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คำนำ
รายงานวิจัยฉบับสมบุรณโครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวม เพื่อสรางสมดุลทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาธุรกิจขาวสหกรณและวิสาหกิจชุมชน” ระยะที่ 2 ในครั้งนี้
เปนการนำเสนอผลงานวิจัยในหวงเวลา 1 ป (3 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562) โดยมีวัตถุประสงค การ
วิจัย 3 ประการ ไดแก เพื่อพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการสรางสมรรถนะเกษตรกรและผูมีสวนไดสวน
เสียในการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการดำเนินธรุกิจและการบมเพาะธุรกิจ
ขาว IBM ของสถาบันเกษตรกรที่เปน กลุมเปาหมาย 2 แห ง และเพื่อสังเคราะห สรุปบทเรียนและจัดทำ
ขอเสนอเชิงนโยบายสำหรับขยายผลกลไกสงเสริมการเรียนรูฯ และธุรกิจขาว IBM เพื่อแกปญหาชาวนา
อยางเปนองครวม
ผลการดำเนินการวิจัยเปนไปตามแผนการวิจัยดังรายละเอียดที่ไดนำเสนอในรายงานทั้งสิ้น 5
บท ประกอบดวย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ที่มาและความสำคัญของโมเดลธุรกิจ
แบบมีสวนรวม ความหมายและหลักการของโมเดลธุรกิจ IBM สถานการณการสงเสริมธุรกิจแบบมีสวนรวม
ในภาคเกษตรไทย และทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู บทที่ 3 ผลการพั ฒ นาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการ
พัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร บทที่ 4 ผลการพัฒนาและดำเนินงานธุรกิจขาว IBM และบทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และภาคผนวก
ใครขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
รักษาการผูอำนวยการฝายชุมชนและสังคม (รศ.ดร.เรณู สุขารมณ) ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผูนำสหกรณ และ
เกษตรกรที่ เ ข า ร ว มโครงการที่ ให ค วามอนุ เคราะห แ ละสนั บ สนุ น เป น อย างสู งมา ณ โอกาสนี้ หากมี
ขอผิดพลาดประการใดขอนอมรับดวยความขอบคุณ
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หัวหนาโครงการวิจัย

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2”
โครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM”
โดยได้กําหนดคุณลักษณะสําคัญของธุรกิจข้าว IBM ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร
รายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายธุรกิจและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม 2) เป็นธุรกิจที่
คํานึงถึงการพัฒนาที่สร้างสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 3) มีการพัฒนาโซ่คุณค่าใน
การยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
การวิจัยในระยะที่สองเป็นการต่อยอดการวิจัยในระยะที่หนึ่ง มีกลุ่มเป้าหมายการวิจัยเป็นสถาบัน
เกษตรกร 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด จ.เพชรบุรี และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทอง
ยั่งยืน จ. สุพรรณบุรี และกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาตัวแบบส่งเสริมการ
เรียนรู้การสร้างสมรรถนะเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ในสถาบันเกษตรกร 2)
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจข้าว IBM ของสถาบันเกษตรกรที่เป็นกรณีศึกษา 2 แห่ง 3) เพื่อสังเคราะห์สรุป
บทเรียนและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับขยายผลกลไกส่งเสริมการเรียนรู้และธุรกิจข้าว IBM เพื่อ
แก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม
กรอบแนวคิดการวิจัยมุ่งพัฒนาตัวแบบธุรกิจตามคุณลักษณะของธุรกิจ IBM โดยใช้การพัฒนาโซ่คุณค่า
ร่วมกับภาคีพันธมิตรและเน้นกระบวนการพัฒนาใน 3 ส่วน ประกอบด้วยการยกระดับหน้าที่ (Functional
Upgrading) การยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading)
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการวิจัยที่ดำเนินการตามระเบียบ
วิธีการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการพัฒนาตัวแบบส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ในสถาบันเกษตรได้ดําเนินการ
ภายใต้กระบวนการ 7 ขั้นตอน มีผลลัพธ์เป็นตัวแบบส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM สถาบันเกษตรกรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 2 แห่ง
1) ตัวแบบส่งเสริมการเรียนรู้ธุร กิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และเป็นไปใน
ลักษณะของ Virtual Learning Center ที่สามารถให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั้งที่สํานักงานสหกรณ์
และสถานที่ต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม ประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ 5 หน่วยเรียนและแหล่งเรียนรู้
แปลงนาสาธิต (นาGAP)
2) ตัวแบบส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จัดตั้งในรูป
ศูนย์เรียนรู้ ณ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนฯ มีวิทยากรเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ ทักษะประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 7 หน่วยเรียน และแหล่งเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 5 ฐานการเรียนรู้
ผลการพัฒนาตัวแบบธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมในระยะที่ 2 เน้นไปที่การดําเนินธุรกิจข้าวตามแผนธุกิจปี 2561
a

ที่ได้ออกแบบเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาวตามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ที่ได้กําหนดไว้ตั้งแต่ระยะที่ 1 มี
รายละเอียดดังนี้
1) ตัวแบบธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด จ.เพชรบุรี การออกแบบธุรกิจข้าว
IBM โดยประยุกต์แนวคิด “การพัฒนาโซ่คุณค่า (Value chain Development)” มาใช้ในการเชื่อมโยงภาคี
พัน ธมิตรธุร กิจ การจัดการความสัมพัน ธ์และบูรณาการการทำงานร่ว มกันภายใต้ว ิส ัยทัศน์ร่วม ผลการ
ดําเนินงานธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด ตามแผนธุรกิจปี 2561 มีการรวบรวมผลผลิตข้าว
ของเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP ตามระบบควบคุมภายใน (ICS) จํานวน 21 ราย เนื้อที่การผลิตรวม
104 ไร่ โดยคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบให้กําหนดราคารับซื้อผลผลิตตันละ 10,000 บาท (ความชื้น 15%)
ผลการรวบรวมข้าวเปลือกภายใต้โครงการมีจํานวน 67.4 ตันข้าวเปลือก รับซื้อโดยพิจารณาตามเปอร์เซ็นต์
ความชื้น ราคาเฉลี่ยตันละ 9,850 บาท คิดเป็นมูลค่า 618,942 บาท โดยสหกรณ์ใช้เงินกองทุนรักษาระดับ
ราคาผลผลิตมาอุดหนุนโครงการเป็นเงิน 2,487 บาท/ตัน รวมทั้งสิ้น 153,506 บาท จําหน่ายข้าวสารราคา
กิโ ลกรัมละ 20 บาท คิดเป็น มูล ค่า 778,915 บาท ต้นทุนการผลิตรวม 618,942 บาท/ตัน มีกําไรขั้นต้ น
159,973 บาท และมีกําไรสุทธิ 150,523 บาท
การประเมินผลกระทบที่ได้รับจากโครงการธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด ใน
ส่วนของการสร้างคุณค่า สหกรณ์มีการยกระดับหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรโดยพบว่าเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับสมรรถนะเพิ่มขึ้นทั้ง 3 มิติ 8 องค์ประกอบ มีความสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ทำนา GAP แก่ผู้อื่น สหกรณ์มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐด้านการตรวจรับรองมาตรฐานข้าว ใน
ส่วนของการยกระดับกระบวนการธุรกิจสหกรณ์โดยปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการธุรกิจข้าว ในส่วน
การยกระดับผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเคมีมาผลิตข้าว GAP ตลอดจน
แปรรูปเป็นข้าว การรณรงค์และกระตุ้นอุปสงค์ให้เกษตรกรสมาชิกและผู้ประกอบการในชุมชนหันมาบริโภคและ
ซื้อข้าวที่ผลิตในชุมชนได้อีกด้วย ในส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มพบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการ
ผลิตข้าวลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.30 บาท มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.12 บาท ผลการดําเนินธุรกิจ
ข้าว IBM ของสหกรณ์ในปี 2561 คิดเป็นมูลค่า 778,915 บาท มีกําไรสุทธิ 150,523 บาท
2) ตัวแบบธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เป็นไปภายใต้แนวคิดการพัฒนา
โซ่คุณค่า (Value chain Development) ภายใต้เครือข่ายเกษตรกรที่ทำการผลิต เก็บรักษา แปรรูป บรรจุ
ภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นข้าวสารบรรจุกระสอบตามเงื่อนไขการส่งมอบที่บริษัทในนามของวิสาหกิจ
ชุมชนฯโดยประธานในฐานะหัวหน้าโควต้าทำหน้าที่ประสานงาน ต่อรองราคาภายใต้ข้อตกลง (contract
farming) กับบริษัทคู่ค้าสองบริษัทคือ บริษัท ซองเดอร์ไทยออกานิคฟูดส์ จํากัด และร้านเลมอนฟาร์ม ผลการ
ดําเนินงานธุรกิจข้าว IBM สําหรับวิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทองยั่งยืน ปีการผลิต 2561 เป็นไปตามแผนธุรกิจโดยมี
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จํานวน 7 ราย มีเนื้อที่การผลิตรวม 60 ไร่
ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และอ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี ได้ผลผลิต 43.5 ตันข้าวเปลือก มูลค่าการ
จําหน่ายข้าวสารทั้งสิ้น 1,548,240 บาท มีต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกและค่าใช้จ่ายดําเนินการ 587,213 บาท
มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 961,027 บาท โดยเกษตรกรได้จัดสรรเงินเข้า “กองทุนตามระเบียบว่า ด้วยเงินยึดหน่วง
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ต่อปริมาณการจําหน่ายข้าวสารตามสัญญาข้อตกลง” ในสัดส่วนกิโลกรัมละ 1 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้ น
45,300 บาท ช่องทางการจําหน่ายผลผลิตในภาพรวมมี 4 ช่องทางการตลาดประกอบด้วยการจําหน่ายข้าวสาร
ตามสัญญาข้อตกลงกับบริษัทซองเดอร์ฯ เลมอนฟาร์ม สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และตลาดชุมชน คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 49,32,1และ 18 ตามลำดับ
การประเมิน ผลกระทบที่ ได้ร ับจากโครงการธุร กิจข้ าว IBM วิส าหกิจชุมชนฯทุ่งทองยั ่ ง ยื น
ในส่ ว นของการสร้ า งคุ ณ ค่ า พบว่ า เกษตรกรที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ร ะดั บ สมรรถนะเพิ ่ ม ขึ ้ น ทั ้ ง 3 มิ ต ิ 8
องค์ประกอบ อีกทั้งมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสม่ำเสมอ ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนฯทุ่งทองยั่งยืนมี
การปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่าของ
ระบบธุรกิจข้าว IBM มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ตลอดจนสร้างกลไกการส่งเสริมความรู้ในวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนโอกาสและสร้างบรรยากาศเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่สมาชิกและชุมชน ในส่วนของการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม พบว่าราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42.86 จากเดิมราคาจําหน่ายข้าวสารตามสัญญา
ข้อตกลงกิโลกรัมละ 35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50 บาท รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น จากเดิม 12,733.20 บาท/ไร่ เป็น
25,651.59 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 101.45 มูลค่าธุรกิจข้าว IBM ภายใต้โครงการธุรกิจข้าว IBM ในปี
2561 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,548,240 บาท มีเงินกองทุนฯเก็บตามระเบียบเป็นเงินทั้งสิ้น 45,300 บาท
สรุ ป บทเรี ย นจากการวิ จ ั ย ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แบบธุ ร กิ จ IBM (Inclusive Business Model) เป็ น
“นวัตกรรมระบบธุรกิจ” ที่ช่วยยกระดับการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรให้ก้าวพ้นข้อจํากัดและจุดอ่อน
ไปสู่การสร้างโอกาสการดําเนินธุรกิจบน Platform ของธุรกิจ IBM 7 ขั้นตอนซึ่งมุ่งเน้นไปที่แนวทางเชิงกลยุทธ์
2 แนวทางได้แก่ แนวทางการสร้างคุณค่า (Value creation) ประกอบด้วย การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้
ในสถาบันเกษตรกร ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้า
มามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจตลอดจนได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม ในส่วนของแนวทางเชิงกลยุทธ์การสร้าง
มูลค่าเพิ่มประกอบด้วยการนำนวัตกรรมโซ่คุณค่าในการวางระบบธุรกิจสู่เป้าหมายร่วมที่จะเพิ่มอำนาจการ
ต่อรองลดต้นทุน การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ปัจจัยเกื้อหนุนธุรกิจ IBM ที่สําคัญ ได้แก่
1. การมีกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ในสถาบันเกษตรกรเพื่ อสร้างสมรรถนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
จิตสํานึกในการร่วมมือกัน วิสัยทัศน์ ความรู้ & ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจโดยใช้กรอบแนวคิดระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ 8 องค์ประกอบ
2. การปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรจากที่ติดกับดักอยู่ใน
ตลาดแข่งขัน เพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตรภายใต้
กรอบแนวคิด “การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”
3. กรณีวิสาหกิจชุมชนที่มีขนาดเล็กขาดเงินทุนและปัจจัยสภาพแวดล้อมไม่เกื้อหนุนการดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการของตนเอง อาจใช้ Platform การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนเป็นต้นแบบโดยที่สถาบันเกษตรกรทําหน้าที่ประสานงานเจรจาต่อรอง และทํา
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หน้าที่ตามที่กําหนดในแนวทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจสู่เป้าหมายร่วม ก็สามารถเป็นตัวจักรการพัฒนาแก้ปัญหา
แก่เกษตรกรอย่างเป็นองค์รวมได้เช่นกัน
4. การออกแบบระบบธุรกิจภายใต้การมีส่วนร่วมที่คํานึงถึงบริบทปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม เป็นธรรมาภิบาลโดยประยุกต์ใช้แนวคิด Business Model Canvas
5.การสื่อสารจัดการความสัมพันธ์และมอบหมายภารกิจสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประสิทธิผล
ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมายภายใต้แผนธุรกิจ Business Plan
6. การขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)
7. มีกลไกติดตามประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
อุปสรรคสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของธุรกิจ IBM ได้แก่
1. นโยบายรัฐที่เป็นลักษณะ Top down และมีเป้าหมายตัวชี้วัดตามกรอบภารกิจ -งบประมาณของ
หน่วยงานรัฐ/องค์กร ส่งผลกระทบต่อนโยบาย แผนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรราย
ย่อย อีกทั้งมีกระบวนทัศน์แนวคิดที่สวนทางกับกรอบแนวคิดธุรกิจ IBM
2. เกษตรกรยังมีช่องว่างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย-ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การพัฒนาที่
ยั่งยืนและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ต้องเติมเต็ม
3. การวางตําแหน่งในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในตลาดแข่งขันทั่วไปเป็นช่องว่า งเชิง
กลยุทธ์ในระดับสถาบันเกษตรกร และเป็นช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ในระดั บนโยบายที่ต้องเร่งปิดช่องว่างเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกรในการเป็นตัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการลดความ
เหลื่อมล้ำแก่เกษตรกรรายย่อย
4. ขาดระบบนิเวศ (Eco-system) เกือ้ หนุนการพัฒนาธุรกิจ IBM ทั้งกลไกสร้างแรงจูงใจ เช่น
- มาตรการภาษีให้ผู้ประกอบการที่มุ่งส่งเสริมธุรกิจ IBM ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรรายย่อย
- หน่วยเจ้าภาพให้การสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ IBM แก่สถาบันเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
- การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ผู้นําสถาบันเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าใจในแนวคิดธุรกิจ IBM
และหันมาสนับสนุน
- แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ IBM ทีม่ แี นวปฏิบัติที่ดีเพื่อเผยแพร่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ของทั้ง 2 กรณีศึกษาและให้เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ผู้สนใจ
2. ผลักดันให้หน่วยนโยบายมีการกําหนด Agenda ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ใน
สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้เป็นกลไกยกระดับขีดความสามารถในเชิงธุรกิจสําหรับสถาบันเกษตรกร และการก้าว
ข้ามข้อจํากัดจากการดําเนินธุรกิจในตลาดแข่งขันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
3. จัดทําสื่อเรียนรู้และเอกสารเผยแพร่สําหรับกรอบแนวคิดและแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาตัว
แบบธุรกิจ IBM แก่ผู้เกี่ยวข้อง
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4. จัดให้มีหน่วยส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ IBM ในสถาบันเกษตรกร
5. รณรงค์และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ระกอบการธุรกิจเกษตรให้หันมาสนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจกับ
กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจ IBM เพื่อการค้าที่เป็นธรรมนําการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ควรมีมาตรการจูงใจแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจข้าว IBM หรือธุรกิจ IBM เช่น
มาตรการภาษี
7. กระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคด้วยการสร้างเอกลักษณ์ในธุรกิจข้าว IBM และสื่อสารให้ผู้บริโภคตระหนัก
เห็นความสําคัญและหันมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในระบบธุรกิจข้าว IBM เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและข้อจํากัดที่มีสาเหตุมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจ
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Executive Summary
“Inclusive Business Model for Sustainable Development: Case Studies in Rice Business
by Community Enterprises and Cooperatives in Thailand (Phase 2)”
This research project on “Inclusive Business Model for Sustainable Development:
Case Studies in Rice Business by Community Enterprises and Cooperatives in Thailand” or
“Rice IBM” was conducted as a participatory action research to develop a suitable business
model for community enterprise and cooperative to realize their objectives in economic and
sustainability dimensions. IBM is based on three basic characteristics 1) caring collective
decision and sharing benefits among smallholder farmers, 2) balancing growth in three pillars
of economy, ecology, and society, 3) creating value chain for farmers to develop their value
creation and competitiveness.
In this second phase, the research project continues its ongoing development of
IBM adopted by two case studies that have been conducting in the first phase; they are Ban
Lad Agricultural Cooperatives Limited in Phetchaburi Province and Toong-thong Yung-yuen
Community Enterprise in Suphanburi Province. The key research objectives include 1) to
improve prototype of Inclusive Business Model that contribute to capability development
among local farmers and related stakeholders, 2) to support community enterprise and
cooperatives to execute the IBM model, and 3) to obtain practical insights and policy
recommendation to enhance learning and wider adoption of IBM among other farmer enterprises.
This research process was conducted through series of stakeholder engagement aiming
to upgrade a set of capabilities; Functional Upgrading, Process Upgrading, and Product Upgrading
aiming to address all dimensions of sustainable development. The research process includes
seven steps that shape a model of learning and developing an Inclusive Business in rice sector
(RICE IBM). The research employed case study methodology using two farmer organizations
as units of analysis. 1) Banlad Agricultural Cooperatives (BAC) in Phetchaburi province. The
case reflects one pattern of learning process and creation of its IBM. The case study also
resulted in a Virtual Learning Center, a set of 5-stage learning series including a demo-farm
of GAP rice, to facilitate sharing of experience and expanding adoption of IBM among other
members of BAC within and outside Banlad district. 2) Thong Yungyuen Community Enterprise
(Tung Thong CE) which is located in Suphanburi province. The Learning Center was set up at
Tung Thong CE with 5-stage learning series and seven modules facilitate by experience farmers
in the locality.
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The second phase of this participatory research focused on impl ementation of
business plan outlined in 2018, based on a long term vision and strategic goal set in the first
phase.
1) Rice IBM developed by Banlad Agricultural Cooperatives (BAC) in Phetchaburi:
The case of BAC illustrated how the Inclusive Business has been developed through a
process of value chain development. All parties in BAC’s rice value chain were engaged to
participate in this project so as to integrate their expertise, resources, and collaboration
under a joint vision and principles. GAP rice based on an Internal Control System (ICS) were
collected from 21 farms of 41 acres, totally 67.4 tons of paddy outputs. A standard price
was set by executive committee at 10,000 Thai baht per ton (paddy with 15% moisture), by
which actual price was depending on its humidity and stabilization fund was also applied at
2,487 per ton (153,506 baht in total). The value of paddy was 618,942 baht, in which an
average price was 9,850 baht per ton. The rice was sold at 20 Baht per kilogram and 778,915
baht in total, while the cost of production was 618,942 baht per ton, resulted in a gross
profit of 159,973 baht and a net profit at 150,523 baht.
The impact assessment of this Inclusive Business (Rice IBM) in the case study of BAC
showed its contribution in many aspects. Firstly, the learning process on RICE IBM brought
about capability building in three dimensions and eight aspects; including knowledge sharing
on GAP farming, coordination with government’s standard accreditation agency. The case study
also showed that Rice IBM has uplifted BAC’s capabilities in business management and restructuring of business process. With regard to product upgrading, the project has
transformed BAC’s product to GAP and processed food, as well as creating demand among
local consumers and trader to purchase GAP products from BAC. In addition, the research
found that adoption of GAP farming helped cost reduction for about 0.30 baht per kg, and
brought average increased revenue of 2.12 baht per kg. In sum, the total revenue generated
by BAC’s Rice IBM in 2018 was 778,915 baht with a net profit of 150,523 baht.
2) Rice IBM developed by Tung Thong CE in Suphanburi: Similarly, the case of Tung
Thong CE illustrated how the Inclusive Business has been developed through a process of
value chain development. This Rice IBM was shaped by contract farming partnerships between
a network of farmers and local food manufacturers (Xongdur Thai Organic Food Co.,Ltd and
Lemon Farm Organic Store) in upgrading of product, storage, packing, and delivery of the rice.
A key player of the value chain is the chairman of Tung Thong CE who coordinated and
negotiated the conditions under contract farming agreement with the two companies.
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Rice IBM in the case of Tung Thong CE in 2018 was in line with business plan and
reflected satisfactory results. Seven members of the farmer network were accredited as a
standard organic farm, encompassing 23.7 acres in U-Thong District Suphanburiand also HuaiKrachao District in Kanchanaburi. The rice production reached 43.5 tons of paddy rice with total
value of 1,548,240 Baht. The production and operation costs of the paddy rice were 587,213
baht, and total net profit were 961,027 baht, in which the farmers had to deposit some revenue
into a mutual fund in accordance with contract farming regulation (1 baht per kg.; totally 45,300
baht). Four market channels have been developed in this case to merchandize the GAP rice;
Xongdur (49%), Lemon Farm (32%), Co-operative Academic Institute (1%), and local market
(18%).
The impact assessment of this Inclusive Business (Rice IBM) in the case study of Tung
Thong CE reflected satisfactory results. Firstly, the learning process on RICE IBM brought about
capability building in the three dimensions and eight aspects. Key developments in business
capabilities can be observed, mainly the increased in participatory behavior among members,
management and governance structure, stakeholder relationship with trading partners,
strategic planning and management, and knowledge-sharing within the community to enhance
learning capabilities among local people. With regard to value creation, the project brought
about change in product development which resulted in 42.86% increase of the price from 35
baht per kg to 50 baht per kg. Consequently, the total revenue increased from 12,733.20 baht
per rai (0.34 acres) to 25,651.59baht per rai, or 101.45 increased from the price under Rice IBM
project in the first phase (2018), totally 1,548,240 baht with 45,300 baht of the deposit under
the fund.
The empirical results from case studies indicated that Inclusive Business Model (IBM)
is an ‘innovative business process’ that enables farmer enterprises to develop competitiveness
and to enhance opportunity in broader market. Adoption and implementation of IBM
requires a set of seven steps that encompass strategic upgrades, including creation of
learning ecosystem for farmer enterprises and platform for stakeholder engagement to
share mutual benefit and governance, as well as value addition by value chain innovation
and partnership building based common goals so as to enhance cost reduction, negotiation
power, and better sharing of mutual benefits.
Enabling factors enhancing implementation of Inclusive Business Model;
1. Learning and partnership facilitator: IBM can be adopted and executed in the
h

