเคมีอีก 9 คน มีพ้ืนที่รวม 110 ไร่)
2. ประธานวิสาหกิจชุมชนและแกนนากลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ มีการทาสัญ ญาข้อตกลง
ขายข้าวอินทรีย์ แก่บริษัทซองเดอร์ ไทยออการ์นิคฟู้ดส์ จากัด แต่บางรายยังคงหาตลาดจาหน่ายโดย
มุ่งเป้าไปที่ราคาเป็นสาคัญ
3. การเก็บรักษาผลผลิตข้าวเปลือก เกษตรกรแต่ละรายใส่ถุงกระสอบเก็บไว้เอง การแปรรูป
ใช้วิธีจา้ งสีโดยโรงสีชุมชน (กก.ละ 2.50บาท) ทั้งนีว้ ิสาหกิจชุมชนยังไม่มีบทบาทในการรวบรวม แปรรูป
และจาหน่าย
4. ตลาดสาคัญจึงเป็น บริษัทซองเดอร์ ไทยออการ์นิคฟู้ดส์ จากัด ตลาดนัดชุมชน และอื่น
ๆ เช่น ตลาดสุขใจและการจาหน่ายในโครงการส่งเสริมของหน่วยราชการต่างๆ
5. หน่วยงานรัฐที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมีหลากหลาย ส่งผลทั้ง
ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี ได้แก่ การให้การอบรมแก่เกษตรกร การศึกษาดูงาน การส่งเสริมการทาการเกษตร
แปลงใหญ่ การปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ผลกระทบที่เกษตรกรให้ความคิดเห็น ก็คือการเข้าร่วมประชุม รับ
ฟั งข้อ เสนอเชิงนโยบายและการติ ด ตามประเมิน ผลโครงการของรัฐ ซึ่งมี จานวนมากนั้ น ส่งผลต่ อ
กิจกรรมการเกษตรที่จาเป็นต้องใช้เวลา
6. จุดที่ควรพัฒนา: พบว่าวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยังขาดกลไกและระบบการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับการจัดการธุรกิจอย่างมีแบบแผน สู่เป้าหมายร่วมทั้งด้านการยกระดับการประกอบอาชีพ
การสร้างกลไกการเรียนรู้แกสมาชิกเพื่อเพิ่มพูนผลิตภาพการผลิตและการตลาด การส่งเสริมการออม
การสะสมทุนและการจัดสวัสดิการ
โดยปัจจุบันใช้ภาวะผู้นาของประธานและแกนนากลุ่มในการบริหารจัดการเครือข่ายการ
ผลิตในกลุ่มเกษตรกรโดยมีแรงจูงใจอยู่ที่การยกระดับรายได้เพิ่มจากการปลูกผัก อินทรีย์ ส่งจาหน่าย
แก่เลมอนฟาร์ม
4.3.2) การจัดทาแผนกลยุทธ์โครงการ IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการวิเคราะห์โอกาสที่ท้าทาย
และข้อจากัดที่เผชิญหน้าของเกษตรกรใน 2 เวที (รูปที่ 4.8) ภายใต้การสนับสนุนของทีมวิจัย ได้นามา
ซึ่งข้อสรุปสาหรับแผนกลยุทธ์โครงการ IBM ของวิสาหกิจฯทุ่งทองยั่งยืนดังนี้
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รูปที่ 4.8 เวทีประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์โครงการ IBM ของวิสากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