context where by common strategy and interaction are facilitated by learning modules and
stakeholder engagement.
2. Reshaping of policy and direction among leaders of farmer enterprise so as to
place more emphasis on value creation and strengthening cooperation with trading partners
and surrounding actors, instead of focusing on solely competition and self-reliance.
3. Collective resources mobilized through a platform of multi-stakeholders: With
limited financial resources, farmer enterprises need a central actor to negotiate for financial
resources and coordinate towards common direction and goals.
4. Utilization of a management tool of Business Model Canvas to design business
process with public participation and good governance.
5. Active communication and dividing roles for relating stakeholders along the value
chainbased on business plan.
6. Implementation of business plan based on result-based management practice.
7. Evaluate and assess holistic impacts of the business plan, as well as improve.
Key factors impeding success of Inclusive Business Model;
1. Government policy with top down decision-making process and evaluation
system based on budgetary performance is not supportive to create a context of participation,
collaboration, and the concept of Inclusive Business.
2. Communication of policy and strategy on Thailand 4.0 has not yet reached
farmers and farmer enterprise, thereby having a limited understanding and common vision.
3. Farmer enterprise is not positioned as a player in open-market competition, but
asaactor in community context. They need to be integrated into economic policy and
empowered as a key driver for grassroots economy and poverty reduction among smallholder
farmers.
4. Lack of incentive to stimulate motivation to adopt IBM practice;
-tax incentive for trading partners to merchandise products from Inclusive Business,
- central agency to promotion adoption and support Inclusive Business,
- campaign to create social awareness among farmers, leaders of farmer
enterprise, and also consumers to learn and buy products from Inclusive Business,
- learning materials and show cases to learn and follow their path.
Policy Recommendations;
1. Publicize success stories of the two case study as learning center for IBM.
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2. Establish a central agency to formulate and coordinate for public policy on
Inclusive Business, especially for rice sector, so as to enhance competitiveness of farmer
enterprise in broader market.
3. Develop learning material and media to communicate the concept and strategy
to increase adoption and implementation of IBM.
4. Set up a specific unit to promote rice from Inclusive Business operated by
farmer enterprises.
5. Create awareness and motivate entrepreneurs to cooperate and connect
value chain with farmer enterprises that have adopted IBM as the tool to develop business
and fair trade for sustainable development in their local community.
6. Provide incentives and supports to stimulate entrepreneurs to get involve with
Inclusive Business in rice sector, especially tax incentive.
7. Create demand among consumers to purchase rice from Inclusive Business, and
create social credit for corporate buyers that involves in the process of IBM development,
thereby jointly solving the problem of economic disparity and shaping better economic
structure for Thai economic system as a whole.
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บทที่ 1 บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ/หลักการและเหตุผล
ภารกิจที่รัฐบาลทุกยุคสมัยหนีไมพน คือการแกปญหาของชาวนา ทั้งนีเ้ พราะชาวนามีบทบาทสำคัญ
ตอเศรษฐกิจไทย โดยปจจุบันชาวนามีจำนวน 3.7 ลานครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 66 ของครัวเรือนเกษตร
ทั้งหมดของประเทศไทย) มีพนื้ ที่ปลูกขาวประมาณ 70 ลานไร ในแตละปมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 30-32
ลานตันหรือประมาณ 20 ลานตันขาวสาร ในขณะที่ปริมาณการบริโภคขาวสารของไทยมีประมาณปละ 10
ลานตัน หรือครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งหมด ชี้ใหเห็นวาเรามีขาวสารเหลือขายปละ ประมาณ 10 ลานตันแมวา
ประเทศไทยเราติดอันดับเปนประเทศผูสงออกอันดับตน ๆ มีมูลคาการสงออกประมาณสองแสนลานบาทตอป
ก็ตาม แตตลาดสงออกขาวมีการซื้อขายในปริมาณไมมากเพียง 8-9 % ของผลผลิตทั้งหมด หรือเฉลี่ยประมาณ
ปละ 42-43 ลานตันขาวสาร และมีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทั้งนี้เปนไปตามความตองการของประเทศผูนำเขา
ขาวที่เปนคูคาซึ่งหลายประเทศผลิตขาวเอง เชน จีน ดังนั้นปใดที่ประเทศนั้นๆ ผลิตขาวไดมากก็จะลดการ
นำเขาขาว ในขณะเดียวกันประเทศคูแขงทางการคา เชน เวียดนาม มีตนทุนการผลิตต่ำกวาไทย มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและบางโอกาสก็ใชกลยุทธราคาในการชวงชิงตลาดทำใหไทยเสียเปรียบ
หากวิเคราะหเชิงโครงสรางจะเห็นวาชาวนาไทยซึ่งสวนใหญเปนชาวนารายยอย มีเนื้อที่เพาะปลูกอยูที่ 10-20
ไร โดยพบวาชาวนาภาคกลางกวารอยละ 45 อยูในฐานะผูเชานา พื้นที่ทำนาประมาณ 70 ลานไร อยูในเขต
ชลประทานประมาณ 30% คือประมาณ 21 ลานไร ที่เหลืออยูนอกเขตชลประทาน ในสถานการณที่ชาวนาที่มี
คาใชจายสูงกวารายได มีปญหาหนี้สินครัวเรือนและเปนชาวนาผูเชาที่ จึงทำใหยังตองอยูในภาวะจำยอมที่ตอง
อยูในอาชีพทำนาหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ เพราะไมรูจะไปทำอะไร (อางอิงบทความสกว., 2561)
บนความพยายามของรัฐในการแกปญหาแกชาวนา ที่ไดดำเนินมาอยางตอเนื่องในรัฐบาลทุกสมัยทั้ง
การอบรมใหความรูสนับสนุนปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การตลาด ใหงบอุดหนุนเพื่อ
พยุงราคา ประกันราคา รับจำนำและชดเชยราคาขาว ตลอดจนมาตรการตาง ๆ เพื่อการแกปญหาอยางครบ
วงจรแตก็ไมสามารถแกปญหาได โดยหากพิจารณาปญหาและสาเหตุของปญหาชาวนาที่สำคัญประการหนึ่ง
คือเรื่องความผันผวนของราคาขาวเปลือกซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณการผลิต (อุปทาน) มีมากกวา
ปริมาณความตองการซื้อ (อุปสงค) ดังนั้นการแกปญหาที่สาเหตุ คือตองจัดการอุปทานใหสมดุลกับอุปสงค อีก
ทั้งหามาตรการที่ชาวนาไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง ซึ่งจะตองสรางความเขาใจแกผูมีสวนไดสวน
เสียที่มิใชเฉพาะชาวนาเทานั้น แตรวมทั้งผูที่อยูในระบบธุรกิจขาว ทั้งในตลาดระดับทองถิ่นจนถึงผูสงออก
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกื้อหนุนการสรางอำนาจตอรองแกเกษตรกรรายยอยและการพัฒนา
ขีดความสามารถในการทำธุรกิจของสถาบันเกษตรกรควบคูไปดวย
ภายใตนโยบาย Thailand 4.0 และกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งเปนแผนแมบทในการพั ฒนา
ประเทศในระยะยาว (พ.ศ. 2560-2579) สูการบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปนประเทศ
ที่พัฒนาแลวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลการพัฒนาดังกลาวซึ่งรูจักกันในนาม "ประเทศไทย 4.0” นั้น
เปนโครงสรางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value Based Economy) ซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงระบบจากสถานการณเดิมที่มีความไมสมดุลในการพัฒนา เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการติดกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง ไปสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงใน 4 องคประกอบที่สำคัญ ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลง
จากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปเปนเกษตรสมัยใหมที่เปนการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี โดยเกษตรกรจะ
ปรับตัวเปนผูประกอบการที่มีรายไดสูงขึ้น 2) การเปลี่ยนแปลงจากผูประกอบการแบบดั้งเดิมที่รัฐตองสนับสนุน
ไปสูการเปน Smart Entrepreneurs และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3) การเปลี่ยนแปลงจากภาคบริการแบบ
ดั้งเดิมไปสูการใหบริการที่มีมูลคา 4) การเปลี่ยนแปลงจากแรงงานทักษะต่ำไปสูแรงงานที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญและมีทักษะสูง (สุวิทย เมษินทรีย, 2559)
จะเห็นไดวาโจทยทาทายในการแกปญหาชาวนาภายใตนโยบายและยุทธศาสตร Thailand 4.0 คือ
อะไร คือรูปแบบและแนวทางการแกปญหาชาวนาอยางเปนองครวม ที่นำไปสูการแกปญหาความผันผวนของ
ราคาขาว การเพิ่มรายได ลดปญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องการเขาถึงปจจัยการผลิตและตลาด และแนวทาง
การสรางสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานขาวควรดำเนินการอยางไร
ในป 2560 การดำเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเพื่อสรางสมดุลทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาสหกรณและวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งตอไปนีจะเรียกวาโครงการ
พัฒนาธุรกิจขาว IBM ไดดำเนินการวิจัยภายใตการสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูในการสรางสมรรถนะ
ด า นการประกอบการในแนวทางของ Inclusive Business แกเกษตรกรและผู มีส ว นไดส ว นเสีย 2) เพื่ อ
ดำเนินการโครงการนำรองการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกรที่เปนกลุมเปาหมายสองแหง 3) เพื่อ
จัดทำขอเสนอเชิงนโยบายสำหรับกลไกการพัฒนาธุรกิจขาวใหเกิดความสมดุลทงดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม กลุมเปาหมายการวิจัยสำหรับโครงการนำรองในปที่ 1 มี 2 องคกร คือ สหกรณการเกษตรบานลาด
จำกัด จ.เพชรบุรี และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จ. สุพรรณบุรี การดำเนินการวิจัยเปนไป
ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ IBM ซึ่งไดใหความหมายวาเปนรูปแบบธุรกิจที่สงเสริมใหเกษตรกรราย
ยอยเขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ที่มีการพัฒนาโซคุณคา (Value Chain Development)
โดยการทาธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตรในการยกระดับหนาที่ (Functional Upgrading) ยกระดับ กระบวนการ
(Process Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) เพื่อมุงไปสูเปาหมายการลดขอจำกัดในการ
ประกอบอาชีพ สรางโอกาสการคาที่เปนธรรมสำหรับผลิตภัณฑของเกษตรกรรายยอย และการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
กรอบแนวทางการวิจัยโครงการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ไดถูกออกแบบขึ้นมาใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินการวิจัยในหวงเวลา 2 ป (รูปที่ 1.1) โดยในปที่ 1 มุงเนนไปที่การดำเนินการในสองขั้นตอนแรก ไดแก
1) ขั้นตอน: ระยะเริ่มตน ประกอบดวยการประมวลข อมูล ที่ เกี่ยวข องกั บแนวคิดธุร กิจ IBM เพื่อนำมาใช
ประโยชนในเชิงวิชาการและใชเปนแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจสูสากล การวิเคราะห สถานการณที่เกี่ยวของกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ของกลุมเปาหมาย 2 องคกร โดยใช
วิธีการ SWOT Analysis และ Value chain Analysis ซึ่งจะนำผลการวิเคราะหไปใชออกแบบระบบสงเสริม
การเรียนรูและเปดเปนพื้นที่เรียนรูเพื่อการยกระดับสมรรถนะแกเกษตรกร (ชาวนา) และผูมีสวนไดสวนเสียที่
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เขามารวมในธุรกิจขาว 2) ขั้นตอนการออกแบบธุรกิจ Business Generation ในรูปแบบของปณิธาน เปาหมาย
รวม แผนกลยุ ทธ และแผนธุ รกิ จ ตามกรอบการพัฒนาโซคุณคาเพื่ อการยกระดับมูลคาเพิ่ม Value chain
development Platform แกกลุมเปาหมายสององคกรโดยมีทีมวิจัยและผูทรงคุณวุฒิเปนโคช

รูปที่ 1.1 กรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM (IBM Development Platform)
การวิ จ ั ย ในป แ รก ได ก ำหนดคุ ณ ลั ก ษณะที ่ ส ํ า คั ญ ของโมเดลธุ ร กิ จ แบบมี ส วนร ว ม (Inclusive
Business Model: IBM) กำหนด ไว 3 ประการ (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ. 2561) ไดแก 1) เปนธุรกิจที่
เปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายธุรกิจและไดรับประโยชนอยางเปน
ธรรม 2) เปนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาที่สรางสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และ 3) มี
หุนสวน/ภาคีความรวมมือจากหนวยงานรัฐ เอกชน และภาควิชาการ ในการพัฒนาโซคุณคาในการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑแกเกษตรกรสมาชิก
การดำเนินการวิจัยเนนไปที่การดำเนินกิจกรรม 2 สวน ไดแก
1) การเปดพื้นที่เรียนรูเพื่อการสรางสมรรถนะเกษตรกร ใน 3 มิติ (ทัศนคติ กระบวนทัศน ความรู/
ทักษะ) สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงระดับสมรรถนะแกเกษตรกรไดทั้ง 3 มิติและการเตรียมการสำหรับแนว
ทางการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูธุรกิจขาว IBM ในรูปแบบศูนยเรียนรูชุมชนตามแผนการวิจัยในปที่สอง
2) การวิเคราะหสถานการณ การออกแบบและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขาว IBM ของสถาบัน
เกษตรกรสองแหงตามกรอบการพัฒนา โซคุณคาผลิตภัณฑรวมหุนสวน/ภาคีสูเปาหมายธุรกิจในแนวทาง
การคาที่เปนธรรม มีผลการดำเนินงานดังนี้
ผลการพัฒนาธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จ.เพชรบุรี: เปนไปภายใตประเด็นทา
ทายคือ ทำอยางไรจึงจะสามารถยกระดับการผลิตขาวของสมาชิกจากผลิตขาวใชสารเคมีปรับเปลี่ยนเปนผลิต
ขาว GAP สูอินทรียในอนาคต ซึ่งไดนำไปสูการจัดทำแผนกลยุทธการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ภายใตวิสัยทัศน “มุง
ยกระดับสมรรถนะชาวนาในการผลิตขาว GAP สูอินทรียเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และไดวางแนวทาง
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กลยุทธและจัดทำแผนธุรกิจขาว IBM โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 40 สหกรณการเกษตรบาน
ลาด จากัด มีมติเห็นชอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจขาว IBM ภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการ
ขาว IBM และทีมงานขาว IBM ที่มีผูจัดการสหกรณเปนหัวหนาคณะทำงาน มีการวางแผนรับซื้อขาวเปลือกจาก
เกษตรกรที่ผานการรับรอง GAP ในฤดูนาป ปการผลิต 2561 จำนวน 23 ราย ไดประมาณการผลผลิต (ขาวพันธุ
ชัยนาทและสุพรรณบุรี) ที่จะรวบรวมทั้งสิ้น 100 ตัน มูลคาธุรกิจรวม 1,375,000 บาท มีกำไรขั้นตน 209,630
บาท การจำหนายขาวภายใตแบรนด "ขาว IBM บานลาด" มี 2 ขนาดคือ ขนาดบรรจุ 5 กก.และ 1 กก. โดยได
กำหนดตลาดเป าหมาย (Target Market) ที่สำคัญคื อ ครัวเรือนสมาชิ ก (ปจจุบันมี 9,000 ครัวเรือน) และ
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รานอาหารภัตตาคารใน จ.เพชรบุรี ในสวนของผลิตภัณฑขาว IBM ขนาดบรรจุ 1
กิโลกรัม เปนไปเพื่อกระตุนอุปสงคผูบริโภคทั่วไปใหตระหนักถึงการสงเสริมธุรกิจขาว IBM เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรรายยอย
ผลการพัฒนาธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี มีประเด็น
ทาทายในการยกระดับกลไกการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกใหมากขึ้น
สำหรับการพัฒนาระบบธุรกิจขาว IBM เปนไปภายใตวิสัยทัศน “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
ทุงทองยั่งยืน เพื่อสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวิตความเปนอยูของสมาชิกและชุมชน” มี
แนวทางกลยุทธ 3 ประการ ไดแก 1) การสรางกลไกการยกระดับสมรรถนะสูการเปนชาวนาผูผลิตขาวอินทรีย
สูตลาดเปาหมายอยางยั่งยืน (IBM Smart Farmers) 2) แผนพัฒนาระบบธุรกิจขาวอินทรียอยางมีสวนรวม
(ขาวIBM) โดยกลุมทุงทองยั่งยืนกับภาคีพันธมิตรธุรกิจสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 3) แผนการดำเนินงาน
ในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ/ผลิตภัณฑแปรรูปของกลุมแมบานทุงทองยั่งยืน ในปแรกไดนำรองเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑโดยพัฒนาบรรจุภัณฑขาวกลอง และขาวไรซเบอรี่ ภายใตแบรนด “ขาว IBM ทุงทองยั่งยืน” ทดสอบ
ตลาดที่ KU Food และโครงการตลาดนัด CSA ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็น
กลุมเปาหมายผูบริโภคอยูในระดับ “ดี-ดีมาก
แผนการวิจัยในปที่สองจะเปนการดำเนินงานที่มุงไปที่ 1) การสนับสนุนการสงเสริมการเรียนรู
การพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในรูปแบบของ Learning Platform ขององคกรเปาหมายในลักษณะของศูนยเรียนรู
ชุมชนเพื่อการเผยแพรสูสาธารณะ 2) การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขาว IBM ขององคกรเปาหมายสองแหง
ตามแผนกลยุทธและแผนธุรกิจที่ออกแบบไวในระยะแรก 3) สรุปบทเรียนสังเคราะหชุดความรู การพัฒนา
ธุรกิจขาว IBM และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขยายผลเชิงนโยบายและสาธารณะ
1.2 คำถามในการวิจัย
1. แนวทางการเพิ่มสมรรถนะชาวนาใหมีการปรับทัศนคติ เปลี่ยนวิธีคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทำนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ควรเปนอยางไร?
2. แนวทางการสรางขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจขาวของสหกรณการเกษตรและวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อเปนกลไกพัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางยั่งยืน ควรเปนอยางไร?
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3. นโยบายรั ฐในการส งเสริ มสนับ สนุน ชาวนาด านการเรียนร ู และระบบสนับ สนุน ทีจ่ ำเป นจาก
หนวยงานรัฐใหสามารถยืนหยัดในอาชีพอยางยั่งยืนควรเปนในแนวทางใด?
1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรู การสรางสมรรถนะเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียในการ
พัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร
2. เพื ่ อสนั บ สนุ น การดำเนิ น ธรุกิ จ และการบมเพาะธุร กิจ ข าว IBM ของสถาบัน เกษตรกรที่เปน
กลุมเปาหมาย 2 แหง
3. เพื่อสังเคราะห สรุปบทเรียนและจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายสำหรับขยายผลกลไกสงเสริมการ
เรียนรูฯ และธุรกิจขาว IBM เพื่อแกปญหาชาวนาอยางเปนองครวม
1.4 นิยามศัพทปฏิบัติการ
1. กรอบการสร างสมรรถนะ 3 มิติ (The Capacity Building Framework) หมายถึ ง การสราง
โอกาสการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการสรางสมรรถนะแกกลุมเปาหมายการวิจัยใหมีความพรอมในการเขา
มามีสวนรวมในแผนการวิจัย โดยจะดำเนินการในรูปแบบตางๆอาทิเชน การจัดเวทีเสวนา การจัดโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การสรางคลังความรู สื่อเรียนรูและขอมูลขาวสารเพื่อการเผยแพรผาน
อินเตอรเน็ทและแอพลิเคชั่นและเอกสารเผยแพรตางๆ การพัฒนากลไกการถายโอนความรูระหวางบุคลากรใน
สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560)
2. กรอบการพัฒนาโซคุณคา (The Value Chain Development Framework) หมายถึง กรอบ
แนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวยการดำเนินการ 9 ขั้นตอนซึ่งจะนำไปสูเปาหมายการ
พัฒนาสูระบบการคาที่เปนธรรมในที่สุด (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560)
3. การยกระดับหนาที่ (Functional Upgrading) หมายถึง การยกระดับหนาที่ของสถาบันเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการวิจัยไปในทิศทางที่จะสรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น
4. การยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรดวยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชในกระบวนการบริหารจัดการ
5. การยกระดั บ ผลิ ตภั ณฑ (Product Upgrading) หมายถึง การพัฒ นาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามที่กำหนดในแผนธุรกิจที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาที่เปนตลาดเปาหมาย
6. ธุรกิจ IBM หมายถึง รูปแบบธุรกิจที่สงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจของ
สถาบั นเกษตรกร ซึ ่ งได นำการพั ฒนาโซ คุ ณคา (Value Chain Development) ในการทำธุ รกิ จร วมกั บภาคี
พั น ธมิ ต รเพื ่ อ การยกระดั บ หน าที่ (Functional Upgrading) ยกระดั บ กระบวนการ (Process Upgrading)
ยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) ที่มีเปาหมายลดปญหา/ขอจำกัดในการประกอบอาชีพแกเกษตรกร
รายยอย สรางโอกาสสูระบบการคาที่เปนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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7. คุณลักษณะของตัวแบบธุรกิจ IBM ประกอบดวย 1) เปนธุรกิจที่เปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอย
เขามามีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายธุรกิจ และไดรับประโยชนอยางเปนธรรม 2) เปนธุรกิจที่คำนึงถึงการ
พัฒนาที่กอใหเกิดสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 3) มีภาคีพันธมิตร (Partnerships)
ระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาโซคุณคาเพื่อ
สรางขีดความสามารถของธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑแกเกษตรกรสมาชิก
8. การบมเพาะธุรกิจ (Business Incubation) คือ กระบวนการพัฒนาธุรกิจ เพื่อลดอัตราความ
ลมเหลวในชวงแรกของการจัดตั้งธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงมีที่ปรึกษาพี่เลี้ยงดูแลเพื่อใหไดเรียนรู ทดลองและ
ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่วางไว
9. เวทีเรียนรู (Learning Platform) หมายถึง การจัดการระบบการเรียนรูที่ประมวลความรูที่เปน
สหวิทยาการมาใชกับ กระบวนการเรียนรูที่มีความยืดหยุนเหมาะสมกับกลุมเปาหมายผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรูในตัวผูเรียนทั้งในมิติ ทัศนคติ กระบวนทัศน ความรู-ทักษะ
1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework)

1.6 วิธีการวิจัย
การดำเนินการวิจัยปที่ 2 ภายใตวัตถุประสงค 3 ประการ จะดำเนินภายในสถาบันเกษตรกรที่เปน
กลุมเปาหมาย 2 แหง ไดแก สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จ.เพชรบุรี และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
ทุงทองยัง่ ยืน จ.สุพรรณบุรี ดังรายละเอียด รูปที่ 1.2
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1. การพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรู เพื่อสรางสมรรถนะแกเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย ใน
สถาบันเกษตรกร 2 แหง สำหรับปที่สองจะเนนไปที่การสรางชุดความรูสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขาว IBM แก
ผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งจะเปนการสืบคนและจัดทำชุดความรูแบบบูรณาการเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ การ
รวบรวม การเก็บรักษา การแปรรูป บรรจุภัณฑ การตลาด การสราง แบรนดแกกลุมผูบริโภคที่เปน ตลาด
เปาหมาย โดยนำไปจัดการเรียนรูแกกลุมเปาหมายทั้ง 2 แหง แลวจึงสรุปบทเรียนใหทีมวิจัยและวิทยากรจัดทำ
เปนตัวแบบสงเสริมการเรียนรู สรางเอกสารและสื่อการเรียนรู การพัฒนาวิทยากรที่เปนผูนำ ฝายจัดการใน
สถาบัน เกษตรกร และพัฒนารูปแบบการสงเสริมการเรียนรูฯ ที่จะเปนตัวแบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อสราง
สมรรถนะฯ เพิ่อดำเนินการในสถาบันเกษตรกรทั้ง 2 แหงตอไป กรอบแนวคิดการวิจัยตามวัตถุประสงคทั้ง 3
ประการ จะกอใหเกิดผลผลิตและผลลัพธ ดังรูปที่ 1.2
2. การสนับสนุนการบมเพาะธุรกิจขาว IBM ของสถาบันเกษตรกร 2 แหง ในสวนของการบมเพาะ
ธุรกิจขาว IBM ของสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จะเปนไปตามแผนธุรกิจและเปาหมายที่ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตขาวจากนาเคมีมาเปนนา GAP โดยมีเกษตรกรนำรอง (ที่เปนการทดสอบ) 21 คน เนื้อที่
145 ไร โดยทีมวิจัยจะประสานภาคีกรมการขาวในสวนกลางและศูนยเมล็ดพันธขาว จ.ราชบุรี มาวางแผนการ
สงเสริมการอบรมและการปฏิบัติในแปลงนา เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP แบบกลุม คาดวาราว
ปลายปจะมีการรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกรตามแผนธุรกิจที่ไดจัดเตรียมไวในการวิจัยปแรก กิจกรรมการ
บมเพาะธุรกิจขาว IBM ของสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จะเนนที่การรวบรวม การเก็บรักษา การแปร
รูป การบรรจุภัณฑ การสรางแบรนด จำหนายและสรุปผลการดำเนินงานในสวนของวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรียทุงทองยั่งยืน จะเนนไปที่การบมเพาะธุรกิจขาว IBM ภายใตแบรนดธุรกิจขาว IBM ซึ่งเปนขาวอินทรีย
ของวิสาหกิจฯ ควบคูกับการสงเสริมการยกระดับการผลิตขาวและผักอินทรียของสมาชิกวิสาหกิจฯ ตาม
แผนกลยุทธทกี่ ำหนดไวและสรุปผลการดำเนินงาน
3. การสังเคราะห สรุปบทเรียน และจัดทำข อเสนอเชิงนโยบาย จัดทำสื่อและเอกสารเผยแพร
ประกอบดวยกิจกรรมที่สำคัญ ไดแก การจัดทำเอกสารชุดความรู สาระการเรียนรู การสรางสมรรถนะแก
เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการเผยแพรการพัฒนารูปแบบการประเมินผล เพื่อการประเมินผล
สำหรับกลุมเปาหมาย และสรุปผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกร ผลการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจขาว
IBM ของผูนำเกษตรกร ภาคีเจาหนาที่สงเสริม ผูประกอบการ และนำขอมูลปอนกลับ ในการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อการติดตามผล จัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและการจัด(ราง)รายงานวิจัยสมบูรณและสื่อเพื่อการ
เผยแพร

7

รูปที่ 1.2 วิธีการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวมในระยะที่ 2
1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
1.7.1 Output
1) มีกลไกสง เสริ ม การเรีย นรู  การพัฒ นาธุร กิจ ข าว IBM แกกลุมเป าหมายสหกรณ การเกษตร
วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร และ Start-upมีชุดความรูในการสรางสมรรถนะดานการประกอบการแก
เกษตรกร และผูมีสวนไดสวนเสีย
2) มี ต ั ว แบบสำหรั บ กลไกส ง เสริ ม การเรี ย นรู (Community Learning Platform) การสร า ง
สมรรถนะเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาธุรกิจขาว IBM 2 แหง คือ สหกรณการเกษตรบานลาด
จำกัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน เพื่อเผยแพรในชุมชนและสาธารณะ
3) ชุ ดความรู “การพั ฒนาธุ รกิ จข าว IBM” ที ่ ช  วยสร างโอกาสแก เกษตรกรรายย อยในการลด
ขอจำกัดดานการตลาดในปจจุบัน
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4) มีตัวแบบธุรกิจใหม (New Business Model) ที่นำนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑขาว

ในการสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑของเกษตรกรรายยอย
5) มีบทสังเคราะหที่ชี้ใหเห็น “แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจขาวของสหกรณ
วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร” และ “ขอเสนอเชิงนโยบาย” เพื่อขยายผลการนำตัวแบบธุรกิจขาว IBM ไป
สงเสริมในสหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร เพื่อแกปญหาแกเกษตรกรรายยอยอยางเปน
องครวม
1.7.2 Outcome
1) เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสี ยที ่เปนกลุ มนำร องภายใตโ ครงการวิจัย จำนวน 50 คน มี
สมรรถนะเพิ่มขึ้นและเขาไปมีสวนรวมในธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกรที่ตัวเองเปนเจาของ และเปน
Change Agent ในการเผยแพรแนวคิดการพัฒนาธุรกิจขาวภายใตกลไกศูนยเรียนรู
2) ผูประกอบการ เจาหนาที่สงเสริมที่เขามามีสวนรวมในโครงการวิจัยจำนวน 20 คน มีความ
เขาใจในแนวทางการแกปญหาชาวนาอยางเปนองครวม เปน Change Agent ในการเผยแพรแนวคิดการ
พัฒนาธุรกิจขวภายใตกลไกศูนยเรียนรูและภายใตภารกิจของตน
3) ผลประกอบการธุรกิจขาว IBM ที่ชี้ใหเห็นการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทั้งทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4) ผลการประเมินเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียที่เขามามีสวนรวมในการวิจัยมีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานในการสงเสริมอาชีพชาวนา/ธุรกิจสหกรณ
5) สถาบั น เกษตรกรทั ้ ง 2 แห ง มี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นกระบวนการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ข า ว (Process
Upgrading) ในทิ ศทางเพิ ่ มขี ดความสามารถในการแกป ญ หาชาวนาอยางเปนองคร วมและในทิศาทางที่
กอใหเกิดสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
1.7.3 Impact
1) เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จำนวน 6,000 ครัวเรือน มีโอกาส
เขาถึงแหลงเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนจากการทำนาเคมีมาทำนา GAP และเขาไปมีสวนรวมในการทำธุรกิจขาว
IBM สามารถแกปญหาการประกอบกาชีพ มีรายไดเพิ่มบนแนวทางการพึ่งพาตนเองภายใตกลไกธุรกิจขาวของ
สหกรณการเกษตร
2) เกษตรกรที่เปนสมาชิกและภาคีเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จำนวน
100 คน มีโอกาสเขาถึงแหงเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนจากการทำนาเคมีมาทำนาอินทรีย และเขาไปมีสวนรวม
ในการทำธุรกิจขาว IBM สามารถแกปญหาการประกอบอาชีพ มีรายไดเพิ่มบนแนวทางการพึ่งพาตนเองภายใต
กลไกธุรกิจขาวของวิสาหกิจชุมชนจากเดิม 10% มีชองทางการตลาดแบบ Direct Market เพิ่มขึ้นอยางนอย 1
ชองทาง และผูบริโภคมีความตระหนักในคุณคาของการอุดหนุนขาวของชาวนารายยอย
3) สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน เปนตนแบบ
สหกรณการเกษตรที่ทำธุรกิจขาวบนฐานการใชนวัตกรรมในฐานะที่เปนเครื่องมือของเกษตรกรในการแกปญหา
ของชาวนาบนการพึ่งพาตนเองที่สามารถเปนแหลงเรียนรูขยายผลตอสาธารณะ
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4) หากกลไกตัวแบบธุรกิจสามารถขยายผลเชิงนโยบายไดจะชวยลดงบประมาณของรัฐในการ
ชวยเหลือชาวนาที่อยูในปจจุบันที่มีมูลคาหลายหมื่นลานบาท
5) ผู  นำตั วแบบธุ รกิ จ IBM ไปใชขยายผลในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและภารกิจภายใตความ
รับผิดชอบ ไดแก คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กรม
สงเสริมสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กระทรวงพาณิชย โดยสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา และทีมวิจัยกลไกลาง TRP4 สกสว.
1.8 กิจกรรมการดำเนินการวิจัยในหวงเวลา 1 ป
กิจกรรม
วัตถุประสงค 1: เพื่อพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการสรางสมรรถนะเกษตรกรและผูมีสวน
ไดสวนเสียในการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร 2 แหง (สหกรณ
การเกษตรบานลาด จำกัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน)
- การสืบคนขอมูล & จัดทำชุดความรูฯสรางสมรรถนะแกผูมสี วนไดสวนเสียในการพัฒนา
ธุรกิจขาว IBM
- พัฒนาสื่อเรียนรู-เอกสาร-แบบประเมิน
- เตรียมทีมวิจัย (โคช)
- ทดลองการจัดการเรียนรู-ประเมินผลกับกลุมเปาหมายผูมสี วนไดสวนเสีย
- สรุปบทเรียน
- สรางวิทยากรของสถาบันเกษตรกร
วัตถุประสงคที่ 2: เพื่อสนับสนุนการบมเพาะธุรกิจขาว IBM ของสถาบันเกษตรกรที่เปน
กลุมเปาหมาย 2 แหง 1,2,3 บางสวน
- ประสานภาคีกรมการขาวเพื่อจัดทำแผนอบรมและตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน
GAP แบบกลุม
- อบรมเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนกลไกการตรวจรับรองขาว GAP แบบกลุม
- การดำเนินการสนับสนุนการบมเพาะธุรกิจขาว IBM ตามแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ
ขาว IBM ป 2561 การรวบรวม การแปรรูป
วัตถุประสงคที่ 3: เพื่อสังเคราะห สรุปบทเรียนและจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายสำหรับขยายผล
กลไกสงเสริมการเรียนรูฯ และธุรกิจขาว IBM เพื่อแกปญหาชาวนาอยางเปน
องครวม
- การสังเคราะหชุดความรูการสรางสมรรถนะเพื่อการพัฒนาธุรกิจขาว IBM
- การสรุปจัดทำเอกสาร-สาระการเรียนรูเพื่อเผยแพร
- การสังเคราะหสรุปบทเรียนการพัฒนาธุรกิจขาว IBM
- การจัดทำเอกสารชุดความรูเ พื่อการเผยแพร
- การสังเคราะห-สรุปผลสำหรับขอเสนอเชิงนโยบาย
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
2.1 ที่มาและความสำคัญของโมเดลธุรกิจแบบมีสวนรวม
ความตระหนักในประเด็นเรื ่องความยากจนและความเหลื่ อมล้ำทางเศรษฐกิจ ไดนำมาสูทิศทาง
นโยบายที่เนนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเกษตรใหมีชองทางสูตลาดที่กวางขึ้น ในขณะที่
ภาคประชาสังคมมีการผลักดันใหธุรกิจมีสวนรวมในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบรอบดานมากขึ้น
(Inclusive Growth) ผานการผลักดันความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในระดับองคกรธุรกิจและในระดับหวงโซมูลคา
(CSR in Value Chain) ในส วนของภาคเอกชนรายใหญเองก็ ใหความสำคัญกับการขยายกิ จการไปในพื้นที่
การเกษตรทั้งภายในและนอกประเทศ สงผลใหเกิดการบริหารจัดการพื้นที่รวมกับเกษตรกรรายยอยในทองถิ่น
ภายใตรูปแบบการจัดการที่หลากหลายมากขึ้น
แนวโนมบริบทขางตน เปนภูมิหลังของพัฒนาการของรูปแบบธุรกิจการเกษตรในชวงทศวรรษที่ผานมา ที่
มุงยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด อาทิ เกษตรพันธะสัญญาที่เปนธรรม
และ การรวมลงทุนกับเกษตรกร 1 อยางไรก็ดี ธุรกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive Business Model: IBM) เปนรูปแบบ
ธุ รกิ จที่ ถ ู กกล าวถึ งเป นครั ้ งแรกในป 2548 โดย World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD)2 ที่นำเสนอแนวทางที่จะขยายบทบาทของภาคเอกชนจากเดิมที่เปนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน
ไปสูการยกระดับรายได ของชุมชนดวยการใหเขามาเปนสวนหนึ่งของหวงโซมูลคา นำไปสูโครงการนำรอง (IB
Initiatives) โดย The Inter-American Development Bank (IDB) และ Asian Development Bank (ADB) ในป
25503 รวมถึงโครงการของ Netherlands Development Organization (SNV) ที่รวมกับเครือขายของ WBCSD ใน
ประเทศตางๆ 4 วางพื้นฐานทางธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนาให พร อมรองรับ การเขาไปลงทุนเพื ่ อสัง คมใน
ประเทศนั้นๆ (Impact Investment)
เอกสารเชิงวิชาการเกี่ยวกับ IBM ปรากฏชัดเจนในรายงานของ UNDP5 และ ธนาคารโลก (IFC/World
Bank)6 รวมทั้งในรายงานของสถาบันระหวางประเทศอื่นๆ ที่ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการบมเพาะและสงเสริมธุรกิจ
0

3

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

4
5

the Pyramid. The Philippines: ADB.
WBCSD and SNV (2011). Inclusive Business: Profitable Business for Successful Development. Geneve and The Hague: WBCSD and SNV.
Christina G., Claudia K., Emergia Institute (2010). Brokering Inclusive Business Models. NY: UNDP.

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.

แบบ IBM อาทิ ADB7, FAO 8 และงานวิ จ ั ยของมหาวิ ทยาลั ย Wageningen9 รวมถึ ง Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) และ World Economic Forum (WEF-Grow Asia) ที ่ ไ ด น ำ IBM มาทดลองปรั บ ใช ใ น
ภูมิภาคอาเซียนตั้งแตป 2558
ในเชิ งนโยบาย APEC Joint Ministerial Statement 2015 ได ออกเอกสารแถลงการณ ร  ว มของ
สมาชิก 21 ประเทศที่จะสนับสนุนการ IBM โดยมีการจัดตั้ง APEC High Level Dialogue on Inclusive Business
และ Public-Private Dialogue on Inclusive Business รวมทั้งใหทุนวิจัยแนวทางสงเสริม IBM ในบริบทของ
เอเชียดวย โดยมีฟลิปปนส ญี่ปุน สหรัฐ เม็กซิโก และไทยใหการสนับสนุน ปจจุบัน กระทรวง METI ของญี่ปุน
ไดทดลองจัดตั้ง Inclusive Business Support Center ขึ้นเพื่อเปนกลไกบมเพาะและขยายกิจการสำหรับ IBM
(Incubation and Acceleration) ในขณะที ่ สิ ง คโปร ไ ด ต ั ้ ง IB Promotion Platform บนหลั ก การทำงาน
รวมกันของภาคีตางๆ (Partnership Platform) และเชื่อมโยงธุรกิจใหถึงตลาดโลก (Global Mindset)
ในขณะเดียวกัน ADB ไดบรรจุประเด็นดานการสงเสริม IBM ไวในยุทธศาสตรป 2020 ของ ADB
ดวย โดยจะทำการศึกษาแนวทางสงเสริม IBM จากประสบการณของ The Inter-American Development
Bank (IDB) ที่ไดมีการสงเสริม IB ไปแลว มูลคาประมาณ 400 ลานเหรียญสหรัฐ รวมทั้งศึกษาระบบตรวจ
รับรองมาตรฐานธุรกิจและมาตรการจูงใจการรวมลงทุนในกิจการ IB ดวย นอกจากนี้ ADB จะรวมกับ World
Economic Forum (WEF) เพื่อผลักดันใหเกิดการวัดระดับความสามารถของประเทศในมิติดาน Inclusive
Growth เพื่อกระตุนใหภาครัฐและเอกชนมีนโยบายปรับตัวและนำโมเดลธุรกิจนี้ไปใชใหมากขึ้น
2.2 ความหมายและหลักการของโมเดลธุรกิจ IBM
การทบทวนวรรณกรรมในสวนที่ เกี่ยวของคำจำกัดความของ IBM โดยเอกสารทางวิชาการทั้ งจาก
งานวิจัยและหนวยงานภาคปฏิบัติไดใหคำนิยามของ IBM วาเปนรูปแบบการบริหารธุรกิจที่ชวยสรางโอกาสแกผูมี
รายไดนอยในระดับฐานรากของพีระมิด โดยเฉพาะเกษตรรายยอย ใหเขามาอยูหวงโซมูลคาทั้งในฐานะเปนผูผลิต
กระจายสินคา จำหนาย หรือบริโภคสินคาของธุรกิจ เพื่อยกระดับรายได โอกาสเขาถึงสินคา/บริการและมีชีวิตที่ดี
ขึ้น อันนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Base of Pyramid: BoP) อยางทั่วถึงและเปนธรรม ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอประชากรสวนใหญของโลกที่มีรายไดโดยเฉลี่ยนอยกวา 1,500 เหรียญสหรัฐตอคนตอป
FAO ได น ิ ยาม IBM ไว ใน Guidelines for Improving Linkages between Producer Groups and
Buyers of Agricultural Produce10 วาเปนธุรกิจที่แสวงหากำไร ควบคูไปกับการเปดโอกาสใหกลุมฐานพีรามิด/
เกษตรกรรายยอยไดพัฒนาตนเองและเขามาเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ (Inclusion of the BoP into Business) โดย
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
10

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.
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.
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การเกิดขึ้นของธุรกิจรูปแบบนี้จำเปนตองมีการสรางปจจัยแวดลอมที่เหมาะสมและความรวมมือจากภาคีพันธมิตร
ซึ่งการสนับสนุน IBM จะแตกตางกันไปตามลักษณะจำเพาะของสินคาแตละชนิด ที่จะมีตัวขับเคลื่อนหลั กที่
ตางกันออกไป อาทิ สินคาเกษตรที่มีมูลคาสูงมักขับเคลื่อนโดยธุรกิจการคา (ผูคาสง/คาปลีก) ที่สื่อสารและมี
อิทธิพลต อผู บริ โภคโดยตรง (Buyer-driven Value Chain) ในขณะที ่ ทิ ศทางการค าสิน คาโภคภัณฑ มักถูก
กำหนดโดยพอคาคนกลางผูรวบรวมสินคาเกษตรและควบคุมราคา (Intermediary-driven Value Chain) ทั้งนี้
ปจจัยสำคัญที่สุดคือการประสานงานกับภาคีตางๆ ในทองถิ่น เพื่อรวมกันสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ IBM
นอกจากนี้ การสงเสริม IBM ยังตองคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกษตรกรจะตองพึ่งพาคนกลางหรือการคาผ าน
ชองทางใดชองทางหนึ่งมากเกินไปดวย
สอดคลองกับเอกสารการศึกษาของ APEC ที่ไดนิยามวา IBM เปนธุรกิจซึ่งหากำไรและเอื้อใหผูมีรายได
นอย ซึ่งอยูรอบเสนความยากจนและมักอยูในภาคเกษตรในชนบท ไดเขามามีสวนรวมในการผลิตสินคาและ
บริการ โดยIBM มีความแตกตางจากกิจกรรม CSR ตรงที่ IBM จะไมจำกัดอยูเพียงการหาผลกำไร (Profit)
เทานั้น แตมุงสรางผลประโยชน (Benefits) อยางเปนองครวมดวย ทำใหบางครั้งตองยอมเสียโอกาส/ผลกำไรสูงสุด
ไป (Trade-off) เพื่อสรางผลประโยชนทั้งในทุกมิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน 11 ใน
ขณะเดียวกัน IBM ก็มีความแตกตางจากวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในแงของการใหน้ำหนักกับ
การขยายโอกาสทางธุรกิจ ซึง่ IBM จะใหความสำคัญในสวนนี้มากกวา SE และไมไดนำผลกำไรสวนใหญไปใชใน
กิจการสาธารณะเหมือนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
ขอมูลในป 2558 กลุมประเทศเศรษฐกิจ ใหญ 20 ประเทศ ไดกำหนดให IBM เปนวาระรวมกั น
ภายใต G20 Inclusive Business Framework และ G20 Global Platform for Inclusive Business 12 โดย
ไดใหนิยาม IBM วาเปนธุรกิจที่เปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยเขามามีสวนในกระบวนการของธุรกิจและเชื่อมโยงสู
ตลาดโลก (Global Value Chain) ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกรธุรกิจเอง และเพิ่มรายไดรวมถึงโอกาสในการ
เขาถึงสินคาและบริการคุณภาพใหกับผูมีรายไดนอย ชวยในการลดความยากจนและบรรลุเปาหมาย Sustainable
Development Goals13 โดยปจจัยหลักของการสงเสริม IBM คือการสรางจิตวิญญาณผูประกอบการที่คำนึ งถึง
สังคม การปรับกฎระเบียบใหเอื้ออำนวย และการเขาถึงแหลงทุนสำหรับผูประกอบการที่จะนำ IBM ไปใชดำเนิน
ธุรกิจ
“IBM ตัวแบบธุรกิจที่เปนทางเลือกของเกษตรกรรายยอย”: A business model is the way in
which a company structures its resources, partnerships and customer relationships in order to
create and capture value – in other words, a business model is what enables a company to
make money. Business models are considered as more inclusive if they involve close working
partnerships with local landholders and operators, and if they share value among the partners.
(https://www.posttoday.com/economy/news/516060อเมซอน)
10