รูปที่ 4.9 แผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจข้าววิสาหกิจแบบมีสว่ นร่วม: วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทองยั่งยืน
องค์ประกอบที่สาคัญของแผนกลยุทธ์มีรายละเอียดดังนี้
1) วิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุม ชนเกษตรอินทรี ย์ทุ่งทองยั่งยืน เพื่อสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวติ ความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน”
2) เสาหลักกลยุทธ์ มี 3 ประการ ได้แก่
2.1) การสร้างกลไกการยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สู่ตลาด
เป้าหมายอย่างยั่งยืน (IBM Smart Farmers)
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2.2) แผนพั ฒ นาระบบธุ รกิจข้าวอินทรีย์อย่างมี ส่วนร่วม (ข้าวIBM) โดยกลุ่มทุ่งทอง
ยั่งยืนกับภาคีพันธมิตรธุรกิจสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2.3) แผนการดาเนินงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม
แม่บ้านทุ่งทองยั่งยืน
3) การออกแบบระบบธุรกิจข้าว IBM
ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ชี้ให้เห็นช่องว่าง ความเสี่ยง และจุดที่
ควรพัฒนาในการยกระดับธุรกิจข้าว IBM ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการควบคู่ไปพร้อมกันทั้งการยกระดับ
สมรรถนะ (3 มิ ติ ) แก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย การยกระดั บ ขี ด ความสามารถของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให้ มี
โครงสร้าง–กลไก–ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบธุรกิจข้าว IBM อาชีพเสริมรายได้กลุ่มแม่บ้าน และการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิก-ชุมชนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดร่วม “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่ง
ทองยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและ
ชุมชน”
3.1) กรอบแนวคิดการขจัดช่องว่าง และความเสี่ยงในการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM
วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทอง
กระบวนการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทองจะ
เป็นไปแนวคิดการลดช่องว่าง-บริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.10
- ความเสี่ยงของเกษตรกรซึ่งมี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การขาดการวางแผนการ
ผลิ ต อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและส าหรั บ กลุ่ ม ท านาเคมี คื อ การผลิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม จะ
ดาเนินการโดยใช้แผน & เวทีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนจากการทานาเคมีเป็นอินทรีย์และการ
ปรับกระบวนทัศน์การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
- ความเสี่ย งด้านการบริห ารจัดการองค์ ก าร (วิส าหกิ จ) อย่างมี แบบแผน จะ
ด าเนิ น การโดยการส่ งเสริ ม การปรั บ โครงสร้ า งการบริห ารจั ด การ-สร้ า งกลไก & ระบบด้ วยการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมายร่วมภายใต้ทีมวิจัยและผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ความเสี่ย งด้านการตลาดจะฝึก ทัก ษะด้านการสร้างแบรนด์ก ารเชื่อมโยงโซ่
คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว IBM และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน
- ความเสี่ ย งด้ า นการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการตั ด สิ นในใจอย่ า ง
เหมาะสมกับบริบท จะใช้กลไกการเปิดพืน้ ที่เรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ
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รูปที่ 4.10 กรอบแนวคิดการลดช่องว่าง – บริหารความเสี่ยงวิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทอง
ผลการประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนฯ
ทุ่งทองยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีข้อสรุปสาหรับแนวทางการพัฒนาที่จะใช้กลไกวิสาหกิจชุมชน
ฯทุ่งทองเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน โดย
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (รูปที่ 4.11) โดยกระบวนการยกระดับธุรกิจ จะเป็นไปตาม
ขั้นตอนในรูปที่ 4.12

รูปที่ 4.11 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทองยั่งยืน
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รูปที่ 4.12 กระบวนการยกระดับธุรกิจตามกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์
วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทอง
4.3.3 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
การวิจัยภายใต้ห้วงเวลา 1 ปี มีผลการขับเคลื่อนแผนกลยุท ธ์สู่การปฏิบัติสาหรับ วิสาหกิจ
ชุมชนฯทุ่งทอง จาแนกตามกลยุทธ์หลักดังนี้
1) ผลการสร้างกลไกการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ การสร้างกลไกการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ ดังรายละเอียดที่กล่าวในรูป 3.15 บทที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้
•

12 กรกฎาคม 2560
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การรวบรวมข้อมูลต้นทุน -ผลตอบแทนทานาโดย
ทีมวิจัย

•

เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับกระบวนทัศน์
การวางแผนเพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต การ
วิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน

24 สิงหาคม 2560
•

การเพิ่ ม พู น ความรู้ เ รื่ อ งการพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า
ผลิตภัณฑ์

21 กันยายน 2560
•

การเพิ่มพูนความรู้ ปรับกระบวนทัศน์สู่การผลิตที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ณ งานวั น สั งคมสุ ข ใจ
โรงแรมสวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

17 ธันวาคม 2560
•

การปรับกระบวนทัศน์เพิ่มพูนทักษะการเชื่อมโยง
โซ่คุณค่าด้วยการศึกษาดูงานจากตัวแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่โครงการหลวง และสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 มกราคม 2561
•

17 ตุลาคม 2560
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การเพิ่มพูนทัก ษะการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์โดยการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “แนวทางการพั ฒ นา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ” โดย ผชช.สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