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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“Inclusive Business” (“ธุรกิจเกื้อกูล” หรือ “ธุรกิจแบบมีสวนรวม”) ถูกหยิบยกมาพูดถึงครั้งแรก
บนเวทีสหประชาชาติในป 2008 วาดวยเรื่อง “Creating Value for All: Strategies for Doing Business
with The Poor” โดยมี “สวีเดน” เปนประเทศตนแบบในการนำแนวคิดนี้มาใชอยางมีคุณภาพ เพียงแต
แนวคิดนี้ยังไมแพรหลายนักในเมืองไทย ดวยเปนแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคนยากจนในชุมชน เพื่อ
ลดปญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ไมใหคนจนกลายเปนคนชายขอบของการพัฒนาเมือง ทั้งยังกระจาย
รายได จ ากการท อ งเที ่ ย วไปยั ง ชุ ม ชน และเชื ่ อ มโยงคนจนเข า สู  “ห ว งโซ ค ุ ณ ค า ” (Value Chain) ของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (https://www.terrabkk.com/news/190746)
Inclusive Value Chains in Agribusiness โดย Dr. Carlos A.B. da Sil ว า Inclusive business
ใหความหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่ภาคเอกชนใชเปนแนวทางในการผลิตสินคา บริการ และดำรงชีวิตที่อยูบน
พื้นฐานของการดำเนินธุรกิจขนาดตาง ๆ หรือสามารถปรับเปลี่ยนขนาดธุรกิจโดยรวมถึงผูคนที่เปนฐานราก
ของระบบการผลิตใหเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทานและเปนแกนหลักของระบบธุรกิจในบทบาทผูผลิตผู
กระจายสิ น ค า ร า นค า ปลี ก และลู ก ค า Inclusive business จะรวมถึ ง กิ จ กรรมที ่ เ ป น แกนหลั ก ที่ ส ร า ง
ผลตอบแทนของระบบธุรกิจใหสามารถขยายโอกาสที่สามารถสัมผัสได ไปสูกลุมคนที่อยูในระดับฐานรากของ
สามเหลี ่ ย มเศรษฐกิ จ (BoE: Base of Economic) เป น ระบบธุ ร กิ จ ที่ ร วมคนที่มีร ายไดน อยเปน ผูผ ลิต, ผู
กระจายสิ น ค า , คนงาน, ผู บ ริ โ ภค หรื อ รวมแม ก ระทั่ ง ผู  บ ริ โ ภคอยู  ใ นชนบทที ่ ห  า งไกลโอกาส Inclusive
business เกิดขึ้นดวยเหตผล ดังตอไปนี้
1) สนับสนุนคนยากจนในชนบทที่มีอยูมาก ประมาณ 70% หรือจำนวน 1,400 ลานคนที่อาศัย
2) ความสำคัญตอความมั่นคงดานอาหารของผูผลิตรายยอยที่ยังคงมีฐานะ
3) ความสำคัญของผูผลิตรายยอย
3.1) ที่มีสัดสวน 70-80% ของพืน้ ที่ปลูกที่ผลผลิตมากกวา 80% ของปริมาณอาหารของโลก
3.2) สถานการณของโลกที่มีขนาดฟารมนอยกวา 1 ha แตมีสัดสวนถึงประมาณ 72% ของจำนวน
ฟาร มทั้ งหมดแต ครอบคลุ มพื ้ น ที ่ เ พี ย ง 8% ของพื้ น ที่ทำการเกษตรขนาดฟารมที่มีขนาดระหวาง 1-2ha
ครอบคลุม 12% ของจำนวนฟารมทั้งหมดและครอบคลุมประมาณ 4% ของพืน้ ที่ทำการเกษตร
4) โครงสรางเกษตรกรรมที่อาจเปนเพียงโอกาสในการพัฒนาการผลิตของผูผลิตรายยอยที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำหรือการมีสวนรวมในการพัฒนาจากผูบริโภค
5) การดำรงชีวิตที่ยากลำบากของผูผลิตรายยอยที่เกิดขึ้นจากเหตุผลของ
5.1) การปรั บ เปลี่ย นอย า งรวดเร็ ว ของยุ ค อุ ต สาหกรรมเกษตร - การเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว
ของ supermarket การมีผูบริโภครายใหม การบริโภคสินคาที่ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
5.2) การปรับเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงประชากรโลก การเติบโตของรายได
ความกาวหนาของเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัฒน
6) ผูป ระกอบการขนาดเล็ ก ขนาดกลาง มี บ ทบาทสำคั ญ ในธุ ร กิ จ เกษตรที ่ ป รากฏในทุ ก ส ว น
ของหวงโซอุปทาน (ผูผลิตปจจัยการผลิต พอคาผูผลิตสินคาและบริการฯลฯ) มีสวนรับผิดชอบที่สำคัญในการ
จ า งงานและการสร า งรายได อ ยใ ู น ภาวะที ่ ต  อ งเผชิ ญ ความท า ทายในการเข า ถึ ง ห ว งโซ อ ุ ป ทานยุ ค ใหม
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FAO ใหความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสรางระบบ Inclusive business โดยกำหนดเปนเปาหมายที่ 4
ของยุ ท ธศาสตร “Enabling more efficient and inclusive agriculture and food system” จั ด เป น
กิจกรรมของคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก และจัดทำเปนเอกสาร flagship ในการดำเนินงานของ
FAO ทั้งนี้ การพัฒนาระบบ Inclusive business มีความทาทายที่ตองดำเนินการ ประกอบดวย การพัฒนา
ระบบโลจิสติกสใหครอบคลุมและเข าถึ งพื้ นที่เป าหมาย โปรแกรมการสนับสนุน การผลิตที่สอดคล องกั บ
แผนพัฒนาสูการปฏิบัติ ไดแก การพัฒนาความรวมมือและการพัฒนาองคกรเกษตรกร ระบบการทำขอตกลง
ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมตางๆ
กลาวโดยสรุปคือ “เปาหมายสำคัญของ Inclusive business คือเครื่องมือเพื่อใหบรรลุแนวทาง
ของการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่มีความสมดุลของเศรษฐกิจ ความสงบสุข และมัน่ คงของชีวิตความเปนอยูของผูคน
ในสังคม และการดูแลรักษาสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการคำนึงถึงผูผลิตรายยอยที่มีฐานะยากจน ขาด
โอกาสในการเขาถึงการพัฒนา เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น แตสิ่งที่ตองคำนึง คือ Inclusive business ไม
สามารถใชไดกับทุกสถานการณ” การพัฒนาเกษตรกรรายยอยเพื่อใหมีความกาวหนาและประสบความสำเร็จ
อยางยัง่ ยืนมักจะพบประเด็นขอจำกัด ประกอบดวย ขนาด ศักยภาพ และประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ขาดระบบ
การจัดการในกระบวนการผลิตที่มีการใชเทคโนโลยีอยางเปนระบบขอจำกัดดานบริหารจัดการและเข าถึง
ระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการผลิตการเตรียมพรอม เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ขอจำกัดในการเขาถึงตลาด หรือสรางเอกลกัษณเพื่อสราง
ชองทางตลาดการพัฒนาระบบการผลิตเพื่ อเพิ่มศักยภาพในการแข งขัน ทายสุดคื อมีขอจำกั ดในการสร าง
ผลตอบแทนในการเกษตร การเสริมสรางศักยภาพของผูผลิตรายยอยควรตองพิจารณาถึงปญหาพื้นฐานขางตน
เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาไดอยางชัดเจน
งานวิจัยโดยสถาบัน Endeva กรุงเบอรล ิน ประเทศเยอรมนี ในหัวขอ “Destination: Mutual
Benefit – A Guide to Inclusive Tourism” ในป 2014 เกี่ยวกับเสนทางและขั้นตอนการทำธุรกิจแบบมี
ส ว นร ว มในธุ ร กิ จ การท อ งเที ่ ย ว เปรี ย บเที ย บถึ ง ความแตกต า งของแนวคิ ด การท อ งเที ่ ย วฐานชุ ม ชน
(Community – based Tourism) กับแนวคิดในการทำธุรกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive Business) พบวา
แนวคิดการทองเที่ยวฐานชุมชน แมจะสงเสริมใหคนจนมีรายไดเปนหลัก แตเมื่อหยุดการสนับสนุน คนจนก็จะ
กลับมาจนเชนเดิม ขณะที่ธุรกิจแบบมีสวนรวมเนนการสรางความสัมพันธระหวางบริษัทกับคนจน เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว (https://www.terrabkk.com/news/190746)
นอกจากนี้ หลักพื้นฐานประการสำคัญที่พบในเอกสารวิชาการและรายงานของหนวยปฏิบัติคือ การบม
เพาะและสงเสริมธุรกิจแบบมีสวนรวม จะตองไมเปนการเพิ่มภาระใหกับผูประกอบการ แตเปนการสรางโอกาสทาง
ธุรกิจที่เชื่อมโยงไดถึงผูมีรายไดนอย ในขณะที่ ภาคธุรกิจเองที่มีการจัดซื้อเพื่อชุมชนหรือผูมีรายไดนอย ก็ตองไม
ตามใจผูผลิตรายยอย กลาวคือตองตัดสินใจซื้อดวยคุณประโยชนของสินคา/บริการ บนพื้นฐานของหลักกลไก
ตลาดอยางแทจริง มิฉะนั้น หวงโซมูลคาที่เกิดขึ้นจะไมยั่งยืนและเปนการสิ้นเปลือง สวนภาคประชาสังคม ก็ควร
ตระหนักในหลักการแขงขันที่เสรีและเปนธรรม โดยมุงเนนสงเสริมใหเกิดบริการทางธุรกิจสำหรับ IBM ที่ทั่วถึงและ
หลากหลาย ในสวนของเกษตรกรรายยอย ปจจัยสำคัญที่จะชวยใหผูผลิตรายยอยสามารถไดรับประโยชนจาก
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IBM คือการรวมกลุมเพื่อสื่อสารและรวมมือใหเกิดอำนาจตอรองและเชื่อมโยงกับภาคีในหวงโซและเครือขาย
แวดลอมได
2.3 สถานการณการสงเสริมธุรกิจแบบมีสวนรวมในภาคเกษตรไทย
รูปแบบการทำธุรกิจที่เกื้อกูลตอผูมีรายไดนอยและเกษตรกรรายยอยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องหลาย
ทศวรรษแลวในประเทศไทย ตัวอยางที่ชัดเจนและเปนตนแบบแรกเริ่มคือธุรกิจการคาสินคาเกษตรพื้นที่สูงของ
ดอยคำที่เกิดจากพระราชวิสัยทัศนที่จะปรับการบริหารงานจากเดิมที่อยูในรูปแบบของ‘สหกรณชาวเขา’ไปสูการ
บริหารแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงเกษตรชุมชนใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของหวงโซมูลคา โดยไดมีการกอตั้งเปน
‘บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด’ ในป พ.ศ. 2537 ซึ่งถือไดวาเปนธุรกิจในรูปแบบ Inclusive Business
ซึ่งมุงผลกำไรควบคูกับการสรางรายได/กระจายโอกาสเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ภายใตหลักการคาที่เปนธรรมและ
การเติบโตที่ขับเคลื่อนจากภายในชุมชนเอง
ปจจุบันการผลิตไดขยายตัวดวยในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม เชียงราย สกลนคร และบุรีรัมย และ
กำลังขยายธุรกิจรานคาไปสูทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนบานและตลาดโลก ผานชองทางการคาแบบเอเยนตใน
CLMV สิงคโปร ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งอยูระหวางการตอยอดไปสูธุรกิจบริการรานอาหารและ
เครื่องดื่มผานระบบแฟรนไชสดวย นอกจากนี้ ในอนาคตรานคาโครงการหลวงมีแผนจะจะขยายการรับซื้ อ
สินคาเกษตรคุณภาพดีเพิ่มขึ้นในรัศมี 100 กิโลเมตร และตั้งเปาที่จะเพิ่มยอดขายดวยการกระจายสินคาผาน
ชองทางรานสะดวกซื้อ อาทิ โกลเดนเพลซ และซูเปอรมารเกต
ตัวอยางธุรกิจของ ‘สหกรณกรีนเนท จำกัด’ซึ่งประกอบกิจการรวบรวมและจำหนายสินคาเกษตร
อินทรีย อาทิ ขาว ผัก ผลไม ชา กาแฟ และผาพื้นเมืองยอมสีธรรมชาติมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 บนพื้นฐานของ
การคาที่เปนธรรมและการพัฒนาใหเกษตรกรรายยอยพึ่งตนเองโดยเปนเจาของปจจัยการผลิต ดำเนินธุรกิจดาน
การกระจายสินคาโดยจัดตั้งโรงบรรจุขาว คัดสรรและชวยเชื่อมโยงการคาจากทองถิ่นไปสูตลาดผานรานกรี
นเนท การจัดจำหนายในระบบสมาชิก ตลาดนัดและตลาดเฉพาะกลุม ควบคูไปกับการรณรงคสรางความเขาใจ
และคานิยมใหมในการบริโภคทั้งในและนอกประเทศ โดยรวมจัดตั้งและเปดโอกาสใหองครกรตางๆ เขามามี
สวนรวมในบทบาทที่แตกตางกัน อาทิ มูลนิธิสายใยแผนดิน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน สมาคมเกษตรอินทรีย
ไทย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีสวนสำคัญในการถายทอดองคความรูใหเกษตรกร
ในเครือขาย อาทิ ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจการรับรองมาตรฐาน และการจัดการการตลาดผลักดัน
ระบบชุมชนรับรอง (Participatory Guarantee System - PGS) สำหรับเกษตรอินทรียในภาคเหนือ กลาง
และ อิสานของไทย นอกจากนี้ ยังผนึกกำลังกับเครือขายคาปลีกทั่วประเทศดวย อาทิ ‘บริษัท บางจากกรี
นเนท จำกัด’ ซึ่งประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและรานสะดวกซื้อใบจากมารท ซึ่งเนนเอกลักษณรานคาเพื่อ
ชุมชนและสุขภาพ รวมถึงสหกรณเลมอนฟารมพัฒนา จำกัดดวย นอกจากนี้ สหกรณกรีนเนตไดแสวงหาโอกาส
เขารวมโครงการในระดับนานาชาติ อยางตอเนื่ อง อาทิ การเปนสมาชิกสหพันธเกษตรอิน ทรียนานาชาติ
(IFOAM) ซึ่งสงผลดีตอการเรียนรูแนวโนมตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค
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ในส ว นของขบวนการสหกรณไทยนั้น แมจ ะไมไดใช คำวา "Inclusive Business" อยางชัดเจน
อยางไรก็ตามแนวคิดเรื่องการยกระดับการพัฒนาธุรกิจภายใตกรอบแนวคิดการจัดการโซอุปทานอยางบูรณา
การ (Integrated Supply chain Management) และการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development) สู
ระบบการคาที่เปนธรรมไดถูกกำหนดเปนยุทธศาสตรสำคัญ ภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่สองเปนตน
มาโดยที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ ถูกกำหนดเปนหนึ่งในหนวยงานเจาภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดังกลาว (คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ,2550) โดยในหวงเวลาตั้งแต 2550 เปนตนมา สถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดริเริ่มการพัฒนาตัว
แบบธุรกิจภายใตกรอบการพัฒนาโซคุณคาและการคาที่เปนธรรม (Value Network & Fair Trade: VN&F
Platform) มีผลลัพธการวิจัยที่สำคัญ อาทิเชน เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 14 เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย คิชฌกูฎโมเดล สามพราน โมเดล Farmer Shop Business Model เปนตน ซึ่งตัวแบบธุรกิจ
ตางๆ เหลานี้ เนนไปที่การสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในโซคุณคาผลิตภัณฑ โดยใชกลไกของ
สหกรณและการรวมกลุมเปนกลไกในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อการบรรลุเปาหมายการคาที่เปนธรรมนำสู การ
พัฒนาที่ยั่งยืน(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556) นอกจากนั้นยังไดตอยอดไปพัฒนาเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development Framework: VCD Framework) สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 2560)
บทความของ Eunice Likoko and Janvier Kini. 2017 เรื่ อ ง Inclusive Business: business
approach to development ได ท บทวนวรรณกรรมในแวดวงผู  ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ Inclusive
business และพบวาสวนใหญ จะเนนไปที่การตลาดในการนำชุมชนที่มีรายไดต่ำเขาเปนสวนหนึ่งของหวงโซ
ธุรกิจ โดยจะนำเสนอแนวคิดสำหรับตัวแบบธุรกิจ สำหรับ Inclusive Business ที่มีเปาหมายความสำเร็จใน
การลดความเหลื่อมล้ำ อยางไรก็ตามพบวา IBM ที่มีปรากฏอยูจะเนนไปที่การลดความเหลื่อมล้ำดานสังคมและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยยังมิไดพิจารณาดานสิ่งแวดลอมและ
อื่นๆที่เกี่ยวของ
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2.4 ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู (Connectivism)
Thorndike, Edward L. (1966 : 28-29) นักการศึกษาและจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงไดเปน
ผูใหกำเนิดทฤษฎีแหงการเรียนรู ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย ซึ่งมีชื่อวา ทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยง
(Connectionism Theory) จากการที่ธอรนไดค ไดศึกษาเรื่อง การเรียนรูของสัตว และตอมาไดกลายมาเปน
ทฤษฎีการเรียนรูทั่วไปโดยอาศัยวิธี การทางวิ ทยาศาสตรนั้น เปนที่รูจักกันดีในนามทฤษฎี ความสัม พั น ธ
เชื่อมโยง ในเรื่องนี้นอกจากธอรนไดคจะไดย้ำในเรื่องการฝกหัดหรือการกระทำซ้ำแลว เขายังใหความสำคัญ
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 Ag-Ind. 2009, Special Issue,
S256-S263.
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ของการใหรางวัลหรือการลงโทษ ความสำเร็จหรือความผิดหวังและความพอใจหรือความไมพอใจแกผูเรียน
อยางทัดเทียมกันดวย
ทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค ไดเนนที่ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus) กับ
การตอบสนอง (Response) เขาเชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยการที่มนุษยหรือสัตวไดเลือกเอา ปฏิกิริยา
ตอบสนองที่ถูกตองนั้นมาเชื่อมต่ำ (Connect) เขากับสิ่งเราอยางเหมาะสม หรือการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็โดย
การสรางสิ่งเชื่อมโยง (Bond) ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองใหเกิดขึ้น ดังนั้น เราจึงเรียกทฤษฎีการเรียนรู
ของธอร น ไดค ว  า ทฤษฎี เ ชื ่ อมโยงระหว า งสิ่งเรากับ ตอบสนอง (S-R Bond Theory) หรือทฤษฎีส ัมพัน ธ
เชื่อมโยง (Connectionism Theory)
จากการทดลองและแนวความคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูของธอรนไดค ดังกลาวขางตน เขาได
เสนอกฎการเรียนรูที่สำคัญขึ้นมา 3 กฎ ซึ่งถือวาเปนหลักการเบื้องตนที่นำไปสูเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
การสอน กฎทั้ง 3 ขอ ไดแก
1. กฎแหงการฝกหัดหรือการกระทำซ้ำ (The Law of Exercise or Repetition) ซึ่งเขาไดชี้ใหเห็น วา
การกระทำซ้ำหรือการฝกหัดนี้ หากไดทำบอย ๆ และซ้ำเดิมจะทำใหการกระทำนั้น ๆ ถูกตองสมบูรณ และมั่นคง
2. กฎแหงผล (The Law of Effect) เปนกฎที่มีชื่อเสียงและไดรับความสนใจมากที่สุด ใจความ
สำคัญของกฎนี้ก็คือรางวัลหรือความสมหวัง จะชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นมากขึ้น แตการทำโทษหรือ
ความผิดหวังจะลดอาการแสดงพฤติกรรมนั้นลง
3. กฎแหงความพรอม (The Law of Readiness) กฎนี้หมายถึงความพรอมของรางกายในอันที่จะ
แสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา
Boitshwarelo, Bopelo (2011: 162) กลาวถึงหลักการและคุณลักษณะที่สำคัญของทฤษฎีเชื่ อม
โยงความรู ดังนี้
1. จุดศูนยกลางของทฤษฎีเชื่อมโยงความรูเปนการเรียนในรูปแบบการเชื่อมตอการเรียนรูชุมชน
และผลประโยชนจากการคนควาขอมูลการเรียนรูชุมชน คือ การศึกษากลุมประชาชนรวมกันผานการหารือ
แลกเปลี่ยนความรูที่นาสนใจ
2. ชุมชนไดรับความสำคัญวาเปนสวนหนึ่งของเครือขายที่กวางขึ้น เครือขายซึ่งมีความหลากหลาย ที่
กวางขึ้น เครือขายซึ่งมีความหลากหลาย แตสามารถเชื่อมตอการสนับสนุนบนพื้นฐานความหลากหลายและ
การพัฒนาความรูในเชิงสรางสรรค
3. ความรูไมไดจำกัดอยูที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตสามารถกระจายเผยแพรความรูขอมูลเครือขายหรือ
บุคคลทั่วไป ดังนั้นการเรียนรูและการสรางความรูจะตองขึ้นอยูกับความหลากหลายของมุมมองและความ
คิดเห็นและความสามารถในการเขาถึงขอมูลที่แตกตาง
4. ขอมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีความจำเปนตองถูกประเมินอยางตอเนื่องเพื่อใหไดองคความรู
และขอมูลอยางแทจริง
5. มีการเชื่อมตอระหวางกระบวนการสรางองคความรูโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบ internetenvironment กับการกระจายขอมูลผานระบบ
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กิตติพงษ พุมพวง กลาววา “ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู (Connectivism) เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจาก
การสรางและการเชื่อมโยงความรูเพื่อการพัฒนาเปนเครือขาย (Network) โดยการเรียนรูเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของผูเรียนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งอยูรอบตัว โดยเฉพาะขอมูลบนเครือข าย
ออนไลน แลวนำมาคัดกรองจนทำใหทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ เหลานั้นมีความหมายสำหรับตัวเองซึ่งเกิด
จากการเชื่อมโยงกับสังคมรอบตัว และการสรางเครือขายการเรียนรูที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และ
สื่อ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู (Connectivism) ผานสื่อสังคมออนไลน จึง
เปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสามารถเชื่อมโยงความรู ความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูที่เรียน
รูรวมกันบนสื่อสังคมออนไลนจนผูเรียนเกิดการเรียนรูจนสามารถนำดการเรียนรูที่เชื่อมโยงระหวางกันเหลานั้น
มาพัฒนาทักษะการเรียนรู การทำงานเปนกลุม การสืบเสาะแสวงหาความรู และการสรางความรูดวยตนเอง ได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
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บทที่ 3
ผลการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร
การพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกรในที่นี้ มุงไปที่ 1)
การพัฒนาสาระการเรียนรูสนับสนุนการสรางสมรรถนะแกเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ วิธีคิดและเพิ่มพูนความรู-ทักษะ มองปญหาอยางเปนองครวมนำไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตที่
เหมาะสม 2) พัฒนากลไกสงเสริมการเรียนรูในสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะแกเกษตรกร ผูมีสวนได
สวนเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มรายไดแกเกษตรกร โดยจะดำเนินการในสองกรณีศึกษา
ได แ ก สหกรณ ก ารเกษตรบ านลาด จำกั ด จ.เพชรบุ ร ี และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย  ทุ ง ทองยั่งยืน
จ.สุพรรณบุรี ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิด กระบวนการและผลการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดังนี้
3.1 แนวคิดการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร
การพัฒนาเกษตรกรไทยภายใตปจจัยสภาพแวดลอมในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง จึงจำเปนจะตองมีการเรียนรูตลอดชีวิตและดวยตระหนักดีวาทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับปรัชญาการสงเสริมเรียนรูในยุคปจจุบันในที่นี้ ไดประยุกตตามแนวคิด ทฤษฎี
เชื่อมโยงความรู (Connectivism) มาใชในกระบวนการสรางสมรรถนะแกเกษตรกร โดยมีจุดมุงหมายไปที่การ
สรางกลไกสงเสริมการเรียนรูในรูปศูนยเรียนรู ที่สามารถเชื่อมโยงความรูจากเครือขายการเรียนรู (Learning
Network) ที่มีกลไกในการสรางปฏิสัมพันธกันระหวางทีมโคช ผูเรียนผานสื่อสรางสรรคตาง ๆ อยางตอเนื่อง
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะประกอบดวยสาระการเรียนรูที่เชื่อมโยงจากทฤษฎีสูการเรียนรู และชุดความรู
ที่ไดจากการถอดบทเรียนจากการปฏิบ ัติจ ริง (Project Based Learning) ภายใตคำแนะนำของโคช และ
ผูเชี่ยวชาญ โดยเปาหมายการสงเสริมการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะแกเกษตรกรใน 3 มิติ 8 องคประกอบ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และการเพิ่มพูนความรู-ทักษะแกเกษตรกรเพื่อใหมีมุมมองการแกปญหาอาชีพอยาง
เปนองครวม มีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มผลิตภาพการผลิต และมีรายไดสุทธิ
เพิ่มขึ้น (รูปที่ 3.1)

รูปที่ 3.1 แนวคิดการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร
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3.2 กระบวนการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร
การพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูในสถาบันเกษตรกร มุงไปที่การสรางสาระการเรียนรูที่เชื่อมโยง
จากทฤษฎีและชุดความรูจากการปฏิบัติจริงภายใตบริบทปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับธุรกิจขาวของ
สถาบันเกษตรกรที่เปนกรณีศึกษา โดยมีการดำเนินการใน 7 ขั้นตอน ดังนี้ (รูปที่ 3.2)

รูปที่ 3.2 กระบวนการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร
1) การสรางความรูความเขาใจในแนวคิด & หลักการของธุรกิจแบบมีสวนรวม ความรูที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการสรางความรูความเขาใจ สรางแรงจูงใจ & แรงบันดาลใจแกเกษตรกร & ผูนำสถาบัน
เกษตรกรเพื่อชี้ใหเห็นโอกาสในการกาวขามขอจำกัด/อุปสรรคในอาชีพดวยการเขามามีสวนรวมในธุรกิจ IBM
ดังในภาพกิจกรรมตาง ๆ
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สกก.บานลาด จก. 21 ก.ย. 2561

สกก.บานลาด จก. 21 ก.ย. 2561

สกก.บานลาด จก. 21 ก.ย. 2561

สกก.บานลาด จก. 20 ก.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 26 มี.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 24 ม.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 24 ม.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 27 ก.พ. 62
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2) การสรางกระบวนการมีสวนรวมกับเกษตรกร & ผูนำสถาบันเกษตรกรและผูมีสวนไดสวน
เสียในการวิเคราะหบริบทและปจจัยสภาพแวดลอม กำหนดแนวทางเชิงกลยุทธและการวางแผนธุรกิจขาว IBM
ภายใตปณิธานและเปาหมายรวมควบคูไปกับการจัดการความสัมพันธและประสานงานภาคีเพื่อเกิดการเสริม
พลัง สูเปาหมายธุรกิจตามกรอบแนวคิดของธุรกิจ IBM ดังในภาพกิจกรรมตาง ๆ

สกก.บานลาด จก. 19 พ.ย. 61

สกก.บานลาด จก. 19 พ.ย. 61

สกก.บานลาด จก. 17 ม.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 17 ม.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 21 ก.ย. 60

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 23 พ.ย. 60

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 27 ก.พ. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 27 ก.พ. 62
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3) การพัฒนากลไกและระบบสงเสริมการเรียนรูแกเกษตรกรและภาคีเพื่อสรางสมรรถนะ 3
มิติ 8 องคประกอบในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด เพิ่มพูนความรู & ทักษะ เพื่อนำไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามเงื่อนไขในแผนธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมไดในภาพกิจกรรมตาง ๆ

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 26 มี.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 26 มี.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 29 มี.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 29 มี.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 18 ก.พ. 62

สกก.บานลาด จก. 18 ก.พ. 62

สกก.บานลาด จก. 18 ก.พ. 62

สกก.บานลาด จก. 29 มี.ค. 62
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4) การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม ติดตามประเมินสมรรถนะ
เกษตรกร ภาคีผูมีสวนไดสวนเสียและผลการดำเนินธุรกิจ ดังในภาพกิจกรรมตัวอยาง

สกก.บานลาด จก. 18 ก.พ. 62

สกก.บานลาด จก. 17 ม.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 17 ม.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 17 ม.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 30 ต.ค. 61

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 30 ต.ค. 61

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 27 ก.พ. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 27 ก.พ. 62
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5) จัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อคนหาตัวแบบ & แนวปฏิบัติที่ดีนำมาพัฒนาหนวยเรียนรู (ชุด
ความรู & สาระการเรียนรู) กำหนดตัววิทยากรประจำหนวยเรียนรูและใหการสนับสนุน ดังในภาพกิจกรรมตาง ๆ

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 27 ก.พ. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 27 ก.พ. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 26 มี.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 26 มี.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 26 มี.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 29 มี.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 29 มี.ค. 62

สกก.บานลาด จก. 29 มี.ค. 62
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6) สนับสนุนการจัดกลไก & ระบบสงเสริมการเรียนรูธุรกิจ IBM ของสถาบันเกษตรกร ดัง
รายละเอียดในภาพกิจกรรมตัวอยาง

สกก.บานลาด จก. 18 ก.พ. 62

สกก.บานลาด จก. 18 ก.พ. 62

สกก.บานลาด จก. 20 ต.ค. 60

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 27 ก.พ. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 24 ม.ค. 62

วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 26 มี.ค. 62
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7) ดำเนินการสงเสริมความรูสูชุมชนและสาธารณะ และติดตามประเมินผลดังรายละเอียดใน
ภาพกิจกรรมตัวอยาง
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3.3 ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวIBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
3.3.1 เกี่ยวกับศูนยเรียนรู
ที่ตั้ง: สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด เลขที่ 91 หมู 7 ต.บานลาด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
ศูนยเรียนรูธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จ.เพชรบุรี มีวัตถุประสงค
สำคัญเพื่อใหเปนกลไกสงเสริมการเรียนรูและสรางแรงจูงใจแกเกษตรกรและภาคีเครือขายธุรกิจขาว IBM ของ
สหกรณเกี่ยวกับแนวคิด หลักการดำเนินการของธุรกิจขาว IBM ของสหกรณ อันจะนำไปสูการปรับทัศนคติ
มุมมอง มีความรูทักษะ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำนาเคมีมาสูการทำนา GAP ผานการรับรอง
แบบมีสวนรวม (PGS) ซึ่งถือเปนการสานตอนโยบายการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของรัฐบาล
และนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนดวยการกระตุนใหครัวเรือนสมาชิกหันมาบริโภคขาว GAP
ที่ผลิตในชุมชนดวยอีกทางหนึ่ง
การพัฒนาศูนยเรียนรูขาว IBM สกก.บานลาด ดำเนินการภายใตโครงการการพัฒนาธุรกิจ
แบบมีสวนรวมเพื่อสรางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตั้งแตป 2560 โดยมีแนวคิดและขั้นตอน
การดำเนินการดังที่กลาวไวในหัวขอ 3.1 & 3.2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.3.2 ตัวแบบสงเสริมการเรียนรู เปนไปในลักษณะของ Virtual Learning Center ที่สามารถใชเปน
สถานที่เรียนรูตามโอกาสและความเหมาะสม สถานที่ใชหองประชุมสำนักงานสหกรณ และแหลงเรียนรู แปลง
นาของสมาชิกที่ผานการรับรอง GAP แบบมีสวนรวม โดยมีผูจัดการและเกษตรกรที่ผานการรับรองมาตรฐาน
GAP รวมเปนวิทยากรประจำหนวยเรียน 5 หนวยเรียน

รูปที่ 3.3 ศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด
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หนวยเรียนที่ 1
ธุรกิจขาวIBM สกก.บานลาด:กลไกการแกปญหาชาวนาครบวงจร

1.วิทยากรประจำหนวยเรียน: คุณศิริชัย จันทรนาค
2. สาระการเรียนรู
(1) แนวคิดธุรกิจขาว IBM
(2) หลักการดำเนินธุรกิจ (ปณิธาน เปาหมายรวม)
(3) วัตถุประสงคการทำธุรกิจ (เกษตรกรไดอะไร ผูบริโภคไดอะไร ผูประกอบการไดอะไร)
(4) ตัวแบบธุรกิจขาว IBM อธิบายตัวละครในระบบธุรกิจ บทบาทหนาที่ในการสรางคุณคาและเพิ่ม
มูลคาในตัวผลิตภัณฑ)
(5) มุมมองในการยกระดับธุรกิจเพื่อแกปญหาชาวนาอยางครบวงจร
(6) ปจจัยสงผงตอความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ IBM
3. สื่อเรียนรู
(1) PowerPoint
(2) บทความ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวมเพื่อแกปญหาชาวนาอยางยั่งยืน” เผยแพรสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา เมื่อ 26 กุมภาพันธ 2562
(3) โบชัวร ธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จก.
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หนวยเรียนที่ 2
แนวทางกลยุทธและแผนธุรกิจขาว IBM เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจสหกรณ

1.วิทยากรประจำหนวยเรียน: คุณศิริชัย จันทรนาค
2. สาระการเรียนรู
(1) การวิเคราะหสถานการณและปจจัยสภาพแวดลอมเพื่อชี้ใหเห็นขอจำกัดและโอกาสที่ทาทาย
(2) การพัฒนาและออกแบบธุรกิจขาว IBM โดยใชนวัตกรรมโซคุณคาเพื่อยกระดับมูลคาเพิ่ม ภายใต
ปณิธาน/เปาหมายรวม
(3) การวางกลยุทธ เพื่อสรางสมรรถนะ กลไกการดำเนินธุรกิจรวมกับภาคีเครือขายภายใตโครงสราง
และการจัดการความสัมพันธใหม
(4) การวางบทบาทภาคีภายใตความรับผิดชอบรวมกัน (เครือขายผูผลิต-ภาคีตรวจประเมิน-รับรอง
มาตรฐานGAP แบบมีสวนรวม-ทีมงานสงเสริม (เครือขายเกษตรกร)
(5) ปจจัยการผลิต-รวบรวม-แปรรูป -การตลาด-ประเมินผล)

3. สื่อเรียนรู
(1) คูมือการจัดทำแผนธุรกิจ
(2) PowerPoint
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หนวยเรียนที่ 3
การผลิตขาว GAP ดวยระบบควบคุมภายใน (ICS)

1. วิทยากรประจำหนวย
1) คุณสุพจน เทียนทอง 2) คุณถม พรายประทีป 3) คุณประสิทธิ์ สวยงาม 4) คุณพินณาพา บัวแดง
2. สาระการเรียนรู
(1) ประโยชนที่เกษตรกรไดรับจากการผลิตขาว GAP
(2) เงื่อนไขการผลิตขาว GAP ดวยระบบควบคุมภายใน (ICS)
(3) หลักปฏิบัติในการผลิตขาว GAP 7 ประการ
(4) การพัฒนาระบบควบคุมภายในของกลุมสมาชิกผูผลิตขาว GAP
(5) กระบวนการรับรองมาตรฐาน GAP ดวยระบบควบคุมภายใน (ICS)

3. สื่อเรียนรู
(1) คูมือการอบรมการทำนา GAP
(2) PowerPoint
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หนวยเรียนที่ 4
เทคนิคการทำนา GAP: ความรูจากการปฏิบัติจริง

1. วิทยากรประจำหนวย: 1) คุณประสิทธิ์ สวยงาม 2) คุณถม พรายประทีป 3) คุณสุนทร ยิ้มรอด 4) คุณชีพ คำโพธิ์
5) คุณวรางคณา พราหมณนอย 6) คุณประยงค แกวฉ่ำ 7) คุณเมี้ยน เผื่อนศรีเมือง
2. สาระการเรียนรู
(1) เทคนิคการทำนา GAP: ความรูจากประสบการณตรงของผูนำการเปลี่ยนแปลง
(2) แนวปฏิบัติที่เหมือนการทำนาเคมี
(3) ขอหามในการทำนา GAP
(4) ขอแนะนำการทำเรื่องยากใหงาย
3. สื่อเรียนรู
(1) คูมือการอบรมการทำนา GAP
(2) PowerPoint
(3) เอกสารถอดบทเรียนผูนำการเปลี่ยนแปลง
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หนวยเรียนที่ 5
การสรางแบรนดขาว IBM: กลไกกระตุนอุปสงคขาวในชุมชน

1. วิทยากรประจำหนวย: คุณศิริชัย จันทรนาค
2. สาระการเรียนรู
(1) แนวคิดการสรางแบรนดขาว IBM
(2) วัตถุประสงคการใชแบรนดขาว IBM สำหรับสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด
(3) ขั้นตอนการสรางแบรนด
(4) ปจจัยสรางแบรนดสูความสำเร็จ
(5) ถอดบทเรียน การสรางแบรนด: อะไรที่ใช และไมใช
3. สื่อเรียนรู
(1) PowerPoint
(2) บทความ “การสรางแบรนดเชิงคุณคา”
(3) ตัวอยางการสรางแบรนดที่ประสบความสำเร็จ
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3.4 ศูนยเรียนรูธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี
3.4.1 เกี่ยวกับศูนยเรียนรู
ที่ตั้ง: สำนักงานวิสาหกิจเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน เลขที่ 355/1 หมู 5 ต.จรเขสามพัน อ.อูทอง
จ.สุพรรณบุรี
ศูนยเรียนรูวิสาหกิจชุนทุงทองยั่งยืน มีแกนนำคนสำคัญคือคุณปญญา ใครครวญ ซึ่งเปน
ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ทุงทองยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญดานเกษตรอินทรีย ทั้งการทำนา ผาน
การรับรองมาตรฐาน IFOAM สงขายบริษัท ซองเดอรไทยออกานิคฟูดส จำกัด ตั้งแตป 2553 ปจจุบันมีสมาชิก
ทำนาอินทรีย 9 คน เนื้อที่ผลิต 87 ไร และเปนหัวหนากลุมเครือขายผูปลูกผักอินทรีย สงขายใหบริษัทสังคม
สุขภาพ จำกัด (รานเลมอน ฟารม) ปจจุบันมีสมาชิกเครือขายผูปลูกผักอินทรีย 28 คน ปลูกผัก 23 ชนิด
การพัฒนาศูนยเรียนรูวิสาหกิจชุนทุงทองยั่งยืน ดำเนินการภายใตโครงการการพัฒนาธุรกิจ
แบบมีสวนรวม เพื่อสรางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตั้งแตป 2560 โดยมีวัตถุประสงค ใหมี
กลไกสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM แกเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียในระบบธุรกิจขาว IBM
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน และเผยแพรแกชุมชน การดำเนินการพัฒนาเปนไปตามแนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาที่กลาวไวในหัวขอ 3.1 และ 3.2 มีรายละเอียดดังนี้
3.4.2 ระบบและสงเสริมการเรียนรู

รูปที่ 3.4 ศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
ตัวแบบสงเสริมการเรียนรูในวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนเปนในลักษณะของ
ศูนยเรียนรูที่มีสาระการเรียนรู 7 หนวยเรียน โดยใชสำนักงานวิสาหกิจชุมชนเปนศูนยเรียนรูและมีแหลงเรียนรู
ที่แสดงใหเห็นการปฏิบัติจริงทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู ประกอบดวย 1) การจัดการโซคุณคาขาวอินทรียของ
เครือขาย 2) เทคนิคการทำนาอินทรียอยางมืออาชีพ 3) เทคนิคการทำนาอินทรียที่เปนดินทราย 4) เทคนิคการ
ผลิตผักอินทรียในพื้นที่จำกัด 5) การทำปุยอินทรียจากวัสดุธรรมชาติ
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1) หนวยเรียนรูหรือเรียกวาสถานีเรียนรู (มีแหลงเรียนรูประจำหนวยเรียน) จำนวน 7 หนวยเรียน

หนวยเรียนที่ 1
การพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในวิสาหกิจชุมชนเพื่อเปนกลไกสรางความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพชาวนา

1. วิทยากรประจำหนวยเรียน: 1) คุณปญญา ใครครวญ, 2) คุณจิรภัทร ปานสูง
2. สาระการเรียนรู: แนวคิดธุรกิจขาว IBM
(1) แนวทางการดำเนินธุรกิจ (วิสัยทัศน ปณิธาน เปาหมายรวม)
(2) วัตถุประสงคการทำธุรกิจ (เกษตรกรไดอะไร ผูบริโภคไดอะไร ผูประกอบการไดอะไร)
(3) ตัวแบบธุรกิจขาว IBM อธิบายตัวละครในระบบธุรกิจ บทบาทหนาที่ในการสรางคุณคาและเพิ่ม
มูลคาในตัวผลิตภัณฑ)
(4) มุมมองในการยกระดับธุรกิจเพื่อกาวขามชองวาง ขอจำกัดในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
(5) สรุปบทเรียน ความรูที่ไดจากการทำธุรกิจขาวIBM
(6) ปจจัยสงผงตอความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจIBM
3. สื่อเรียนรู
(1) วีดิทัศน “ธุรกิจขาว IBM”
(2) บทความ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวมเพื่อแกปญหาชาวนาอยางยั่งยืน” เผยแพรสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา เมื่อ 26 กุมภาพันธ 2562
(3) โบชัวร ธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน
(4) ศูนยเรียนรู “ธุรกิจขาว IBM”
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หนวยเรียนที่ 2
การทำนาอินทรีย รับรองมาตรฐาน IFOAM

1. วิทยากรประจำหนวยเรียน: คุณปญญา ใครครวญ
2. สาระการเรียนรู
(1) ปณิธาน ความุงมั่น มองความยั่งยืนสำคัญกวาสิ่งอื่นใด
(2) ปฏิทินทำนา เพื่อการวางแผน เตรียมปจจัย ตลาด ขอตกลง
(3) ขั้นตอนการผลิต (เตรียมแปลง เตรียมดิน เมล็ดพันธุ วัสดุ ปุย
ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การจัดการหลังเก็บเกี่ยว)
(4) เก็บรักษา แปรรูป
(5) สงมอบ
(6) การกำหนดราคา ใครกำหนด การตอรอง
(7) เคล็ดลับ การทำนาอินทรีย
3. สถานีเรียนรู แปลงนาคุณปญญา ต.สระลงเรือ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี
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หนวยเรียนที่ 3
เทคนิคการทำนาอินทรียที่เปนดินทราย

1. วิทยากรประจำหนวยเรียน: คุณรัชนี วิเศษสิงห และคุณธเนศ หอมทวนลม
2. สาระการเรียนรู
(1) ปฏิทินทำนา เพื่อการวางแผน เตรียมปจจัย ตลาด ขอตกลง
(2) ขั้นตอนการผลิต (เตรียมแปลง เตรียมดิน เมล็ดพันธุ วัสดุ ปุย ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว)
(3) เก็บรักษา แปรรูป
(4) สงมอบ
(5) การกำหนดราคา ใครกำหนด การตอรอง
(6) เคล็ดลับ การทำนาอินทรียในดินทราย
3. สถานีเรียนรู ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี
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หนวยเรียนที่ 4
การวางแผนทำนา: ราคาไมสำคัญเทากับการวางแผนเพื่อกำไรสุทธิ

1. วิทยากรประจำหนวยเรียน
คุณจิรภัทร ปานสูง
2. สาระการเรียนรู
(1) ทำไมเกษตรกรจึงมุงหวังที่ “ราคา”
(2) การจดบันทึกตนทุนมีประโยชนอยางไร
(3) เทคนิคการจดบันทึกตนทุน
(4) การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนการทำนาอินทรีย
3. สื่อเรียนรู
(1) ตารางจดบันทึกตนทุน
(2) เครื่องมือการวิเคราะหตนทุน
(3) กราฟวงกลมแสดงตนทุน
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หนวยเรียนที่ 5
การทำปุยหมักอินทรียจากวัสดุในฟารม

1. วิทยากรประจำหนวยเรียน
คุณมานิตย แทนเพชร
2. สาระการเรียนรู
(1) หลักการทำปุยอินทรียโดยใชวัสดุในฟารม
(2) ประโยชนที่ไดจากการทำปุยหมักใชเอง
(3) วิธีการทำปุยหมัก
(4) ประโยชนของสวนผสมตาง ๆ และธาตุอาหารที่พืชตองการ
3. สื่อเรียนรู
(1) PowerPoint
(2) ฐานการเรียนรูในฟารมคุณมานิตย แทนเพชร
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หนวยเรียนที่ 6
เทคนิคการปลูกผักอินทรียในพื้นที่จำกัด

1. วิทยากรประจำหนวยเรียน
คุณวีรพล เกตุแกว และคุณจีรพัทร ปานสูง
2. สาระการเรียนรู
(1) การวางแผนการปลูกผักอินทรียบนพื้นที่ที่มีจำกัด
(2) ประมาณการรายได-คาใชจาย
(3) วางแผนจัดการทรัพยากร (ดิน น้ำ แรงงาน)
(4) เลือกพืชที่ปลูกใหเหมาะสมกับตลาด
(5) เรียนรูและทดลอง (การปลูกพืช การทำปุยอินทรีย วิธีกำจัดแมลงศัตรูพืช และโรคพืช)
(6) วางแผนการปลูก
(7) ลงมือทำและการเอาใจใส
3. สื่อเรียนรู
(1) PowerPoint
(2) ฐานการเรียนรูในแปลงผักคุณวีรพล เกตุแกว และคุณจีรภัทร ปานสูง
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หนวยเรียนที่ 7
การสรางแบรนด สำคัญไฉน?

รานปฐม
1. วิทยากรประจำหนวย: 1) คุณวีรพล เกตุแกว 2) คุณจิรภัทร ปานสูง 3) คุณสายสุดา ศรีอุไร
2. สาระการเรียนรู
(1) แนวคิดการสรางแบรนดผลิตภัณฑ
(2) วัตถุประสงคการสรางแบรนดขาว IBM ทุงทองยั่งยืน
(3) กระบวนการสรางแบรนด
(4) ปจจัยสรางแบรนดสูความสำเร็จ
(5) ถอดบทเรียนการสรางแบรนด อะไรที่ใช และไมใช
3. สื่อเรียนรู
(1) PowerPoint
(2) บทความการสรางแบรนดในสินเคาเกษตร, แนวคิดการสรางแบรนด
(3) ตัวอยางการสรางแบรนดที่ประสบความสำเร็จ
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3.5 สรุปผลการประเมินระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
การประเมินระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เ ขารวมโครงการพัฒ นาธุรกิจข าว IBM ภายหลังสิ้นสุด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามแผนการวิจัยซึ่งทีมวิจัยไดสนับสนุนการเรียนรูตามกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยง
ทฤษฎี และชุ ด ความรู  ที ่ ได จากการปฏิ บ ั ติจ ริงภายใต Project Based Learning “การพัฒ นาธุร กิจ ขาวใน
สถาบันเกษตรกร” ที่เลือกเปนกรณีศึกษา มีผลการประเมินดังนี้
3.5.1 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรกอน-หลังเขารวมโครงการ: กรณีการสงเสริมการเรียนรู
ธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด (ตารางที่ 3.1, รูปที่ 3.5)
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรกอน-หลังเขารวมโครงการ: กรณีธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด
ระดับสมรรถนะ
กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
ภาพรวม
ตองปรับปรุงมาก (1.6)
ดี (3.6)
1. มิติดานจิตสำนึก:
- การพึ่งพาและรวมมือกัน
ดี (4.0)
ดี (4.0)
- การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตองปรับปรุงมาก (1.0)
ดีมาก (4.5)
2. มิติดานกระบวนทัศน:
- นโยบาย & ยุทธศาสตร Thailand 4.0
ตองปรับปรุง (2.0)
ปานกลาง (3.0)
- การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตองปรับปรุงมาก (1.0)
ดี (4.0)
- การวางแผนการผลิต
ตองปรับปรุง (2.0)
ดี (4.0)
3. มิติดานความรู & ทักษะ:
- การประกอบการ
ตองปรับปรุงมาก (1.0)
ปานกลาง (3.0)
- การพัฒนาธุรกิจภายใตโซคุณคา
ตองปรับปรุงมาก (1.0)
ปานกลาง (3.0)
- การสรางแบรนด
ตองปรับปรุงมาก (1.0)
ปานกลาง (3.25)

รูปที่ 3.5 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรกอน-หลังเขารวมโครงการ: กรณีธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด
43

ผลการประเมินเปรียบเทียบพบวา ระดับสมรรถนะในภาพรวม 8 องคประกอบ เปลี่ยนจากระดับที่
ตองปรับปรุงมาก (คาคะแนน 1.6) เปนระดับดี (คาคะแนน 3.6) ดังรายละเอียด
- ระดับสมรรถนะของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการที่อยูในระดับ “ดีมาก” ไดแก องคประกอบ
ดานจิตสํานึกการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ระดับสมรรถนะของเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ยกระดับจาก “ตองปรับปรุง & ตองปรับปรุง
มาก” มาอยูในระดับ “ดี” มี 2 องคประกอบ ไดแก 1) กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) กระบวนทัศนการ
วางแผนการผลิตโดยเกษตรกรมีความรูและเขาใจในเรื่องเทคนิคการลดตนทุนการผลิตโดยใชเมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม การรวมซื้อปจจัยการผลิตจากสหกรณการเกษตร
- ระดับสมรรถนะที่ยกระดับจาก “ตองปรับปรุง & ตองปรับปรุงมาก” มาเปนเปนระดับ “ปาน
กลาง” มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) กระบวนทัศนยุทธศาสตร Thailand 4.0 2) ความรู & ทักษะดานการ
ประกอบการ 3) ความรู & ทักษะดานการพัฒนาโซคุณคาและการคาที่เปนธรรม 4) ความรู & ทักษะการสราง
แบรนดผลิตภัณฑ ในดานพฤติกรรมพบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาธุรกิจขาว IBM เขารวมกิจกรรม
สม่ำเสมอ อีกทั้งมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย บางคนอาสา
เปนวิทยากรดวยความเต็มใจ
3.5.2 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรกอน-หลังเขารวมโครงการ: กรณีการสงเสริมการเรียนรู
ธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียีทุงทองยั่งยืน (ตารางที่ 3.2, รูปที่ 3.6)
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรกอน-หลังเขารวมโครงการ: กรณีธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯ
ระดับสมรรถนะ
กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
ภาพรวม
ตองปรับปรุง (2.25)
ดี (3.65)
1. มิติดานจิตสำนึก:
- การพึ่งพาและรวมมือกัน
ดีมาก (4.5)
ดีมาก (4.5)
- การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดีมาก (4.5)
ดีมาก (4.5)
2. มิติดานกระบวนทัศน:
- นโยบาย & ยุทธศาสตร Thailand 4.0
ตองปรับปรุง (2.0)
ปานกลาง (3.25)
- การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตองปรับปรุง (2.0)
ดี (4.0)
- การวางแผนการผลิต
ตองปรับปรุง (2.0)
ดี (4.0)
3. มิติดานความรู & ทักษะ:
- การประกอบการ
ตองปรับปรุงมาก (1.0)
ปานกลาง (3.0)
- การพัฒนาธุรกิจภายใตโซคุณคา
ตองปรับปรุงมาก (1.0)
ปานกลาง (3.0)
- การสรางแบรนด
ตองปรับปรุงมาก (1.0)
ปานกลาง (3.0)
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รูปที่ 3.6 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรกอน-หลังเขารวมโครงการ: กรณีธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯ
ผลการประเมินเปรียบเทียบพบวา ระดับสมรรถนะในภาพรวม 8 องคประกอบ เปลี่ยนจากระดับ
ที่ตองปรับปรุง (คาคะแนน 2.25) เปนระดับดี (คาคะแนน 3.65) มีรายละเอียดดังนี้
- ระดับสมรรถนะของเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่อยูในระดับ “ดีมาก” มี 2 องคประกอบ ไดแก
จิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกัน และจิตสํานึกการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ระดับสมรรถนะของเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่อยูในระดับ “ดี” มี 2 องคประกอบ ไดแก 1)
กระบวนทัศนการวางแผนการผลิตโดยเกษตรกรมีความรูและเขาใจในเรื่องการลดตนทุน การผลิตโดยการใช
วัสดุในแปลง การเพิ่มผลิตภาพโดยใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ วางแผนการผลิตที่สอดคลองกับบริบทและการรวม
กลุมเพื่อวางแผนการผลิตขาวอินทรียรับรองมาตรฐาน จะชวยในการเจรจาตอรองเรื่องราคาผลผลิตกับผูซื้อ
โดยใชกลไกกลุม 2) กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวา เกษตรกรมีการทําการเกษตรผสมผสานที่ชวยใหมี
รายไดหลายทาง ปฏิบัติตามแนวคิด Zero Wastes โดยใชวัสดุเหลือใชในฟารมใหเกิดประโยชน ตลอดจน
สามารถถายทอดความรูเรื่องความสําคัญของเกษตรอินทรียที่มีตอการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืนแกผูอื่นได
- ระดับสมรรถนะที่ยกระดับจาก “ตองปรับปรุง” เปนระดับ “ปานกลาง” มี 4 องคประกอบ
ไดแก 1) กระบวนทัศนยุทธศาสตร Thailand 4.0 2) ความรู & ทักษะดานการประกอบการ 3) ความรู &
ทักษะดานการพัฒนาโซคุณคาและการคาที่เปนธรรม 4) ความรู & ทักษะการสรางแบรนดผลิตภัณฑในระดับ
พฤติกรรม พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาธุรกิจขาว IBM เขารวมกิจกรรมสม่ำเสมอ อีกทั้งมีสวนรวม
ในการเสนอความคิดเห็นและรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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3.6 สรุปบทเรียนการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาธุรกิจขาวในสถาบันเกษตรกร
การพัฒนาเกษตรกรไทยภายใตปจจัยสภาพแวดลอมในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จำเปนอยางยิ่งที่ตองสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อยกระดับสมรรถนะทั้งการปลุกจิตสำนึก ปรับ
กระบวนทัศนและเพิ่มพูนความรู & ทักษะ
การออกแบบกระบวนการสงเสริมการเรียนรูในที่นี้ ไดประยุกตใชแนวคิดทฤษฎี “เชื่อมโยงความรู
(Connectivism)” มาใช เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีและชุดความรูที่ไดจากการปฏิบัติจริง (Project Based Learning)
ภายใตบริบทของสถาบันเกษตรที่เปนกรณีศึกษา กระบวนการดำเนินการที่ประกอบดวย 8 ขั้นตอนที่สำคัญ มี
ผลลัพธเปน “ตัวแบบสงเสริมการเรียนรูในสถาบันเกษตรกร” 2 ตัวแบบ ไดแก ศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว
IBM สกก.บาบลาด จำกัด และ 2) ศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
องค ป ระกอบของศู น ย เ รี ย นรู  ฯได ถูก ออกแบบและพัฒ นาใหส อดคลอ งกับ บริบ ทของชุมชน มี
องค ป ระกอบ สำคั ญ 4 ประการ ได แก 1) สาระการเรีย นรูสำหรับ การพัฒ นาธุร กิจ ขาว IBM ในสถาบัน
เกษตรกร โดยจัดทำในรูปของหนวยเรียนรู 2) วิธีการสงเสริมการเรียนรูโดยการบรรยายพรอมใชสื่อ เอกสาร
PowerPoint รูปภาพและฐานการเรียนรูที่เห็นการปฏิบัติจริง 3) วิทยากรที่เปนแกนนำเกษตรกรมีความรู
ทักษะและแนวปฏิบัติที่ดี พรอมทำหนาที่เผยแพรความรูแกชุมชนและสาธารณะตอไป
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บทที่ 4
ผลการพัฒนาและดำเนินงานธุรกิจขาว IBM
การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมในระยะที่สองเนนไปที่การดำเนินธุรกิจขาวตามแผนธุกิจที่ได
ออกแบบเพื่อบรรลุเปาหมายในระยะยาวตามวิสัยทัศนเชิงกลยุทธที่ไดกำหนดไวตั้งแตระยะที่หนึ่ง ในที่นี้จะได
กลาวถึงความกาวหนาของธุรกิจของกรณีศึกษาทั้งสองแหงดังนี้
4.1 กรณีธุรกิจขาวสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
4.1.1 วิสัยทัศน
ธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมของสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด เปนไปตามนโยบายของสหกรณ
ภายใตวิสัยทัศน “มุงยกระดับสมรรถนะชาวนาในการผลิตขาว GAP สูอินทรีย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จากการจัดทำแผนกลยุทธที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ประกอบดวย
เกษตรกรสมาชิกที่สมัครใจเขารวมโครงการ 60 ราย กรรมการดำเนินการและฝายจัดการสหกรณ ผูแทนศูนย
เมล็ดพันธุ ข าวราชบุร ี ผูแทนสำนักงานสหกรณจ ังหวั ด ผูแทนสำนั กงานเกษตรจั งหวั ด ผูแทนสำนั กงาน
ชลประทานจังหวัด และทีมวิจัย ไดวางแผนการดำเนินการโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบ
ระบบธุรกิจที่ประยุกตเ อาการพัฒนาโซคุ ณคา (Value chain Development) มาใชเพื่อสรางคุณค าและ
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑขาวดังรูปที่ 4.1 มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 4.1 การพัฒนาโซคุณคาขาว IBM บานลาด
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4.1.2 ระบบธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด (รูปที่ 4.2)
การพัฒนาระบบธุรกิจภายใตกรอบแนวคิด การพัฒนาโซคุ ณคา (Value chain Development)
สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ไดนําไปสูการยกระดับธุรกิจขาวสหกรณใน 3 องคประกอบ ไดแก (รูปที่ 4.2)

รูปที่ 4.2 กรอบการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑขาว IBM กรณีธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จก.
ที่มา: โครงการพัฒนาธุรกิจขาว IBM. 2562

- การยกระดับผลิตภั ณฑ เปน ข าว GAP ดวยระบบควบคุมภายใน (ICS) โดยเครือขายเกษตรกร
ภายใตโครงการนํารอง 60 ราย และผานการรับรองมาตรฐาน GAP 21 ราย เนื้อที่ผลิต 104 ไร มีผลผลิต 67.4
ตันขาวเปลือก มีการดำเนินกิจกรรมดังรูปตัวอยาง

กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑจากขาวเคมีเปนขาว GAP รับรองมาตรฐานแบบมีสวนรวม
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- การยกระดับหนาที่ของสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายขาว
IBM ทีมงานขาว IBM คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ภายใตระบบควบคุมภายในภายใตการ
สนับสนุนของทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขา วราชบุรี และจัดใหมีกลไกศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ภายใต
การสนับสนุนจากทีมวิจัยสกสว.เพื่อสงเสริมการเรียนรูแก เกษตรกรและภาคี ดังภาพกิจกรรมตัวอยาง

การยกระดับหนาที่ของสหกรณ
- การยกระดับกระบวนการธุรกิจขาว IBM ของสกก. โดยมีการวางแผนเชื่อมโยงภาคีเครือขายสมาชิก
ผูผลิตภายใตแผนธุรกิจเพื่อจําหนายแกตลาดเปาหมายในชุมชนในสองกลุมหลัก คือสมาชิกสหกรณและ ภาคี
ผูประกอบการ โดยมีเปาหมายเพื่อสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสรางความมั่นคงทางอาหารไปพรอมกัน
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การยกระดับกระบวนการธุรกิจขาว IBM ของสกก.
ระบบธุรกิจขาว IBM ภายใตโซคุณคาผลิตภัณฑ มีการวางระบบและกลไกการจัดการความสัมพันธ
ระหวางตัวละคร (Actors) ดังนี้ (รูปที่4.3)

รูปที่ 4.3 โซคุณคาธุรกิจขาว IBM บานลาด
1) ระดับตนน้ำ: เครือขายเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรีย จำนวน 21 รายเนื้อที่ผลิต 104 ไร ที่ผานการ
เรียนรูฯและฝกอบรมการทำนา GAP ทำหนาที่ผลิตขาว GAP สงจำหนายแกสหกรณการเกษตรตามแผนธุรกิจ
ขาว IBM ปเพาะปลูก 2561/2562 ไดผลผลิตจำนวน 104 ตันขาวเปลือก โดยฝายสนับสนุนที่สำคัญ ไดแก
- ทีมงานขาว IBM สกก. ทีมวิจัยสกสว.และทีมงานจากศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ทีมตรวจ
รับรอง GAP กรมการขาว ดังรายละเอียดในโครงสรางการบริหารจัดการ (รูปที่ 4.4)
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รูปที่ 4.4 โครงสรางการบริหารจัดการเครือขายเกษตรกรผลิตขาว GAP ผานการรับรองภายใตระบบควบคุมภายใน
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- ทีมงานขาว IBM สกก. ทำหนาที่ใหคำแนะนำและบริการเกี่ยวกับสินเชื่อ ปจจัยการผลิต และ
ประสานงานเครือขายเกษตรกรในการเรียนรู & ฝกอบรม และการดำเนินกิจกรรมตามแผนตรวจรับรอง GAP
แบบกลุม
- ทีมวิจัยสกสว. ทำหนาที่ใหความรู ขอมูลขาวสาร สรางบรรยากาศและแรงจูงใจแกเกษตรกร ให
คำแนะนำประสานงานภาคีและติดตามผลเพื่อใหเปนไปตามแผนธุรกิจภายใตปณิธานและเปาหมายรวม
- ทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ทำหนาที่เปนทีมพี่เลี้ยงสำหรับเทคนิคการทำนา GAP ให
ความรูเกี่ยวกับเงื่อนไข แนวปฏิบัติและเกณฑการตรวจรับรอง GAP: ภายใตระบบควบคุมภายใน (ICS)
- ทีมงานตรวจรับรอง GAP กรมการขาว มีหนาที่ตรวจรับรอง GAP
ผลลัพธการดำเนินการ:
- ผลผลิตขาวเปลือก (พันธุชัยนาท, สุพรรณบุรี) ผานรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 104 ตัน
ขาวเปลือก
- เกษตรกร 21 รายผานการเรียนรู มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และมีความรู & ทักษะการทำนา GAP
ภายใตระบบควบคุมภายใน (ICS)