•

การเปิดพื้นที่เรียนรู้โครงการข้าว IBM ที่วิสาหกิจ
ชุมชนฯทุ่งทอง โดยการสนับสนุนสื่อเรียนรู้ วัสดุ
เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรโดยเปรียบเทียบก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการใน 3 มิติ 8
องค์ประกอบ ซึ่งดาเนินการเมื่อ 8 มีนาคม 2561 พบว่า สมรรถนะในทุกองค์ประกอบเพิ่มขึ้น ยกเว้น
จิตสานึกการพึ่งพาและร่วมมือกัน และจิตสานึกการผลิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนีม้ ีข้อสังเกตเบื้องต้น
ว่า ต้องใช้การจัดการเรียนรุ้ในเรื่องการวางแผนการผลิต โดยการเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้พันธุ์ข้าว การทานาประณีต การฝึกทักษะด้านการตลาดเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง
แล้วชวนจัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อให้เข้าใจในบริบทของตลาดยุคใหม่ที่มีกลยุทธ์การตลาดที่ซับซ้อน ทา
ให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและขาดอานาจการต่อรอง

รูปที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะเกษตรกรก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการวิจัยในห้วงเวลา 1 ปี
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2) ผลการพัฒนาโครงสร้าง-กลไกระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนฯ
ทุ่งทอง ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และกรอบ
แนวทางการดาเนินการโครงการวิจัย การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทอง ในห้วงเวลา 1
ปี ได้ให้การสนับสนุน-ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง-กลไกและระบบการบริหารจัดการวิสากิจชุมชนฯ
ทุ่งทอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1) การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

รูปที่ 4.14 โครงสร้างการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
2.2) กระบวนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทอง
ยั่งยืน แสดงให้เห็นองค์ประกอบและกลไกในการนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ดังรูปที่ 4.15
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รูปที่ 4.15 กระบวนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

70

3) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากการวิจัย
• ข้ า ว IBM ทุ่ ง ทองยั่ ง ยื น ออกสู่ ต ลาดครั้ ง แรกเมื่ อ ปลาย
เดือนธันวาคม 2560 โดยแกนนาเกษตรกร (คุณปัญ ญา
ใคร่ครวญ) และคุณรัชนี วิเศษสิงห์ ซึ่งผลิตข้าวกล้องหอม
มะลิแดง ได้รับการรับรอง IFOAM เจตนารมณ์เป็นไปเพื่อ
การทดสอบตลาดข้าว IBM ว่าจะสามารถกระตุ้นอุปสงค์
ผู้บริโภคและสร้าง Awareness ในเรื่องผลิตภัณฑ์ IBM ได้
มากน้ อ ยเพี ย งใด จึ งได้ พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ในรูป ของถุ ง
ชนิดผลิตภัณฑ์: ข้าวกล้องหอมมะลิ
สุญญากาศขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

•

ขณะเดียวกันทีมวิจัยก็ได้ใช้ข้อมูลป้อนกลับในเวทีสนทนา
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ -ทักษะที่เกี่ยวข้องด้าน
การตลาด ได้แก่ เทคนิคการจาหน่ายตรงโดยใช้ QR Code
และขายตรงภายใต้โครงการ CSA มก.

•

กล้ วยกรอบทุ่ งทองออกสู่ ตลาดในราวเดือ นธั น วาคม
2560 โดยมี เจตนารมณ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรีย นรู้และฝึ ก
ทัก ษะด้านการวางแผนการผลิต เพื่ อ ก าไร การเจรจา
ต่ อ รอง การสร้ า งแบรนด์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยเชื่ อ มโยง
เครือข่ายผู้ป ลูกกล้วยน้าว้าปลอดสาร กลุ่มแม่บ้านทุ่ง
ทอง และตลาดเป้าหมายทั้งตลาดชุมชนและตลาดกทม.

•

ผลการประเมินความคิดเห็นผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อยู่
ในระดับ ดี-ดีมาก

ชนิดผลิตภัณฑ์: ข้าวหอมมะลิแดง
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ชนิดผลิตภัณฑ์: กล้วยกรอบทุ่งทอง
ขนาดบรรจุ 140 กรัม
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย ข้อค้นพบและแผนการวิจัยในระยะต่อไป
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัย “การพัฒนาธุรกิจ IBM เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
มีวัตถุประสงค์สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างสมรรถนะ
ด้านการประกอบการธุรกิจ IBM แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจ IBM ในสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนที่เลือกเป็นกรณีศกึ ษา 2 แห่ง (สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด จากัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน) 3) เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับ
การขยายผลการนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสาหรับสถาบันเกษตรกรให้เป็นตัว
จักรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
กรอบแนวทางการวิจัยได้ถูกออกแบบในรูปของ Logical Framework ในห้วงเวลา 2 ปี ที่ได้
ก าหนดมิ ติ ก ารพั ฒ นาตามกรอบคุ ณ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ IBM เป้ า หมาย-ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ วิ ธี วั ด ประเมินผล แนวทางการวิจัย และหุน้ ส่วน-ภาคีที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ความหมายธุรกิจ IBM
เป็นรูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
ธุ ร กิ จ ของสถาบั น เกษตรกร ซึ่ งได้ พั ฒ นาให้ มี ก ารใช้ น วัต กรรมการพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain
Development) โดยการเชื่อมโยงการทาธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตรในการยกระดับหน้าที่ (Functional
Upgrading) ยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) เพื่อ
มุ่งไปสู่ เป้าหมายการลดปัญ หา/ข้อจากั ดในการประกอบอาชีพ และสร้างโอกาสการค้าที่เป็ นธรรม
สาหรับผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรรายย่อย และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
5.1.2 คุณลักษณะของตัวแบบธุรกิจ IBM
คุณลักษณะที่สาคัญของตัวแบบธุรกิจ IBM มี 3 ประการ ประกอบด้วย
1) การทาธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ขาดโอกาส/เกษตรกรรายย่อยเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของธุรกิจภายใต้เป้าหมายร่วม (Mutual Goal) และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
2) เป็นธุ รกิ จที่คานึงถึ งการพัฒ นาที่ก่อให้เกิดสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnerships) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และภาควิชาการ โดยการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบสนับสนุน สิ่งอานวยความสะดวก
และโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นไปที่ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
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5.1.3 กรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM (IBM Platform) ของโครงการวิจัยในห้วงเวลา 2 ปี
ประกอบด้วย กลุ่มงานหลัก 5 กลุ่ม (รูปที่ 2.8) ได้แก่
1) ขั้ น ตอนเริ่ ม ต้ น (Initiate Stage) เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และการวิ เคราะห์
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2) ขั้นตอนการออกแบบธุรกิจ IBM (Business Design) ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์
ข้าว IBM ตามกรอบคิดการพั ฒ นาโซ่คุณ ค่าเพื่อการยกระดับ มูลค่าเพิ่มผลิตภัณ ฑ์และการวางแผน
ธุรกิจในห้วงเวลาต่าง ๆ
3) ขั้นตอนการดาเนินธุรกิจ (Business Implementation) ภายใต้การสนับสนุนของทีมโค้ช
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
4) ขั้นตอนการประเมินผล (Follow-up & Evaluation) ประกอบด้วยการติดตามประเมิ น
ข้อมูลเพื่อสรุปผลการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนต่าง ๆ และจัดทารายงานสรุปและข้อค้นพบจากการวิจัย
5) ขั้นตอนการจัดทารายงานวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลสู่การพัฒนา
5.1.4 ผลการวิจัยกรณีศึกษา: ธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด จ.เพชรบุรี
1) การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน 3 มิติ ซึ่งได้ดาเนินการที่ครอบคลุมมิติด้าน
ทัศนคติ กระบวนทัศน์ ความรู้ -ทักษะ ซึ่งมี 8 องค์ประกอบทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยผลการประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครบทุกกิจกรรมจานวน 24 คน พบว่า ระดับ
สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จิตสานึกการผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่ง แวดล้อม, กระบวนทัศน์ Thailand 4.0,
กระบวนทัศ น์ ก ารวางแผนการผลิ ต, กระบวนทั ศน์ ก ารผลิ ตในแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (SDGs),
ความรู้/ทักษะด้านการประกอบการ, ความรู/้ ทักษะด้านการพัฒนาโซ่คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และ
ความรู/้ ทักษะเรื่องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
2) ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ งส าหรั บ ธุ ร กิ จ ข้ า ว IBM สหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จากัด ชี้ให้เห็นโอกาสที่ท้าทายสาหรับสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมใน
ด้านเงินทุน ผู้นาและฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์เชิงธุรกิจแบบอเนกประสงค์ ให้บริการแก่สมาชิกอย่าง
ครบวงจร อีกทั้งมีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจข้าวสหกรณ์ตามกรอบแนวคิด
ธุรกิจข้าว IBM ประเด็นท้าทายคือ ทาอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับการผลิตข้าวของสมาชิกจากผลิต
ข้ า วใช้ ส ารเคมี ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น ผลิ ต ข้ า ว GAP สู่ อิ น ทรี ย์ ใ นอนาคต ซึ่ งได้ น าไปสู่ ก ารจั ด ท า Logical
Framework ส าหรับ การพั ฒ นาธุ รกิ จข้าว IBM สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ านลาด จ ากั ด (รูป ที่ 2.9) การ
นาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 3.9) ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับสมรรถนะชาวนาในการ
ผลิตข้าว GAP สู่อินทรีย์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” และ Road map การขับเคลื่อนระบบธุรกิจข้าว
IBM (รูปที่ 3.15) และแผนธุรกิจ (รูปที่ 3.12) โดยได้กาหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่สาคัญ
ของผลิตภัณฑ์ข้าว IBM BL ขนาดบรรจุ 5 กก. คือ ครัวเรือนสมาชิก และร้านอาหารภัตตาคารใน จ.
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เพชรบุรี และผลิตภัณฑ์ข้าว IBM ขนาดบรรจุ 1 กก. เพื่อกระตุ้น Awareness ผู้บริโภคทั่วไปให้ตระหนัก
ถึงการส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย
5.1.5 ผลวิจัยกรณีศึกษา: ธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
จ.สุพรรณบุรี
1) ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกจานวน 31 คน ได้ถู ก
นามาพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ 8 องค์ประกอบ ซึ่งได้ดาเนินการไปทั้งสิ้น 7
กิจกรรม ผลการประเมินเปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ ชี้ให้เห็นว่า
ระดับ สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ได้แก่ กระบวนทัศน์ Thailand 4.0, กระบวนทัศน์ก ารวางแผนการ
ผลิต, กระบวนการผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), ความรู้/ทัก ษะด้านการประกอบการ,
ความรู้/ทักษะด้านการพัฒนาโซ่คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และความรู้/ทักษะเรื่องการสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ ระดับสมรรถนะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง คือ จิตสานุกการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสาหรับธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ชี้ให้เห็นประเด็นที่เป็นโอกาสท้าทายอยู่ที่ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชน
และแกนนามีชุดความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตข้าวอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM
และมีสั ญ ญาข้อ ตกลงจาหน่ ายข้าวกั บ บริษัท ซองเดอร์ ออการ์นิ คฟู้ ด จากั ด อย่างไรก็ ตาม พบว่า
ข้อจากัดอยู่ที่กลไกการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก อีกทั้งสมาชิกอีก
ส่วนหนึ่งยังคงผลิตข้าวโดยใช้สารเคมี อันเนื่องมาจากจิตสานึก กระบวนทัศน์และความรู้ด้านการวาง
แผนการผลิต กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจข้าว IBM ในห้วงเวลา 1 ปี ได้นามาซึ่งแผนกลยุทธ์
ธุรกิจข้าว IBM ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน”
โดยมีกลยุทธ์หลักที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างกลไกการยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนา
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สู่ตลาดเป้าหมายอย่างยั่งยืน (IBM Smart Farmers) 2) แผนพัฒนาระบบธุรกิจข้าว
อินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม (ข้าวIBM) โดยกลุ่มทุ่งทองยั่งยืนกับภาคีพันธมิตรธุรกิจสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน และ 3) แผนการดาเนินงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน
ทุ่งทองยั่งยืน
ปัจจุบันโครงการข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ข้าวกล้อง IBM และข้าวไรซ์
เบอรี่ IBM ภายใต้แบรนด์ “ข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน ” โดยการดาเนินการโครงการนาร่องในปีแรกได้
ทดลองวางจ าหน่ า ยในตลาดเป้ า หมาย KU Food และ โครงการตลาดนั ด CSA ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินผู้บริโภค 3 ครั้ง 30 คน ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ IBM ในระดับ “ดีดีมาก”
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ในส่วนของการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ สาหรับธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนนั้น เน้นไปที่ก ารปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานกลไกและระบบการ
บริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจข้าวและการก้าวสู่การปรับเปลี่ยนเป็นกรผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิก
15 คน
ในส่วนของกลยุทธ์หลักที่สาคัญอีกประการหนึ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน และการเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการประกอบการนั้น ทีมวิจัยจะได้สนับสนุนกลุ่ม
สตรีการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบทุ่งทอง การเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการตลาดจาหน่ายตรง
การจาหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่น โดยปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้าน การ
วางแผน การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน การจัดทาบัญชี การศึกษาดูงานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้
ได้การรับรองมาตรฐานอย. และการกาหนดบุคลากรฝ่ายการตลาดของกลุ่มแม่บ้าน โดยคาดหวังว่า
แนวทางดังกล่าวจะช่วยฝึกทักษะการตลาดแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
5.2 ข้อค้นพบจากการวิจัย
5.2.1 ท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาคมโลก นโยบายประเทศและคนในสังคมให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายตัวชี้วัด SDGs ย่อมเป็นโอกาสดีในการริเริ่ม นวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจ IBM ที่มุ่งเน้นการสร้างทางเลือกแก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์
และได้รับประโยชน์ในการทาธุรกิจอย่างเป็นธรรม ประเด็นท้าทาย คือ ทาอย่างไร จึงจะให้ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโซ่คุ ณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตและสถาบัน
เกษตรกร ตลอดจนภาคีผู้ประกอบการจะวางกลไกการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ในการดาเนินธุรกิจ
ร่วมกัน เพื่อนาผลผลิตการเกษตรไปยังผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่ให้ความสาคัญ
กับมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งระบบธุรกิจดังกล่าวต้องพึ่งพาชุดความรู้-ข้อมูลข่าวสาร และมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายดาเนินการมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีภาคี (Partners) ที่มีความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุน จึงเป็น
ที่มาของแนวคิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ IBM โดยใช้กลไกสถาบันเกษตรกรในการสร้างสรรค์ระบบ
ธุรกิจเกษตรในรูปแบบและแนวทางที่ก่อให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่
เกษตรกรรายย่อยจะได้รับประโยชน์จากธุรกิจอย่างเป็นธรรม การออกแบบระบบการวิจัยสาหรับแนว
ทางการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ IBM เป็นไปตามแนวทางของ IBM Development Platform ซึ่งมีแนว
ทางการดาเนินการที่สาคัญ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องควบคู่กับ
การเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การออกแบบธุรกิจ ประกอบด้วย การ
วางแผนกลยุท ธ์ธุรกิจ IBM ตามกรอบแนวคิดการพัฒ นาโซ่คุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์และการวางแผนธุรกิจ
(Business Plan) 3) การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ ภาคี พั น ธมิ ต รภายใต้ ป ณิ ธ าน-เป้ า หมายร่ ว ม 4) การ
ประเมินผลและการขยายผลการพัฒนา ซึ่งในห้วงเวลา 1 ปี ได้มุ่งเน้นการสร้างกลไกการทางานใน 3
กลุ่ม (รูปที่ 5.1) ได้แก่ 1) การสร้างสมรรถนะ 3 มิติ แก่เกษตรกรรายย่อย 2) การยกระดับกระบวนการ
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ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรภายใต้กรอบ VCD 3) การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคี (Multi-actors)
ในการสนับสนุนการพัฒนาโดยมีเกษตรกรรายย่อยเป็นศูนย์กลาง