2) ระดับกลางน้ำ: สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ดำเนินธุรกิจขาว IBM ภายใตความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการดำเนินการ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายขาว IBM ทีมงานขาว IBM และใชเงินทุน
รักษาระดับราคาผลผลิตสหกรณมาสนับสนุนการจายเงินสวนตางใหแกเกษตรกรภายใตโครงการนำรอง เพื่อ
สรางแรงจูงใจจำนวเงิน 2,487บาท/กก. รวมทั้งสิ้น 153,506 บาท
- คณะกรรมการนโยบายขาวเปนตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ มีหนาที่กำกับนโยบายให
เปนไปตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค
- ที มงานข า ว IBM ประกอบดว ย ผูจ ัดการ ผูช ว ยผูจ ัดการ ผูจ ัดการโรงสี เจาหนาที่ส ินเชื่อ
เจาหนาที่การตลาด มีหนาที่ดำเนินการตามแผนธุรกิจขาว IBM ใหบริการสินเชื่อ ปจจัยการผลิต รวบรวม เก็บ
รักษา แปรรูป บรรจุถุง จัดจำหนาย และกระตุนอุปสงคขาว IBM แกผูบริโภคในชุมชนภายใตแบรนดขาว IBM
สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด
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- คณะกรรมการตรวจรับรอง GAP ภายใตระบบควบคุมภายใน มีหนาที่ดำเนินการตรวจรับรอง
GAP ตามเงื่อนไข GAP กรมการขาว

2) ระดับปลายน้ำ: ไดแก ผูบริโภค แบงเปนสองกลุม คือ กลุมรานอาหาร ไดแก รานกี่วา เปลญวน
ซื้อขาวสารขนาดบรรจุถุง 50 กก. (10%) และสมาชิกสหกรณขนาดบรรจุ 5 กก. (90%)

4.1.3 แผนธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด
การออกแบบธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม โดยประยุกตเอาแนวคิด “การพัฒนาโซคุณคา (Value chain
Development) มาใช มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ และมีการจัดการความสัมพันธภายใต
วิสัยทัศนรวม กำหนดภารกิจตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละภาคี ซึ่งในที่น้ีอธิบายใหเห็นดวย Business
model canvas (Alexander Osterwalder) ซึ่งแบงองคประกอบของระบบธุรกิจ ขาว IBM สกก.บานลาด
ออกเปน 9 สวน ประกอบดวย (รูปที่ 4.5)
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รูปที่ 4.5 ตัวแบบธุรกิจขาว IBM บานลาด ตามแนวคิด Business Model Canvas
1. พันธมิตรหลัก (Key Partners) ทีมวิจัยสกสว. ทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ทีมตรวจ
ประเมินศูนยเมล็ดพันธุ
1.1 เครือขายเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีแผนการผลิตเพื่อสงมอบผลิตภัณฑภายใตโครงการ
ธุรกิจขาว IBM กับสหกรณ
1.2 ทีมวิจัยสกสว.ทำหนาที่สงเสริม & สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ภายใตแผนงานวิจัย
1.3 ทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ทีมตรวจประเมินศูนยเมล็ดพันธุใหการสนับสนุน แนะนำ
แกเกษตรกรในการผลิตขาว GAP ผานการรับรองมาตรฐานแบบกลุม
2. กิจกรรมหลัก (Key Activities)
2.1 สงเสริมสมรรถนะ (3 มิติ) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ และรวมมือกับภาคีสนับสนุนการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑจากการผลิตจากเคมีไปสูผลิตภัณฑขาว GAP ผานการรับรองมาตรฐานแบบกลุม
2.2 การยกระดั บ หน า ที ่ เครือขายเกษตรกรผู ผ ลิต ขาว GAP ในฐานะหุน สว นระบบธุ ร กิ จ
คณะกรรมการนโยบาย & ที มงานธุ ร กิ จ ข าว IBM ในการขับ เคลื่อนแผนธุร กิจ ภายใตเ ปาหมาย/ตัว ชี ้ วั ด
คณะกรรมการตรวจประเมิน GAP ในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุม
2.3 การยกระดับธุรกิจสหกรณดวยการเชื่อมโยงธุรกิจกับตลาดเปาหมายในชุมชน โดยเนนกระตุน
อุปสงคผูบริโภคที่เปนสมาชิก ผูประกอบการในชุมชน ใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน
3. ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ทรัพยากรหลักที่ส ำคัญคื อ เครือขายเกษตรกรที่เ ข าร ว ม
โครงการฯ ขาว GAP ผานการรับรองมาตรฐาน คณะกรรมการนโยบายขาว IBM คณะกรรมการตรวจรับรอง
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ขาว GAP ทีมงานฝายจัดการสหกรณนำโดย ผูจัดการ ฝายวางแผน ฝายสินเชื่อ ฝายสงเสริมสมาชิก ผูจัดการ
โรงสี ฝายการตลาด) ลานตากขาว โรงสี เครืองมืออุปกรณ
3.1 เครือขายเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ 21 คน ที่เขาสูกระบวนการสงเสริมการเรียนรูและ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการผลิตขาว GAP ผานการรับรองมาตรฐานแบบกลุม
3.2 คณะกรรมการนโยบายข าว IBM มีบทบาทในการสนับสนุ นนโยบาย แผนกลยุ ทธ และแผน
ดำเนินงานสหกรณ
3.3 คณะกรรมการตรวจรับรอง GAP ภายใตโครงสรางการตรวจรับรอง GAP แบบกลุมของ
กรมการขาว
3.4 ทีมงานฝายจัดการธุรกิจขาว IBM โดยผูจัดการ ฝายวางแผน ฝายสินเชื่อ ฝายสงเสริมสมาชิก
ผูจัดการโรงสี ฝายการตลาด) ทำหนาที่บริหารจัดการตามแผนธุรกิจ
3.5 ทุนทรัพยากร ไดแก รถแทรคเตอร ลานตากขาว โรงสี เครืองมืออุปกรณการแปรรูปและ
การตลาด
4. คุณคาของสินคาและบริการ (Value Proposition) ที่สำคัญคือการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ตัวแบบธุรกิจสหกรณที่สามารถแกปญหาเกษตรกรอยางเปนองครวม การพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชน (Circular Economy) การสรางความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
5. ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationships) ใชความสัมพันธเครือขายสมาชิกสหกรณ
ภาคีผูประกอบการในชุมชน และใชแบรนดขาวIBMในการกระตุนอุปสงค
6. ชองทางการเขาถึงลูกคา (Channels) การกระจายสินคาใชวิธีจำหนายตามออเดอร
7. Customer Segments มีสองกลุมหลักไดแกสมาชิกและรานอาหารในชุมชน
8. โครงสรางตนทุน (Cost Structure) คาใชจายหลักของธุรกิจคืออะไร อาทิเชน ระบบโครงขายที่
ตองดูแลรักษา, ระบบฐานขอมูลที่นับวันจะขยายใหญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, คาใชจายอันเกิดจากการที่ตองพัฒนา
ซอฟแวรไปเรื่อยๆ หรือบางรายเปนงานที่เกี่ยวกับการตลาดเปนหลัก ซึ่งก็จะมีคาใชจายดานการตลาด, การดึง
ลูกคาเขามา เปนตน
9. รายไดหลัก (Revenue Stream) จากการจำหนายขาวสารแบรนด IBM แกกลุมเปาหมายที่เปน
สมาชิกและผูประกอบการรานอาหาร
4.1.4 ผลการดำเนินธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จก.
ในที่นี้จะกลาวถึงผลการดำเนินธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จก. ปการผลิต 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้
ผลการดำเนินงานธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ในปการผลิต 2561 เปนไปตาม
แผนธุรกิจ (ตารางที่ 4.1) โดยมีเกษตรกรที่ผานการตรวจรับรอง GAP แบบกลุม จำนวน 21 ราย เนื้อที่การ
ผลิตรวม 104 ไร ในพื้นที่ 5 ตำบล ประกอบดวย สะพานไกร โรงเข ทาเสน หวยของ และบานหาด โดย
คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบใหกำหนดราคารับซื้อผลผลิตตันละ 10,000 บาท (ความชื้น 15%)
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ผลการรวบรวมขาวเปลือกภายใตโครงการมีจำนวน 67.4 ตันขาวเปลือก รับซื้อตามความชื้นไดใน
ราคาเฉลี่ยตันละ 9,850 บาท คิดเปนมูลคา 618,942 บาท โดยสหกรณใชเงินกองทุนรักษาระดับราคาผลผลิต
มาอุดหนุนโครงการเปนเงิน 2,487 บาท/ตัน รวมทั้งสิ้น 153,506 บาท จำหนายขาวสารราคากก.ละ 20 บาท
คิดเปนมูลคา 778,915 บาท ตนทุนการผลิตรวม 618,942 บาท/ตัน มีกำไรขั้นตน 159,973 บาทและมีกำไร
สุทธิ 150,523 บาท
ตารางที่ 4.1 ผลการดำเนินการโครงการธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด
ผลการดำเนินการ
โครงการธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด
ปเพาะปลูก 2561
เกษตรกร
เนื้อที่ผลิต
ผลผลิต
ราคาตามขอตกลง
เงินอุดหนุนจากกองทุนรักษาระดับราคา

21
104
67.4
10,000
2,487

ขาย:

ราย
ไร
ตันขาวเปลือก
บาท/ตัน (ความชื้น 15%)
บาท/ตัน รวม 153,506 บาท

ขาวสาร
32,712 กก. X 20 บ.
ปลายขาว
8,024 กก. X 11 บ.
รำแปง
4,320 กก. X 8 บ.
รำหยาบ
617 กก. X 3 บ.
ตนทุนการผลิต:
ซื้อขาวเปลือก
67,460 กก. X 9,850 บ.
คาใชจายซื้อ
คาใชจายในการผลิต
กำไรขั้นตน
หัก คาใชจายคนงาน 10 วัน x 315 บ.
กำไรจากการดำเนินการ
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778,915
654,240
88,264
34,560
1,851
618,942
607,067
875
11,000
159,973
9,450
150,523

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.1.5 มูลคาเพิ่มที่เกษตรกรไดรับจากโครงการธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด
การเปรียบเทียบตนทุนผลตอบแทนการทำนาของเกษตรกรที่เขารวมโครงการธุรกิจขาว IBM สกก.
บานลาด จำกัด ระหวางป 2561-2562 จำนวน 21 ราย มีเนื้อที่ผลิตรวม 106 ไร มีเนื้อที่ทำนาต่ำสุด 1.5 ไร
สูงสุด 8.5 ไร
กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรทำนาเคมีและปลูกขาวพันธุชัยนาทและสุพรรณเปนหลัก ภายหลัง
เมื่อเขารวมโครงการและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมาทำนา GAP ดังรายละเอียดในตารางที่
4.2
- ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 650 กก.ตอไร เปน 679.80 กก.ตอไร หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเปนรอย
ละ 4.6
- ตนทุนเฉลี่ยตอไร ลดลงจากเดิม 5.15 บาทตอกก. เปน 4.85 บาทตอกก. หรือลดลงจากเดิมคิดเปน
รอยละ 6
- ราคาเฉลี่ยที่ไดรับ (ความชื้น15%) เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.00 บาทตอกก. เปน 8.83 บาทตอกก. หรือ
เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 26
- รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.85 บาทตอกก. เปน 3.97 บาทตอกก.หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเปนรอย
ละ 115
- รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,202.50 บาทตอไร เปน 2,698.80 บาทตอไร หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมคิด
เปนรอยละ 124
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบตนทุน-ผลตอบแทนเกษตรกรที่เขารวมโครงการขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด
ระหวางป 2560-2561
รายการ

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร
ราคาที่ไดรบั (บาท/กก.)
ตนทุนเฉลี่ย (บาท/กก.)
รายไดสทุ ธิ (บาท/กก.)
รายไดสทุ ธิ (บาท/ไร)
หมายเหตุ: รายละเอียดอานเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 5

57

ป 2560

ป 2561

แตกตาง

รอยละทีเ่ พิ่มขึ้น
(ลดลง)จากปกอน

650
7.00
5.15
1.85
1,202.50

679.80
8.83
4.85
3.97
2,698.80

29.80
1.83
(0.30)
2.12
1,616

4.60
26
(6)
115
124

4.1.6 ความคิด/มุมมองของสมาชิกผูผลิต
ในที่นี้จะไดนำเสนอความคิด/มุมมองของเกษตรกรสมาชิกสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ที่เขา
รวมโครงการขาว IBM ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) คุณประสิทธิ์ สวยงาม - มีความตั้งใจที่จ ะเขามาทำนาแบบ GAP จากการที่เปนชาวนามา
ตั้งแตเด็ก เมื่ออายุมากจึงอยากลดสารเคมีเพื่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และผูบริโภค เปาหมายสำคัญคือ ไดใชนวัตกรรมในการ
ทำนาอยางมีมาตรฐาน ลดตนทุน และเปนแบบอยางใหคนรุนหลัง
ปจจุบันที่บานเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง แปลงนาที่เขารวม
โครงการฯ 5 ไร ไมไดใชสารเคมี สวนแปลงที่ทำนาใชสารเคมีก็จะมี
สถานที่แยกเก็บสารเคมีมิดชิดเพื่อความปลอดภัย และจะเพิ่มการทำ
นา GAP จาก 5 ไร เปน 10 ไรในระยะตอไป
- การทำนา GAP เปนวิธีการทำนาที่มีความปลอดภัยตอผูผลิตและ
ผูบริโภคสงผลใหลดตนทุนการผลิตจากการลดการใชสารเคมีและมี
วิธีการใชสารเคมีที่ถูกตอง
2) คุณสุนทร ยิ้มรอด

- มี ป ระสบการณทำนาแบบใชสารเคมีมาตลอดจนอายุ 65 ป เมื่อ
อาจารยจุฑาทิพยและทีมวิจัยเขามาแนะนำใหทำนา GAP พรอมทั้ง
การสนับสนุนความรูจากทีมวิจัยขาวจากราชบุรี เพื่อใหทำนาแลว
เกิดความปลอดภัยตอผูบริโภคและตัวเอง จึงไดเขารวมโครงการฯ
ในชวงแรกมีสมาชิกประมาณ 60 คน จนเหลือลาสุด 21 คน แมไม
ทราบวาตอไปจะเหลือกี่คน แตไดย ืน ยัน วาตนเองจะไมออกจาก
โครงการฯ นอกจากนี้ ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา แมขั้นตอนการ
ทำนา GAP จะมากและยากในเรื ่ อ งการจดบั น ทึ ก (ส ว นใหญ จ ะ
หลงลืม) แตก็ไดเรียนรูวา ชาวนาและผูบริโภคจะไดประโยชนจาก
ขาว GAP ลดตนทุนการซื้อสารเคมี เพราะทำปุยหมักและปุยอินทรีย
ใชเอง และแมจะใชปุยเคมีบางก็อยูในปริมาณที่กำหนดไว ในฤดูกาล
ตอไปไดเตรียมพื้นที่ทำนา GAP เพิ่มจาก 3 ไร เปน 10 ไร พื้นที่ทำ
นาอยูในเขตชลประทาน ทำนาปได แตทำนาปรังไมไดเพราะพื้นที่
เป น ดิน ทราย ผลผลิตที่ผ านมา 7 ไร ได 5,000 กก. และฝากให
สหกรณฯ รับซื้อขาวของสมาชิกทั้งหมด ขณะเดียวกันก็ขอใหสมาชิก
มาขายขาวใหสหกรณฯ ไมขายใหคนภายนอก เพื่อใหเกิดการรวมตัว
กันของกลุม
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3) คุณวรางคณา พราหมณนอย - เขารวมทำนาในโครงการฯ จำนวน 3 ไร เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเอง แตโดยสวนตัวแลวการมาเขารวมโครงการ
เพราะตองการลดตนทุนการจางคนฉีดสารเคมี (ทำนา 2 คนพี่นอง
ไมฉีดสารเคมีเอง ทำไมไหว) ประโยชนของการเขารวมโครงการ คือ
ได ความรูทั้งจากทีมวิจ ัย และเพื่อนสมาชิกในกลุม รวมทั้งความ
ปลอดภัย
4) คุณชีพ คำโพธิ์

- เขารวมโครงการข าว IBM เพราะอยากลองเปลี่ ยนมาทำนา GAP
เพราะคิดวาปลอดภัยตอสุขภาพ และขอฝากใหสมาชิกมีความเชื่อมั่น
ในการทำขาว GAP

5) คุณถม พรายประทีป

- เลาประสบการณการไปดูงานที่ญี่ปุน ไดเห็นชาวนาญี่ปุนผลิตเอง ซื้อ
เอง จึงมีความมั่นใจในกระบวนการทำงานของโครงการ รวมทั้งทีม
วิ จ ั ย จะสามารถชว ยหาตลาดภายนอกได เชื่อมั่น วายุทธศาสตร
Thailand 4.0 ของรัฐจะเปนโอกาสที่ดีสำหรับกลุมสมาชิก

6) คุณเมี้ยน เผื่อนศรีเมือง
- การทำขาว GAP ตองมีความตั้งใจ การเริ่มเขารวมโครงการธุรกิจ
IBM จากการเป น หั ว หน า กลุ  ม 25 ได ช ั ก ชวนสมาชิ ก มาเข า ร ว ม
โครงการ เริ่มตนมันก็มีความยุงยากในการทำขาว GAP แตพอไดเริ่ม
อบรมและปฏิบัติมันไม ไดย ากอย างที่คิด ในการเริ่มตนตองมี การ
เตรียมดินใหมีความพรอม และดำเนินการเพาะปลูกและดูแลผลผลิต
อยางทั่วถึง มีการนำปุยชีวภาพเขามาปรับใช และจดบันทึกในการทำ
นา จากการเขารวมโครงการฯ สมาชิกไดมีการปฏิบัติตาม และมีแผน
ธุรกิจในการดำเนินงาน ทางสหกรณฯใหราคาขาวเปลือกดี มีความ
มั่นใจในโครงการฯ และจะขยายกลุม เพิ่มจำนวนคนเขารวมโครงการฯ
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- เปนการสรางตลาดขาวที่ผลิตออกไปแลวสามารถทำใหรูวามาจาก
ไหน ผูบริโภคสามารถรับรูความเปนมาของขาวและสามารถติดตอซื้อ
ซ้ำได ตนเองรูสึกมีความมั่นใจอยางมากในการเขารวมโครงการฯ ทั้ง
การผลิตและราคาผลผลิตที่ทางสหกรณใหการดูแล อีกทั้งสมาชิก
สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ที่เขารวมโครงการฯ มีการเติมเต็ม
องคความรูและมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น มีกระบวนการดำเนินงาน
อยางเปนขั้นตอนและตรวจสอบดูแลกันในกลุม
7) คุณบรรจง นามไว

- การทำขาว GAP ชวยลดการใชสารพิษ ไดผลิตขาวที่มีคุณภาพและได
ราคาดี

8) คุณประยงค แกวฉ่ำ
- การทำขาว GAP ไมไดย าก สามารถทำไดดว ยความตั้ง ใจ คนใน
ครอบครัวสุขภาพดี มีการทำปุยใชเอง ครอบครัวมีการใชเวลารวมกัน
นำพื้นที่เขารวมโครงการฯ 7 ไร 2 งาน ไดผลผลิต 6,410 กิโลกรัม
การลงทุนไมมาก เนื่องจากมีรถเกี่ยวขาวเอง มีแคคาเชื้อเพลิงเปน
หลัก การทำนาที่ผานมาพื้นที่เขารวมโครงการฯ ดีกวาพื้นที่ไมเขา
รวมโครงการฯ ลดสารพิษที่ใชในแปลงนา อีกทั้งไดวิเคราะหแนว
ทางการลดตนทุน หันมาใชปุยหมักแทนปุยเคมี
9) คุณพิมพ มากมูล
- การเขารวมโครงการฯ แลวไดผลดี ทำใหมีทายาทเริ่มเขามาชวยใน
การทำนา ขอเชิญชวนเพื่อนเกษตรกรสมาชิกชวนลูกหลานทายาทมา
เขารวมโครงการฯ
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10) คุณเกษราภรณ นุชอินทร
- ความมั่นคงของชีวิต เนื่องจากการลดใชสารเคมี สงผลตอสุขภาพเกิด
ความแข็งแรงมากขึ้น

11) คุณวิเชือน เนตรนอย

- สุขภาพดี ไดเรียนรูวิเคราะหตนทุน สามารถหาแนวทางในการลด
คาใชจาย

12) คุณแฉลม มาเกิด
- มี ความสุขในการทำนา GAP เนื่องจากมีก ารลดใชส ารเคมี ท ำให
สุขภาพดี อีกทั้งยังชวยลดตนทุนการทำนา ไดความรูในการผลิตปุย
ใชเองตามวัตถุดิบที่มีอยู

13) คุณสงวน พรายประทีป
- การไมใชสารเคมี สงผลใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น วางแผนการใชสารเคมี
เมื่อกอนอะไรดีก็ใชหมดสารเคมีที่มีการปาวประกาศ
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14) คุณสะเทิ้น คนมี

- ไดความรูใหม ๆ ในการทำนา

15) คุณชุติพงศ ศักดิ์ธีรสุนทร

- การทำนา GAP ตองรูหลักการในการผลิต

16) คุณบุญเลิศ เจริญดี

- หลังจากเขารวมโครงการฯ ตนทุนในการทำนาลดลง ไดเรียนรูวิธีการทำนา
ที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

17) คุณลือชัย นอยจอย

- นา GAP ดีตอสุขภาพ ทั้งผูผลิตและผูบริโภค
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18) คุณบุญมาก คงทอง

- อยากลองเปลี่ยนวิถีการทำนาที่ดีตอสุขภาพและลดตนทุนในการทำนา

19) คุณอุมาพร หอมกรุน

- นอกจากไดราคาผลผลิตที่ดีแลว การทำนา GAP ชวยลดตนทุนใน
การทำนาและมีผลดีตอสุขภาพ

20) คุณสะเทื้อน ประทุนเทือง

- เรียนรูวิธีการทำนา GAP ทำใหทำนารูปแบบใหมอยางเปนขั้นตอนที่
ดีตอสุขภาพทั้งตอคนผลิตและคนบริโภค

21) คุณมอย รักมิตร
- การทำนา GAP นอกจากจะดี ต  อ สุ ข ภาพแล ว ยั ง ช ว ยลดต น ทุ น
พื้นฐานมีการทำนาอินทรียอยูแลว การทำนา GAP ครั้งนี้ไมยากเกิน
และสามารถทำได
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4.2 กรณีธุรกิจขาววิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี
4.2.1 วิสัยทัศน
ผลการวิเคราะหสถานการณภายใตกระบวนการแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการและสมาชิก
ตลอดจนภาคีพันธมิตรธุรกิจ ภายใตการสนับสนุนของทีมวิจัยสกสว.ไดนำมาซึ่งการกำหนดทิศทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนฯ ทุงทองยั่งยืนโดยเปนไปภายใตวิสัยทัศน “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง
ยั่งยืน เพื่อสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพและชีวิตความเปนอยูของสมาชิกและชุมชน” โดยไดวาง
แนวทางกลยุทธไว 4 ประการ ไดแก (รูปที่ 4.6)
1) สรางกลไกการเรียนรูรวมกันตามกรอบการสรางสมรรถนะ 3 มิติ
2) สรางแรงจูงใจการมีสวนรวมบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนและเพิ่มพูน
ทักษะดานการประกอบการโดยใชโครงการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมแมบาน
3) พัฒนาโครงสราง-กลไก-ระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุง
ทองยั่งยืน
4) การพัฒนาระบบธุรกิจขาว IBM การเพิ่มชองทางการตลาดภายใต Value Chain Development
และการสรางแบรนดขาว IBM

รูปที่ 4.6 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการบรรลุวิสัยทัศนวิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
โดยในสวนของการพัฒนาธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน เปนไปภายใตแนวทางกลยุทธ
ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.7 มีการดำเนินการที่สำคัญที่เนนไปที่การขับเคลื่อนแผนสงเสริมการเรียนรู แผนพัฒนา
โครงสราง-ระบบบริหารจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจขาว IBM โดยเนนที่การจัดการความสัมพันธใหมระหวางผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยการนำแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development: VCD) มาใชเพื่อลดตนทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจ การเปดชองทางการตลาดใหม
การสรางแบรนดขาว IBM (รูปที่ 4.7)
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รูปที่ 4.7 กระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธการพัฒนาธุรกิจขาวIBM ทุงทองยั่งยืน
4.2.2 ระบบธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน
การพัฒนาระบบธุรกิจภายใตกรอบการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development) ไดนําไปสู
การยกระดับการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มดวยการดำเนินการใน 3 องคประกอบ ไดแก (รูปที่ 4.8)
1) การสงเสริมการเรียนรูสรางสมรรถนะ 3 มิติ 8 องคประกอบแกเครือขายเกษตรกรสมาชิก 31 ราย
2) การยกระดับหนาที่ของวิสาหกิจชุมชนดวยการปรับปรุงโครงสราง-ระบบการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม การจัดการความสัมพันธระหวางสมาชิกที่สอดคลองกับแผนธุรกิจ เพื่อการแกปญหาอาชีพและการ
ดำเนินชีวิตภายใตวิสัยทัศนรวม
3) การเจรจาตอรองภาคีพันธมิตรธุรกิจตามสัญญาขอตกลงเพื่อจำหนายผลผลิตขาวอินทรีย
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ผลการพัฒนาระบบธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน แสดงใหเห็นดังรูปที่ 4.8
ในระดับตนน้ำ ประกอบดวยเครือขายสมาชิก 2 กลุม กลุมเครือขายอูทองและกลุมเครือขายหวย
กระเจารวม 7 ราย มีเนื้อที่การผลิตขาวอินทรียรับรองมาตรฐาน IFOAM และเกษตรกรผลิตขาวอินทรี ย
ปรับเปลี่ยน 2 ราย เนื้อที่การผลิต 27 ไร รวม 87 ไร โดยมีทีมวิจัยสกสว.ชวยสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู และบริษัทซองเดอรใหการสนับสนุนการรับรองมาตรฐาน IFOAM ประมงจังหวัด สงเสริมเกษตรกร
เรื่องเลี้ยงปลาอินทรีย กรมสงเสริมเกษตรสงเสริมและใหขอมูลขาวสารการเกษตรตาง ๆ
ในระดับกลางน้ำ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน ทำหนาที่ประสานงานภาคีพันธมิตร
ธุรกิจ การประชุมเจรจาธุรกิจ เปนแหลงเรียนรูและขอมูลขาวสาร จัดการความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ
สมาชิกผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ ทีมวิจัยสกสว. โรงสีชุมชน ภาคีผูประกอบการ บริษัทซองเดอรไทยออกานิค
ฟูดส จำกัด เลมอนฟารม สาธารณสุขจังหวัด เพื่อการขับเคลื่อนแผนธุรกิจขาว IBM สูการบรรลุวิสัยทัศนรวม
ของวิสาหกิจชุมชน “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนเพื่อสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนในอาชีพและชีวิตความเปนอยูของสมาชิกและชุมชน”
ในระดับปลายน้ำ ภาคีผูประกอบการ บริษัท ซองเดอรไทยออกานิกฟูดส จำกัด บริษัทสังคม
สุขภาพ จำกัด (เลมอนฟารม) สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (KU food) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และผูบริโภคในชุมชน