รูปที่ 5.1 กลไกการทางาน IBM Development Platform
5.2.2 ข้อจากัดและช่องว่างเชิงนโยบาย
• นโยบายรัฐที่ส่งผ่านมายังสถาบันเกษตรกรสู่เกษตรกรรายย่อย โดยมีเป้าหมายพัฒ นา
คุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้าภายใต้แผนงาน-โครงการต่าง ๆ
อาทิเช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร โครงการพัฒนา Smart Farmers โครงการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้
เป็ น Smart Coop โดยใช้ เครื่ อ งมื อ Smart Network โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้ า ว กข 43 ภายใต้
โครงการนาแปลงใหญ่และแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ 1 ล้านไร่ (2560-2564) ภายใต้ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 25602564 (มาตรฐาน Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นต้น
ภาพสะท้อนที่ได้จากเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายถึง ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวที่มีต่อ
เกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรเกษตรกรที่สาคัญ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมร่วมใน
โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐมีค่อนข้างมากและต่างต้องใช้เวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพ นอกจากนั้นกระบวนการส่งเสริมของหน่วยงานรัฐยังเป็นไปแบบแยกส่วนการส่งเสริมเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ที่ไม่สอดรับ กับ บริบ ทในระดั บกลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย ขาดการส่งเสริมการผลิต ไม่ได้ก าหนด
ตลาดเป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเป็นประเด็นที่เห็นในส่วนของช่องว่างเชิงนโยบายที่ตอ้ งปรับปรุง
• เกษตรกรรายย่ อ ยส่ ว นใหญ่ ที่ มี ป ระสบการณ์ ท าธุ ร กิ จ ในระบบเกษตรกรสมั ย ใหม่
(Modern Agri-Business) ยั งขาดกระบวนทั ศ น์ และทั ก ษะการประกอบการในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
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ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค และเห็นความสาคัญของการใช้กลไกสถาบันเกษตรกรเพื่อ
สร้างอานาจการต่อรองในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตข้อมูลข่าวสารและตลาดเป้าหมาย
• สถาบั น เกษตรกร ยั ง คงด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในตลาดแบบดั้ ง เดิ ม (Conventional Marketing
Channels) ซึ่งมีคนกลางที่ต่างคนต่างทาหน้าที่การตลาดเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและใช้กาไรเป็นสิ่งจูงใจ
ซึ่งเป็นคนละเป้าหมายธุรกิจกับสถาบันเกษตรกร ซึ่งสถาบันเกษตรกรไม่มีขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ
ที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยด้านการตลาดเพื่อนาผลิตภัณฑ์จาหน่ายแก่ผู้บริโภค แม้จะมี โครงการข้าว
รัฐสนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อการรวบรวม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุ (โรงสี -ลานตากไซโล) การสร้างแบรนด์สนิ ค้าออกมาหลากหลายก็ตาม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2558)
• กลยุ ท ธ์ ข องผู้ ป ระกอบการสมั ย ใหม่ (Modern Trade) ในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ โดยตรง
(Direct Procurement) ผ่านสัญญาข้อตกลง (Contract Farming) อาจดูเหมือนเป็นรูปแบบที่เป็นธรรมกับ
เกษตรกร และผู้บริโภค แต่มีข้อสังเกตว่า เครือข่ายเกษตรกรยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงเรื่องปริมาณ
ผลผลิตมาก-น้อยกว่าที่ก าหนดในสั ญ ญาข้อตกลง ยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒ นาในแนวทางของ Zero
Waste และ Zero Development
• สถาบั น เกษตรกรยั ง ขาดกลไกการรวมกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การผลิ ต (Collective Producer
Groups) เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม จึงยังไม่มีจุด
แข็งมากพอที่จะสร้าง Good will สาหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวของเกษตรกรรายย่อยที่ตอบโจทย์การทา
หน้ า ที่ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและสานต่ อ นโยบายการพั ฒ นาสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (Inclusive Growth)
5.2.4 ข้อเสนอแผนการวิจัยในระยะต่อไป (ปีท่ี 2)
แผนการวิจัยในปีที่สอง จะเป็นการดาเนินงานที่มุ่งไปที่การสนับสนุนให้กลไกการทางานใน
การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ของทั้ง 2 กรณี เป็นไปตาม Logical Framework โดยจะเน้นที่
1) การส่งเสริมกลไกและระบบการสร้างสมรรถนะ 3 มิติ 8 องค์ประกอบ ในรูปแบบของ
Learning Platform เพื่อสนับสนุนการเติมเต็มสมรรถนะแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ระบบธุ ร กิ จ ข้ าว IBM และพั ฒ นาให้ เป็ น ศู น ย์ เรีย นรู้ ก ารพั ฒ นาธุ รกิ จ IBM ด าเนิ น การโดยสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จากัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ให้เกิดเป็นชุมชนเรียนรู้ใน
พืน้ ที่และการเผยแพร่แก่สาธารณะ
2) การสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจข้าว IBM ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด และ
ธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ออกแบบไว้
ในระยะแรก เพื่อเป็นกลไกการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแก่เกษตรกรรายย่อยตามวัตถุประสงค์
การวิจัย
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3) สรุปบทเรียนสาหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อจุด
ประกายแนวคิดเรื่อง IBM ในสถาบันเกษตรการ และสร้างภาคีเข้ามาเป็นแนวร่วมเพื่อการเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาคอขวดของเกษตรกรรายย่อย
4) สรุ ป ผลรายงานวิ จั ย การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ข้ าว IBM ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และข้ อ เสนอเชิ ง
นโยบายการนาไปใช้ประโยชน์
5) การพั ฒนาสื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM เพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
เพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ
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