รูปที่ 4.8 ระบบธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน ป 2561
4.2.3 แผนธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
การออกแบบธุ ร กิ จ ข า วแบบมี ส  ว นร ว มโดยนำแนวคิ ด “การพั ฒ นาโซ ค ุ ณ ค า (Value chain
Development)” มาใช มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจเพื่อการจัดการความสัมพันธภายใต
วิสัยทัศนรวม และกำหนดภารกิจตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละภาคี ซึ่งอธิบายใหเห็นดวย Business
model canvas (Alexander Osterwalder) ซึ่งแบงองคประกอบของระบบธุรกิจออกเปน 9 สวนประกอบ
ดังนี้
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รูปที่ 4.9 ตัวแบบธุรกิจขาว IBM บานทุงทองยั่งยืน ตามแนวคิด Business Model Canvas
1. Key Partners ไดแก บริษัท ซองเดอรไทยออกานิคฟูดส จำกัด รานเลมอนฟารม โรงสีชุมชน
สำนักงานเกษตรอำเภอ ทีมวิจัยสกสว.
2. Key Activities คือ กิจกรรมหลักของธุรกิจ มุงเนน 3 กลุมกิจกรรมหลัก ไดแก 1) การยกระดับ
สมรรถนะ อาทิเชน การวางแผนเพิ่มผลิตภาพการผลิต การกำหนดราคาในตลาด การเปนหุนสวนธุรกิจใน
ระบบธุรกิจขาว IBM 2) การยกระดับหนาที่และกระบวนการดำเนินธุรกิจขาวของวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช
กรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา และตัวแบบธุรกิจ IBM มาใชในการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตร 3)
พัฒนาศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืนเพื่อเผยแพรสูสมาชิกและชุมชน
3. Key Resource ทรัพยากรหลักในธุรกิจ ประธานวิสาหกิจชุมชน & แกนนำ เครือขายสมาชิก
35 รายที่เขามามีสวนรามในโครงการขาว IBM คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ที่ปรึกษาบริษัทซองเดอรไทย
ออรกานิคฟูด จำกัด กองทุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
4. Value Propositions คือ การสรางพื้นที่เรียนรูในรูปแบบ Project Based Learning ในการทำ
ธุรกิจขาว IBM เพื่อใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูในการสรางสรรคนวัตกรรมในสถาบันเกษตรกร เพื่อแกปญหา
อาชีพภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนในอาชีพ
5. Customer Relationships วิสาหกิจชุมชนใชกลไกการเรียนรูและเวทีประชุมและสรุปบทเรียน
ตลอดจนการจัดการความสัมพันธเพื่อการมีสวนรวมในระบบธุรกิจสูวิสัยทัศนรวม
6. Channels ใชวิธีการสงมอบสินคาขาวสารตามขอตกลงรายปกับผูประกอบการ 2 ราย โดยสง
มอบผลิตภัณฑตามออเดอรตามแผนการสงมอบสินคาตามเงื่อนไขการสงมอบเดือนละครั้ง ๆ ละ 1 ตัน สงใน
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กระสอบขนาดบรรจุ 40 กก. ในราคาสงถึงหนาโรงงาน กก.ละ 50บาท/กก.ขาวสาร สำหรับสินคาขาวภายใต
แบรนด ขาวIBM ทุงทอง จะสง มอบตามออเดอรของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่เจาะกลุมลูกคาเปาหมาย
ในหนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย (KU food)
7. Customer Segments คือ ลูกคามีสองกลุม คือ ผูประกอบการซื้อสินคาตามสัญญาขอตกลง
ราคารายป ไดแก บริษัทซองเดอรไทยออรกานิคฟูด จำกัด และรานเลมอนฟารม 99% กับชองทางการตลาด
ใหมภายใตแบรนดขาว IBM ประมาณ 1%
8. Cost Structure โครงสรางตนทุน ประกอบดวย ตนทุนการผลิตสินคาขาวเปลือก คาใชจาย
รวบรวม เก็บรักษา แปรรูป บรรจุหีบหอ กระจายสินคา
9. Revenue Streams รายไดจากการจำหนายขาวสาร
4.2.4 ผลการดำเนินธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน
ในที่นี้จะกลาวถึงผลการดําเนินธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนทุงทองยั่งยืน ปการผลิต 2561 มี
ผลการดําเนินงานธุรกิจขาว IBM ในปการผลิต 2561 เปนไปตามแผนธุรกิจในสวนของขาวอินทรียตัว แบบ
ธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน เปนไปภายใตแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา (Value
Chain Development) ภายใตเครือขายเกษตรกรที่ทำการผลิต เก็บรักษา แปรรูป บรรจุภัณฑ และสงมอบ
ผลิตภัณฑเปนขาวสารบรรจุกระสอบตามเงื่อนไขการสงมอบที่บริษัทในนามของวิสาหกิจชุมชนฯ โดยประธาน
ในฐานะหัวหนาโควตาทำหนาที่ประสานงาน ตอรองราคาภายใตขอตกลง (contract farming) กับบริษัทคูคา
สองบริษัทคือ บริษัท ซองเดอรไทยออกานิคฟูดส จํากัด และรานเลมอนฟารม
แผนธุรกิจขาว IBM ในปการผลิต 2561 มีเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียไดรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียจํานวน 7 ราย มีเนื้อที่การผลิตรวม 60 ไร ในพื้นที่ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี และ อ.หวยกระเจา
จ. กาญจนบุรี ไดผลผลิต 43.5 ตันขาวเปลือก มูลคาการจําหนายขาวสารทั้งสิ้น 1,548,240 บาท มีตนทุนการ
ผลิตขาวเปลือกและคาใชจายดําเนินการ 587,213 บาท มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 961,027 บาท โดยเกษตรกรได
จัดสรรเงินเขา “กองทุนตามระเบียบวาดวยเงินยึดหนวงตอปริมาณการจําหนายขาวสารตามสัญญาขอตกลง”
(ตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3 ผลการดำเนินการโครงการธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯ ทุงทองยั่งยืน
ผลการดำเนินการ
โครงการธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
ปการผลิต 2561
(กรณีเกษตรอินทรียรับรอง IFOAM)
เกษตรกร
7 ราย
เนื้อที่ผลิต
60 ไร (นาป & นาปรัง)
ผลผลิต
43.5 ตันขาวเปลือก
ราคาตามขอตกลง
35,000 บาท/ตัน – 55,000 บ./ตน
เงินอุดหนุนของบริษัทในการตรวจรับรอง IFOAM ไรละ 380 บาท
รวมรายไดขาย
ขาย (ขาวสารบรรจุกระสอบ)
ปลายขาว กก.ละ 8 บ. (2,827.50 กก.)
รำหยาบ กก.ละ 3 บ. (ไมนิยมซื้อ)
แกลบ กก.ละ 8 บาท (13,050 กก.)

1,548,240
1,421,220
22,620
104,400

ตนทุนรวม
ตนทุนผลิตขาวเปลือก
คาสี (กก.ละ 4.60 บ.)
คาขนสง & บรรจุภัณฑ
หักเขาวิสาหกิจฯตามระเบียบ

587,213
219,122
200,091
168,000
45,300

กำไรสุทธิ

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
961,027 บาท

หมายเหตุ: รายละเอียดประกอบในแผนธุรกิจขอ 4.2.3

รูปที่ 4.10 กรอบการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑขาว IBM กรณีธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
ที่มา: โครงการพัฒนาธุรกิจขาว IBM. 2562
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4.2.5 มูลคาเพิ่มที่เกษตรกรไดรับจากโครงการธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
การเปรียบเทีย บตนทุนผลตอบแทนการทำนาของเกษตรกร ที่เขารวมโครงการธุร กิ จขาว IBM
วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน ระหวางป 2561-2562 จำนวน 7 ราย มีเนื้อที่ผลิตรวม 60 ไร เนื้อที่ทำนานอย
สุด 6 ไร มากที่สุด 12 ไร
ภายหลังเขารวมโครงการธุรกิจขาว IBM และเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เกษตรกรกลุมนี้มี
ตนทุนผลตอบแทนดังตอไปนี้ (ตารางที่ 4.4)
- ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 540.43 กก.ตอไร เปน 683.86 กก.ตอไร หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเปน
รอยละ 26.54
- ตนทุนเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 6.82 บาทตอกก. เปน 7.89 บาทตอกก.หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมคิด
เปนรอยละ 15.69
- เกษตรกรจำหนายผลผลิตขาวสารบรรจุกระสอบขนาดบรรจุ 30-40 กก.ตามสัญญาขอตกลงรายป
กับบริษัทผูซื้อในป 2560 ไดรับราคาเฉลี่ย 35บาท/กก. ในป 2561 ไดรับราคาเฉลี่ย 50บาท/กก. หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 42.86
- เกษตรกรมีคาใชจายเก็บรักษา แปรรูป บรรจุภัณฑ และขนสงเฉลี่ย 4.60 บาท/กก.
- รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม 23.58 บาทตอกก.เปน 37.51 บาทตอกก.หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเปน
รอยละ 59.08
- รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม 12,733.20 บาทตอไรคิดเปน 25,651.59 บาทตอไรหรือเพิ่มขึ้นจาก
เดิมคิดเปนรอยละ 101.45
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบตนทุน-ผลตอบแทนเกษตรกรที่เขารวมโครงการขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรียทุงทองยั่งยืน ระหวางป 2560-2561
รายการ

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
ตนทุนการผลิตขาวเปลือก (บาท/กก.)
คาใชจายแปรรูป-เก็บรักษา-ขนสง-หีบหอ
ตนทุนขาวสารสงมอบ
ราคาที่ไดรบั (บาท/กก.)
รายไดสทุ ธิ (บาท/กก.)
รายไดสทุ ธิ (บาท/ไร)

ป 2560

ป 2561

แตกตาง

540.43
683.86
143.43
6.82
7.89
1.07
4.60
4.60
11.42
12.49
1.07
35.00
50.00
15
23.58
37.51
13.93
12,733.20 25,651.59 12,918.39

หมายเหตุ: รายละเอียดอานเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 5
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รอยละทีเ่ พิ่มขึ้น
(ลดลง) จากปกอน

26.54
15.69
9.37
42.86
59.08
101.45

4.3 สรุปผลการพัฒนาธุรกิจขาว IBM
ผลการวิจัยการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในกรณีศึกษาสถาบันเกษตรกรทั้งสองแหง (สหกรณการเกษตร
บานลาด จำกัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน) ที่กลาวมาขางตนชี้ใหเห็นสาระสำคัญในสวน
ตาง ๆ ไดแก
- กรอบแนวคิดของธุรกิจขาว IBM ในการแกปญหาแกเกษตรกรรายยอยอยางเปนองครวม
- การออกแบบธุรกิจภายใตกระบวนการการมีสวนรวมโดยประยุกตเอาชุดความรูการพัฒนาโซคุณคา
(Value chain Development) มาใชเพื่อกำหนดเปาหมายรวม
- การจัดการความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียของระบบธุรกิจขาว IBM และบทบาทหนาที่
ของตัวละคร (Actor) ตามความเชี่ยวชาญเพื่อการผลิตแลการดำเนินการตามแผนธุรกิจ เพื่อจำหนายแก
ผูบริโภคที่เปนตลาดเปาหมาย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนประโยชนที่เกษตรกรราย
ยอยจะไดรับจากการเขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจ
- การขั บ เคลื ่ อ นกระบวนการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ที ่ ค รอบคลุ ม การยกระดั บ ผลิ ตภั ณ ฑ การยกระดั บ
กระบวนการ การยกระดับหนาที่ในสถาบันเกษตรกร ซึ่งตองดำเนินการควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูเพื่อ
สรางสมรรถนะแกผูมีสวนไดสวนเสีย
- การติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา
4.4 บทสังเคราะห
การพัฒนาตัวแบบธุรกิจขาว IBM โดยใชแนวทางเชิงกลยุทธสองแนวทางไดแกแนวทางการสราง
คุณคา (Value creation) ประกอบดวยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูในสถาบันเกษตรกร ที่จะเปนกลไก
สำคัญในการสรางโอกาสการเรีย นรู แกเ กษตรกรผู มีสวนไดสวนเสีย และเขามามีสวนรวมในระบบธุ ร กิ จ
ตลอดจนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม ในสวนของแนวทางเชิงกลยุทธการสรางมูลคาเพิ่ม (Value added)
ประกอบดวย การนำนวัตกรรมโซคุณคากับในการวางแผนธุรกิจสูเปาหมายรวม ที่จะเพิ่มอำนาจการตอรอง ลด
ตนทุน การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรมโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อลดขอจํากัด สรางโอกาสในนําคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มแกเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
(รูปที่ 4.11)
ในรูปที่ 4.11 จาก Matrix ชี้ใหเห็นกระบวนการขับเคลื่อนแนาทางกลยุทธการพัฒนาธุรกิจขาว IBM
ในแนวดิ ่ ง เป น กระบวนการขั บ เคลื ่ อ นแนวทางกลยุ ท ธ ส ร า งมู ล ค า เพิ ่ ม ซึ ่ ง มี จ ุ ด หมายเพื ่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของสถาบันเกษตรกรดวยการใชนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคาในธุรกิจ การบริหารจัดการภายใต
ตัวแบบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและการจัดสรรผลประกอบการอยางเปนธรรม ในแนวนอนเปนการพัฒนา
ระบบนิเวศในสถาบันเกษตรกร การสรางโอกาสการเรียนรูแกเกษตรกร และการเขามามีสวนรวมภายใต
แนวคิดและแผนธุรกิจ และไดรับประโยชนอยางเปนธรรม ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาเปนธุรกิจ IBM ในที่สุด
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รูปที่ 4.11 การวิเคราะหแนวทางเชิงกลยุทธการพัฒนาธุรกิจขาว IBM
4.5 สรุปผลการขับเคลื่อนแนวทางกลยุทธในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจขาว IBM
การประเมินการขับเคลื่อนแนวทางกลยุทธในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจขาว IBM สำหรับกรณีศึกษาทั้ง
สองแหง โดยใชวิธีใหคาระดับคะแนนการประเมินผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (แบบมี
สวนรวม) ซึ่งพิจารณาใน 4 กลุมกิจกรรมที่สำคัญไดแก 1) การสงเสริมสมรรถนะแกเกษตรกร 2) การมีสวนรวม
ของเกษตรกรในระบบธุรกิจขาว IBM 3) กระบวนการพัฒนาโซคุณคาในระบบธุรกิจขาว IBM 4) การขับเคลื่อน
แผนธุรกิจสูเปาหมายรวมมีขอสรุปดังนี้ (ตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินการขับเคลื่อนแนวทางกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ IBM ของกรณีศึกษา
กรณีศึกษา

ธุรกิจขาว IBM
สกก.บานลาด จำกัด
ธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน

ระดับการประเมินการขับเคลื่อนแนวทางเชิงกลยุทธ
การสงเสริม การมีสวนรวมของเกษตรกร การพัฒนาโซคณ
ุ คา การขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
สมรรถนะเกษตรกร
ในธุรกิจขาวIBM
ในธุรกิจ
สูเปาหมายรวม
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

หมายเหตุ: ผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 80% ขึ้นไป
71%-80%
ต่ำกวา 70

ปานกลาง
อยูในระดับ “ดี”
อยูในระดับ “ปานกลาง”
อยูในระดับ “ตองปรับปรุง”
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ปานกลาง

ดี

4.5.1 กรณีธุรกิจขาวIBM สกก.บานลาด จำกัด
ผลการประเมินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางกลยุทธและแผนธุรกิจ ในทุกกลุมกิจกรรม
อยูในเกณฑ “ดี” ยกเวนการขับเคลื่อนแผนธุรกิจขาว IBM อยูในระดับ “ปานกลาง” โดยมีประเด็นเชิงวิเคราะห
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของดังนี้
1) จุดแข็งในการขับเคลื่อนธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด ไดแก
- ธุรกิจขาว IBM ถูกกำหนดเปนนโยบายของสหกรณ มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และทีมงานขาว IBM ปฏิบัติหนาที่ขับเคลื่อนแผนธุรกิจสูวิสัยทัศน เปาหมายรวม
- สหกรณใหการสนับสนุนทุนรักษาระดับราคาสินคา มาสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับ
เปลี่ยนจากการผลิตขาวเคมีมาเปน GAP
- ผูนำตระหนักเห็นความสำคัญในการใชกลไกระบบธุรกิจขาว IBM ในการแกปญหา
เกษตรกรอยางเปนองครวมและยกระดับธุรกิจสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2) จุดออนในการขับเคลื่อนธธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด คือ
- สหกรณเปนที่รูจักอยางกวางขวาง มีทุนทรัพยากรมั่นคง จึงอยูในกลุมเปาหมายของ
หนวยงานรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ สำหรับการสานตอนโยบายและโครงการความรวมมื อ
ตางๆ อยูเสมอ จึงทำใหผูนำ-ฝายจัดการ จำเปนตองจัดสรรเวลาและกลุมเปาหมายเกษตรกรในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ เสมอ
3) อุปสรรค พบวานโยบายรัฐที่กำหนดจากบนลงลางมักเปนแบบแยกสวนและตองการผลงาน
ตามกรอบงบประมาณประจำป ไมคำนึงถึงบริบทปจจัยสภาพแวดลอม ไมสงผลดีตอบทบาทภารกิจของสหกรณ
อีกทั้งสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร
4.5.2 กรณีธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
ผลการประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางกลยุทธและแผนธุรกิจ ในกลุมกิจกรรม
“การสงเสริมสมรรถนะเกษตรกร” สวนการขับเคลื่อนกลุมกิจกรรมอื่น ๆ อยูในระดับ “ปานกลาง” โดยมี
ประเด็นเชิงวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของดังนี้
1) จุดแข็งในการขับเคลื่อนธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน ไดแก
- ผูนำ คือ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯและแกนนำมีจิตสำนึก ความรู & ทักษะ
เกษตรอินทรีย เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
- ประธานเปนหัวหนากลุมเครือขายขาวอินทรีย ไดรับโควตาจำหนายขาวอินทรียตาม
สัญญาขอตกลงรายปใหบริษัท ซองเดอรไทยออกานิคฟูดส จำกัด และรานเลมอนฟารม
- มีสำนักงานวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสงเสริมใหเปนศูนยเรียนรู และการสรางบรรยากาศ
การพัฒนาธุรกิจขาว IBM
- มีเกษตรกรรุนใหมที่มีจิตสำนึกเกษตรอินทรีย ความรูดานเศรษฐศาสตร เทคโนโลยีเขามา
เปนสมาชิก
2) จุดออนในการขับเคลื่อนธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
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- แกนนำและเครือขายเกษตรกรของวิสาหกิจชุ มชนมักถู กกำหนดเปน กลุมเปาหมาย
สำหรั บ โครงการตามนโยบายรั ฐ ในหลายหน ว ยงาน บางครั ้งกระทบต อการประกอบอาชีพที่ ไม ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได
- ยังขาดกลไกการบริหารจัดการอย างมี แบบแผน เพื่อยกระดั บ การมีส วนรว มในการ
ขับเคลื่อนแนวทางเชิงกลยุทธสูการบรรลุวิสัยทัศน เปาหมายรวม
- เกษตรกรสมาชิกสวนใหญยังคงทำนาเคมีเนื่องจากถายทอดประสบการณจากรุนพอ-แม
และขาดแคลนแรงงาน แตยังเอา “ราคา” เปนเกณฑเปาหมาย
3) อุปสรรคในการขับเคลื่อนธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
- นโยบายรัฐที่เ กี่ย วกับ การแก ป ญหาแกชาวนาที่ส งผ านลงไปในพื ้น ที ่ย ังคงเปน ไปใน
ทิศทางการแกปญหาแบบแยกสวนไมครบวงจร มุงเปาไปที่การตอบโจทยตามกรอบงบประมาณที่กำหนดแบบ
บนลงลาง ซึ่งเปนคนละแนวทางกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาว IBM
4.6 ขอเสนอแนะการนำไปใชประโยชน
ผลการวิจัยดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา ธุรกิจขาว IBM สามารถใชเปนเครื่องมือสำหรับกลุม/สถาบัน
เกษตรกรในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ตลอดจนลดขอจำกัดและเพิ่มโอกาสการตลาดแกเกษตรกรรายยอย
ได โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เผยแพรแนวคิดและสรางความรู/เขาใจเรื่องตัวแบบธุรกิจขาว IBM แกผูนำและฝายจัดการในกลุม/
สถาบันเกษตรกร
2. สงเสริมใหกลุม/สถาบันเกษตรกรใชแนวทางการดำเนินธุรกิจขาว IBM เพื่อแกปญหาและเปด
โอกาสการตลาดแกเกษตรกรรายยอยโดยเริ่มจากการกำหนดเปนนโยบาย-เปาหมายของกลุม/สถาบันเกษตรกร
จัดทำแผนธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจภายใตกรอบการพัฒนาโซคุณคาระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในระบบ
ธุรกิจจากผูผลิตไปถึงผูบริโภคซึ่งตองมีการจัดการความสัมพันธ และกำหนดบทบาทหนาที่ตามความเชี่ยวชาญ
3. ควรมีกลไกและทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนการสรางสมรรถนะแกเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ยกระดับกระบวนการธุรกิจ และยกระดับการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเงื่อนไข ขอตกลงในแผนธุรกิจ
4. ควรกระตุนอุปสงคผูบริโภคดวยการสรางเอกลักษณในธุรกิจขาว IBM และสื่อสารใหผูบริโภค
ตระหนักเห็นความสำคัญและหันมาอุดหนุนผลิตภัณฑในระบบธุรกิจขาว IBM เพื่อชวยเหลือเกษตรกรรายยอย
และมีสวนรวมในการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและขอจำกัดที่มีสาเหตุมาจากปญหาเชิงโครงสรางในระบบ
เศรษฐกิจ
5. การรณรงคและสรางแรงจูงใจแกผูระกอบการธุรกิจเกษตรใหหันมาสนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจ
กับกลุม/สถาบันเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจ IBM เพื่อการคาที่เปนธรรมนำการพัฒนาที่ยั่งยืน

74

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1 สรุปผลการวิจัย
การดําเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเพื่อสรางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาสหกรณและวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาโครงการพัฒนาธุรกิจขาว
IBM ไดดําเนินการวิจัยภายใตการสนับสนุนของสกสว.โดยมีกลุมเปาหมายการวิจัยสําหรับโครงการนํารอง 2
องคกร คือ สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จ.เพชรบุรี และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่ งยืน
จ. สุพรรณบุรี การดําเนินการวิจัยเปนไปภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ IBM ที่ใหคำนิยามวาเปนรูปแบบ
ธุรกิจที่สงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และมีการพัฒนาโซ
คุ ณ ค า เพื ่ อ ทำธุ ร กิ จ ร ว มกั บ ภาคี พ ั น ธมิ ต รในการยกระดั บ หน า ที ่ (Functional Upgrading) ยกระดั บ
กระบวนการ (Process Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) เพื่อการบรรลุเปาหมายการ
ลดขอจํากัดสรางโอกาสการคาที่เปนธรรมใหแกเกษตรกรรายยอย ควบคูกับการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) โดยไดกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของตัวแบบธุรกิจ IBM ไว 3 ประการ ไดแก 1) เปนธุรกิจที่
เปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายธุรกิจและไดรับประโยชนอยางเปน
ธรรม 2) เปนธุรกิจที่คํานึงถึงการพัฒนาที่สรางสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และ 3) มี
การพัฒนาโซคุณคาในการยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในการสรางมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑแกเกษตรกรสมาชิก
กรอบแนวทางการวิจัยโครงการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ไดถูกออกแบบขึ้นมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยในหวงเวลา 2 ระยะ ครอบคลุมระยะละ 1 ป โดยในระยะที่ 1 มุงเนนไปที่การดําเนินการในสอง
ขั้นตอนแรก ไดแก การวิเคราะหและออกแบบระบบสงเสริมการเรียนรูในการยกระดับสมรรถนะแกเกษตรกร
และการออกแบบธุรกิจขาว IBM ผลการวิจัยในระยะแรก ในสวนของระบบสงเสริมการเรียนรู ไดทำการประเมิน
ระดับสมรรนะเกษตรกรที่เขารวมโครงการและออกแบบประเด็นการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ 8
องคประกอบ ในสวนของการออกแบบธุรกิจมีผลการวิจัยดังนี้
- ตัวแบบธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จ.เพชรบุรี: มีประเด็นทาทายคือ ทํา
อยางไรจึงจะสามารถยกระดับการผลิตขาวของสมาชิกจากผลิตขาวใชสารเคมีปรับเปลี่ยนเปนผลิตขาว GAP สู
อินทรียในอนาคต ซึ่งไดนําไปสูการจัดทํา Logical Framework สําหรับการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ภายใต
วิ ส ั ย ทั ศน “มุ  งยกระดั บ สมรรถนะชาวนาในการผลิตขาว GAP สูอิน ทรีย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
Roadmap การขับเคลื่อนระบบธุรกิจขาว IBM และแผนธุรกิจโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 40
สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด มีมติเห็นชอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจขาว IBM อยูภายใตการ
กํากับคณะอนุกรรมการขาว IBM และทีมงานขาว IBM ที่มีผูจัดการสหกรณเปนหัวหนาคณะทํางาน วางแผน
รับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรที่ผานการรับรอง GAP ในฤดูนาป ปการผลิต 2561 จํานวน 23 ราย ประมาณ
การผลผลิต (ขาวพันธุชัยนาทและสุพรรณบุรี) ที่จะรวบรวมทั้งสิ้น 100 ตัน มูลคาธุรกิจรวม 1,375,000 บาท มี
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กําไรขั้นตน 209,630 บาท ภายใตแบรนด "ขาว IBM บานลาด" มี 2 ขนาดคือ ขนาดบรรจุ 5 กก.และ 1 กก.
โดยไดกําหนดตลาดเปาหมาย (Target Market) ที่สําคัญคือ ครัวเรือนสมาชิก (ปจจุบันมี 9,000 ครัวเรือน)
และสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รานอาหารภัตตาคารในจ.เพชรบุรี และผลิตภัณฑขาว IBM ขนาดบรรจุ 1
กิโลกรัม เพื่อกระตุน Awareness ผูบริโภคทั่วไปใหตระหนักถึงการสงเสริมธุรกิจขาว IBM เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรรายยอย
- ตัวแบบธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี มีประเด็นทาทายใน
การยกระดับกลไกการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกใหมากขึ้น สําหรับการ
พัฒนาระบบธุรกิจขาว IBM ไดกําหนดวิสัยทัศน “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน เพื่อ
สรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวิตความเปนอยูของสมาชิกและชุมชน” มีกลยุทธหลัก 3
ประการ ไดแก 1) การสรางกลไกการยกระดับสมรรถนะสูการเปนชาวนาผูผลิตขาวอินทรียสูตลาดเปาหมาย
อยางยั่งยืน (IBM Smart Farmers) 2) แผนพัฒนาระบบธุรกิจขาวอินทรียอยางมีสวนรวม (ขาวIBM) โดยกลุม
ทุงทองยั่งยืนกับภาคีพันธมิตรธุรกิจสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 3) ในปแรกไดพัฒนาบรรจุภัณฑขาวกลอง
และขาวไรซเบอรี่ภายใตแบรนด “ขาว IBM ทุงทองยั่งยืน” ทดสอบตลาดที่ KU Food และโครงการตลาดนัด
CSA ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นกลุมเปาหมายผูบริโภคอยูในระดับ “ดี-ดีมาก
การวิจัยในระยะที่สองเปนการตอยอดการวิจัยในระยะที่ 1 ไดกำหนดวัตถุประสงคไว 3 ประการ
ไดแก 1) เพื่อพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการสรางสมรรถนะเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียในการ
พัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร 2) เพื่อสนับสนุนการดําเนินธรุกิจและการบมเพาะธุรกิจขาว IBM
ของสถาบันเกษตรกรที่เปนกรณีศึกษา 2 แหง 3) เพื่อสังเคราะหสรุปบทเรียนและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับขยายผลกลไกสงเสริมการเรียนรูและธุรกิจขาว IBM เพื่อแกปญหาชาวนาอยางเปนองครวม โดยการ
ดำเนินการวิจัยที่ใชรปู แบบชองการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ตามระเบียบ
วิธีการวิจัย มีผลการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1.1 ผลการพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในสถาบันเกษตรกร
การพัฒนาตัวแบบสงเสริมการเรียนรูในสถาบันเกษตรกร มุงไปที่การสรางสาระการเรียนรูที่เชื่อมโยง
จากทฤษฎีและชุดความรูจากการปฏิบัติจริงภายใตบริบทปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ไดดำเนินการภายใต
กระบวนการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังไดกลาวไวในบทที่ 3 ไดผลลัพธดังนี้
1) ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวIBM สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จ.เพชรบุรี
ตัวแบบสงเสริมการเรียนรูธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด เปนไปในลักษณะของ
Virtual Learning Center ที่สามารถใหบริการแกเกษตรกรและผูสนใจทั้งที่สำนักงานสหกรณและสถานที่
ตางๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม ประกอบดวยหนวยเรียนรู 5 หนวยเรียนและแหลงเรียนรูแปลงนาสาธิต
(นาGAP) ดังนี้
หนวยเรียนที่ 1: ธุรกิจขาวIBM สกก.บานลาด:กลไกการแกปญหาชาวนาครบวงจร
หนวยเรียนที่ 2: แนวทางกลยุทธและแผนธุรกิจขาว IBM เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิง
ธุรกิจสหกรณ
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หนวยเรียนที่ 3: การผลิตขาว GAP ดวยระบบควบคุมภายใน (ICS)
หนวยเรียนที่ 4: เทคนิคการทํานา GAP: ความรูจากการปฏิบัติจริง
หนวยเรียนที่ 5: การสรางแบรนดขาว IBM: กลไกกระตุนอุปสงคขาวในชุมชน
2) ศูนยเรียนรูธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี
ตัวแบบสงเสริมการเรียนรูวิสาหกิจชุนทุงทองยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนกลไกสงเสริมการ
เรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM แกเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียในระบบธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนและเผยแพรแกชุมชน ตลอดจนการสรางเสริมบรรยากาศการเรียนรูในชุมชน มี
สาระการเรียนรู 7 หนวยเรียน โดยใชสํานักงานวิสาหกิจชุมชนเปนศูนยเรียนรูและมีแหลงเรียนรู ที่เห็นการ
ปฏิบัติจริง 5 ฐานการเรียนรู รายละเอียดหนวยเรียนมีดังนี้
หนวยเรียนที่ 1: การพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในวิสาหกิจชุมชนเพื่อเปนกลไกสรางความมั่นคง
และยั่งยืนในอาชีพชาวนา
หนวยเรียนที่ 2: การทํานาอินทรีย รับรองมาตรฐาน IFOAM
หนวยเรียนที่ 3: เทคนิคการทํานาอินทรียที่เปนดินทราย
หนวยเรียนที่ 4: การวางแผนทํานา: ราคาไมสําคัญเทากับการวางแผนเพื่อกําไรสุทธิ
หนวยเรียนที่ 5: การทําปุยหมักอินทรียจากวัสดุในฟารม
หนวยเรียนที่ 6: เทคนิคการปลูกผักอินทรียในพื้นที่จํากัด
หนวยเรียนที่ 7: การสรางแบรนด สําคัญไฉน?
5.1.2 ผลการพัฒนาธุรกิจขาว IBM
การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมในระยะที่สอง เนนไปที่การดําเนินธุรกิจขาวตามแผนธุกิจที่ได
ออกแบบเพื่อบรรลุเปาหมายในระยะยาวตามวิสัยทัศนเชิงกลยุทธที่ไดกําหนดไวตั้งแตระยะที่หนึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ตัวแบบธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จ.เพชรบุรี
การพัฒนาระบบธุรกิจภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development)
สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด ไดนําไปสูการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจขาวสหกรณใน 3 องคประกอบ
ไดแก
- การยกระดับผลิตภัณฑเปนขาว GAP ดวยระบบควบคุมภายใน (ICS) โดยเครือขายเกษตรกร
ภายใตโครงการนํารอง 60 ราย และผานการรับรองมาตรฐาน GAP 21 ราย เนื้อที่ผลิต 104 ไร มีผลผลิต 67.4
ตันขาวเปลือก
- การยกระดับหนาที่ ดวยการออกแบบและพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวม
- การยกระดับ กระบวนการธุ รกิจ ดวยการนำนวัตกรรมการพัฒ นาโซคุณคามาใชใ นการ
เชื่อมโยงธุรกิจระหวางเครือขายเกษตรกร ภาคีภาครัฐ เอกชน มีรายละเอียดดังนี้
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1.1) องคประกอบของระบบธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด
การออกแบบธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม โดยประยุกตเอาแนวคิด “การพัฒนาโซคุณคา
(Value chain Development) มาใช มี ว ั ตถุป ระสงคเพื่อเชือมโยงภาคีพันธมิตรธุร กิจ และมีการจัดการ
ความสัมพันธภายใต วิสัยทัศนรวม กําหนดภารกิจตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละภาคี ซึ่งอธิบายใหเห็น
ดวย Business model canvas ชี้ใหเห็นองคประกอบของระบบธุรกิจ 9 องคประกอบดังนี้
1.1.1) พันธมิตรหลัก (Key Partners) ทีมวิจัยสกสว.ทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี
ทีมตรวจประเมินศูนยเมล็ดพันธุ
1.1.2) กิจกรรมหลัก (Key Activities) ที่สำคัญ ไดแก
- สรางสมรรถนะ 3 มิติแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
- การยกระดับหนาที่ของทีมงานสหกรณในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจภายใต
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
- การยกระดับธุรกิจสหกรณดวยการเชื่อมโยงธุรกิจกับตลาดเปาหมายในชุมชน
โดยเนนกระตุนอุปสงคผูบริโภคในชุมชนใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน
1.1.3) ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ที่สําคัญ ไดแก เครือขายเกษตรกรที่ปรับ
เปลี่ยนมาผลิตขาว GAP คณะกรรมการนโยบายขาว IBM คณะกรรมการตรวจรับรองขาว GAP ทีมงานฝาย
จัดการสหกรณ ลานตากขาว-โรงสี-เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ
1.1.4) คุณคาของสินคาและบริการ (Value Proposition) ที่สําคัญคือ การผลิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ตัวแบบธุรกิจสหกรณที่สามารถแกปญหาเกษตรกรอยางเปนองครวม การพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชน การสรางความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
1.1.5) ความสั ม พั น ธ ก ั บ ลู ก ค า (Customer Relationships) ใช เ ครื อ ข า ยสมาชิ ก
สหกรณ ภาคีผูประกอบการในชุมชน และแบรนดขาว IBM ในการกระตุนอุปสงคผูบริโภคในชุมชน
1.1.6) ชองทางการเขาถึงลูกคา (Channels) การกระจายสินคาใชชองทางร า นค า
สหกรณ และหนวยเคลื่อนที่จำหนายสินคา
1.1.7) กลุมลูกคาหลัก (Customer Segments) ไดแก สมาชิกสหกรณ (90%) และ
รานอาหารในชุมชนและอื่น ๆ (10%)
1.1.8) โครงสรางต น ทุ น (Cost Structure) ประกอบดว ย ตนทุนสินคาขาวเปลื อก
คาใชจายการแปรรูป คาใชจายดำเนินการ คาใชจายการตลาด
1.1.9) รายไดหลัก (Revenue Stream) ไดจากการจําหนายขาวสารแกกลุมเปาหมาย
ในชุมชน
1.2) ผลการดำเนินธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด ปการผลิต 2561
ผลการดําเนินงานธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด ในปการผลิต
2561 เปนไปตามแผนธุรกิจ โดยมีเกษตรกรที่ผานการตรวจรับรอง GAP ตามระบบควบคุมภายใน จํานวน 21
ราย เนื้อที่การผลิตรวม 104 ไร ในพื้นที่ 5 ตําบล ประกอบดวย สะพานไกร โรงเข ทาเสน หวยของ และบาน
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หาด โดยคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบใหกําหนดราคารับซื้อผลผลิตตันละ 10,000 บาท (ความชื้น15%)
ผลการรวบรวมขาวเปลือกภายใตโครงการมีจํานวน 67.4 ตันขาวเปลือก รับซื้อโดยพิจารณาตาม%ความชื้น
ราคาเฉลี่ยตันละ 9,850 บาท คิดเปนมูลคา 618,942 บาท โดยสหกรณใชเงินกองทุนรักษาระดับราคาผลผลิต
มาอุดหนุนโครงการเปนเงิน 2,487 บาท/ตัน รวมทั้งสิ้น 153,506 บาท จําหนายขาวสารราคากิโลกรัมละ 20
บาท คิดเปนมูลคา 778,915 บาท ตนทุนการผลิตรวม 618,942 บาท/ตัน มีกําไรขั้นตน 159,973 บาท และมี
กำไร สุทธิ 150,523 บาท
1.3) การประเมินผลกระทบที่ไดรับจากโครงการธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด จำแนก
การพิจารณาไดดังนี้
- ในสวนของการสรางคุณคาโดยพบวาสกก.บานลาด จำกัด มีการปรับโครงสราง และ
ระบบบริหารจัดการ ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ การยกระดับกระบวนการทำงานและการ
ยกระดับหนาที่ที่เนนไปที่การสงเสริมการเรียนรูที่สามารถยกระดับสมรรถนะแกเกษตรกรเขารวมโครงการได
ทั้ง 3 มิติ 8 องคประกอบ ตลอดจนสามารถรณรงคและกระตุนอุปสงคใหเกษตรกรสมาชิกและผูประกอบการ
ในชุมชนหันมาบริโภคและซื้อขาวที่ผลิตในชุมชนไดอีกดวย
- ในสวนของการสรางมูลคาเพิ่มพบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีตนทุนการผลิต
ขาว ลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.30 บาท มีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.12 บาท ผลการดําเนินธุรกิจขาว
IBM ของสหกรณในป 2561 คิดเปนมูลคา 778,915 บาท มีกําไรสุทธิ 150,523 บาท
2) ธุรกิจขาววิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี
การพัฒนาระบบธุรกิจภายใตกรอบการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development) ได
นําไปสูการยกระดับการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มดวยการดําเนินการใน 3 องคประกอบ ไดแก
- การสงเสริมการเรียนรูสรางสมรรถนะเกษตรกร เพื่อสรางบรรยากาศการมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางเปนองครวมโดยใชกลไกวิสาหกิจชุมชน
- การยกระดับหนาที่ของวิสาหกิจชุมชนดวยการปรับปรุงโครงสราง-ระบบการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม การจัดการความสัมพันธระหวางสมาชิกที่สอดคลองกับแผนธุรกิจ เพื่อการแกปญหาอาชีพและ
การดําเนินชีวิตภายใตวิสัยทัศนรวม
- การยกระดับกระบวนการธุรกิจ ดวยการวางแผนธุรกิจกับเครือขายเกษตรกรสมาชิกที่ทำนา
อินทรีย จํานวน 9 ราย เนื้อที่ 87 ไร (ผานรับรองมาตรฐาน IFOAM จํานวน 7 ราย และปรับเปลี่ยน 2 ราย เนื้อ
ที่ 27 ไร) การเจรจาตอรองภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใตสัญญาขอตกลงเพื่อจําหนายผลผลิตตามแผนธุรกิจรายป
2.1) องคประกอบของธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
การออกแบบธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืนเปนไปตามแนวคิด “การ
พัฒนาโซคุณคา (Value chain Development) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ มีการ
จัดการความสัมพันธภายใตวิสัยทัศนรวมและกำหนดภารกิจตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของภาคี ซึ่งอธิบายดวย
Business model canvas ซึ่งประกอบดวย 9 สวนประกอบดังนี้
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2.1.1) Key Partners ไดแก บริษัท ซองเดอรไทยออกานิคฟูดส จํากัด รานเลมอนฟารม
โรงสีชุมชน สํานักงานเกษตรอําเภอ ทีมวิจัยสกสว.
2.1.2) Key Activities คือ กิจกรรมหลักของธุรกิจมี 3 กลุมกิจกรรมหลัก ไดแก
- การยกระดับสมรรถนะ อาทิเชน การวางแผนเพิ่มผลิตภาพการผลิต การกําหนด
ราคาในตลาด การเปนหุนสวนธุรกิจในระบบธุรกิจขาว IBM
- การยกระดับหนาที่และกระบวนการดําเนินธุรกิจขาวของวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ใชกรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคาและตัวแบบธุรกิจ IBM มาใชในการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตร
- พัฒนาศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืนเพื่อ
เผยแพรสูสมาชิกและชุมชน
2.1.3) Key Resource ทรัพยากรหลักในธุรกิจ ประธานวิสาหกิจชุมชน & แกนนําเครือขาย
สมาชิก 35 รายที่เขามามีสวนรามในโครงการขาว IBM คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ที่ปรึกษาบริษัทซองเดอร
ไทยออรกานิคฟูดส จํากัด กองทุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
2.1.4) Value Propositions ไดแก การสรางพื้ นที่ เรีย นรู รว มกันในรู ปแบบ Project
Based Learning สำหรับธุรกิจขาว IBM กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูสนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อแกปญหาอาชีพแกเกษตรกรอยางเปนองครวมเพื่อความยั่งยืนในอาชีพ
2.1.5) Customer Relationships วิสาหกิจชุมชนใชกลไกการเรียนรูและเวทีประชุมและ
สรุปบทเรียนตลอดจนการจัดการความสัมพันธเพื่อการมีสวนรวมในระบบธุรกิจสูวิสัยทัศนรวม
2.1.6) Channels ชองทางการตลาดมี 4 ชองทาง ประกอบดวย ชองทางจำหนายตาม
สัญญาขอตกลงแกผูประกอบการ 2 ชองทาง ชองทางการจำหนายภายใตแบรนดขาว IBM ที่เจาะกลุมลูกคา
เปาหมายในหนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย (KU Food) และชองทางตลาดทองถิ่น
2.1.7) Customer Segments คือ ลูกคามีสองกลุม คือ ผูประกอบการ และผูบริโภค
2.1.8) Cost Structure โครงสรางตนทุน ประกอบดวย ตนทุนการผลิตสินคาขาวเปลือก
คาใชจายรวบรวม เก็บรักษา แปรรูป บรรจุหีบหอ กระจายสินคา
2.1.9) Revenue Streams รายไดจากการจําหนายขาวสาร
2.2) ผลการดำเนินธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
วิสาหกิจชุมชนทุงทองยั่งยืน มีผลการดําเนินงานธุรกิจขาว IBM ในปการผลิต 2561
เปนไปตามแผนธุรกิจในสวนของขาวอินทรียตัวแบบธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
เปนไปภายใตแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา (Value Chain Development) ภายใตเครือขายเกษตรกรที่ทำการ
ผลิต เก็บรักษา แปรรูป บรรจุภัณฑ และสงมอบผลิตภัณฑเปนขาวสารบรรจุกระสอบตามเงื่อนไขการสงมอบที่
บริษัทในนามของวิสาหกิจชุมชนฯ โดยประธานในฐานะหัวหนาโควตาทำหนาที่ประสานงาน ตอรองราคา
ภายใตขอตกลง (contract farming) กับบริษัทคูคาสองบริษัทคือ บริษัท ซองเดอรไทยออกานิคฟูดส จํากัด
และรานเลมอนฟารม
แผนธุรกิจขาว IBM ในปการผลิต 2561 มีเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียไดรับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียจํานวน 7 ราย มีเนื้อที่การผลิตรวม 60 ไร ในพื้นที่ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี และ อ.หวย
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กระเจา จ. กาญจนบุรี ไดผลผลิต 43.5 ตันขาวเปลือก มูลคาการจําหนายขาวสารทั้งสิ้น 1,548,240 บาท มี
ตนทุนการผลิตขาวเปลือกและคาใชจายดําเนินการ 587,213 บาท มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 961,027 บาท โดย
เกษตรกรไดจัดสรรเงินเขา “กองทุนตามระเบียบวาดวยเงินยึดหนวงตอปริมาณการจําหนายขาวสารตาม
สัญญาขอตกลง”
ชองทางการจําหนายผลผลิตในภาพรวมมี 4 ชองทางการตลาดประกอบดวย 1) การ
จำหนายขาวสารตามสัญญาขอตกลงกับบริษัทซองเดอรฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 49 2) จําหนายตามสัญญา
ขอตกลงกับรานเลมอนฟารม คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 3) จําหนายเปนขาวสารแบรนดขาว IBM ผานสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ คิดเปนรอยละ 1 และ 4) จําหนายเปนขาวเปลือก/ขาวสารในตลาดชุมชน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 18
2.3) การประเมินผลกระทบที่ไดรับจากโครงการธุรกิจขาว IBM วิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
จำแนกการพิจารณาไดดังนี้
- ในสวนของการสรางคุณคา พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีระดับสมรรถนะเพิ่มขึ้นทั้ง
3 มิติ 8 องคประกอบ อีกทั้งมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมสม่ำเสมอ ในสวนของวิสาหกิจชุมชนฯทุงทอง
ยั่งยืนมีการปรับโครงสรางระบบบริหารจัดการ การจัดการความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในโซคุณคาของ
ระบบธุรกิจขาว IBM มีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนธุรกิจตลอดจนสรางกลไกการสงเสริมความรูในวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนโอกาสและสรางบรรยากาศเรียนรูตลอดชีวิตแกสมาชิกและชุมชน
- ในสวนของการสรางมูลคาเพิ่ม พบวาราคาที่เกษตรกรไดรับเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
42.86 จากเดิมราคาจําหนายขาวสารตามสัญญาขอตกลงกิโลกรัมละ 35 บาท เปนกิโลกรัมละ 50 บาท รายได
สุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม 12,733.20 บาท/ไร เปน 25,651.59 บาท/ไร หรือคิดเปนรอยละ 101.45 มูลคาธุรกิจ
ขาว IBM ภายใตโครงการธุรกิจขาว IBM ในป 2561 คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 1,548,240 บาท มีเงินกองทุน
เก็บตามระเบียบวาดวยเงินยึดหนวงจากการจําหนายสินคาตามสัญญาขอตกลง เปนเงินทั้งสิ้น 45,300 บาท
5.2 สรุปบทเรียนจากการวิจัย
สรุ ป บทเรี ย นจากการวิ จ ั ย ชี ้ ใ ห เ ห็ น ว า ตั ว แบบธุ ร กิ จ IBM (Inclusive Business Model) เป น
“นวัตกรรมระบบธุรกิจ” ที่ชวยยกระดับการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรใหกาวพนขอจํากัดและจุดออน
ไปสูการสรางโอกาสการดําเนินธุรกิจบน Platform ของธุรกิจ IBM 7 ขั้นตอนซึ่งมุงเนนไปที่แนวทางเชิงกลยุทธ
2 แนวทางไดแก แนวทางการสรางคุณคา (Value creation) ประกอบดวย การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู
ในสถาบันเกษตรกร ที่จะเปนกลไกสำคัญในการสรางโอกาสการเรียนรูแกเกษตรกรผูมีสวนไดสวนเสีย และเขา
มามีสวนรวมในระบบธุรกิจตลอดจนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม ในสวนของแนวทางเชิงกลยุทธการสราง
มูลคาเพิ่มประกอบดวยการนำนวัตกรรมโซคุณคาในการวางระบบธุรกิจสูเปาหมายรวมที่จะเพิ่มอำนาจการ
ตอรองลดตนทุน การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม
ปจจัยเกื้อหนุนธุรกิจ IBM ที่สําคัญ ไดแก
1. การมีกลไกสงเสริมการเรียนรูในสถาบันเกษตรกรเพื่อสรางสมรรถนะแกผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
จิตสํานึกในการรวมมือกัน วิสัยทัศน ความรู & ทักษะที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโดยใชกรอบแนวคิดระบบ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะ 3 มิติ 8 องคประกอบ
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2. การปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรจากที่ติดกับดักอยูใน
ตลาดแขงขัน เพื่อกาวขามขอจํากัดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตรภายใต
กรอบแนวคิด “การพัฒนาโซคุณคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม”
3. กรณีวิสาหกิจชุมชนที่มีขนาดเล็กขาดเงินทุนและปจจัยสภาพแวดลอมไมเกื้อหนุนการดําเนินธุรกิจ
ภายใตระบบการบริหารจัดการของตนเอง อาจใช Platform การพัฒนาธุรกิจขาว IBM ของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนเปนตนแบบโดยที่สถาบันเกษตรกรทําหนาที่ประสานงานเจรจาตอรอง และทํา
หนาที่ตามที่กําหนดในแนวทางกลยุทธและแผนธุรกิจสูเปาหมายรวม ก็สามารถเปนตัวจักรการพัฒนาแกปญหา
แกเกษตรกรอยางเปนองครวมไดเชนกัน
4. การออกแบบระบบธุรกิจภายใตการมีสวนรวมที่คํานึงถึงบริบทปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสม เปนธรรมาภิบาลโดยประยุกตใชแนวคิด Business Model Canvas
5.การสื่อสารจัดการความสัมพันธและมอบหมายภารกิจสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประสิทธิผล
ครอบคลุมตั้งแตผูผลิตถึงผูบริโภคที่เปนตลาดเปาหมายภายใตแผนธุรกิจ Business Plan
6. การขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจที่มุงสรางผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)
7. มีกลไกติดตามประเมินผลและขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา
อุปสรรคสำคัญที่สงผลกระทบตอความสำเร็จของธุรกิจ IBM ไดแก
1. นโยบายรัฐที่เปนลักษณะ Top down และมีเปาหมายตัวชี้วัดตามกรอบภารกิจ-งบประมาณของ
หนวยงานรัฐ/องคกร สงผลกระทบตอนโยบาย แผนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรราย
ยอย อีกทั้งมีกระบวนทัศนแนวคิดที่สวนทางกับกรอบแนวคิดธุรกิจ IBM
2. เกษตรกรยังมีชองวางความรูความเขาใจในเรื่องนโยบาย-ยุทธศาสตร Thailand 4.0 การพัฒนาที่
ยั่งยืนและความรูที่เกี่ยวของกับธุรกิจซึ่งเปนจุดออนที่ตองเติมเต็ม
3. การวางตําแหนงในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในตลาดแขงขันทั่วไปเปนชองวางเชิง
กลยุทธในระดับสถาบันเกษตรกร และเปนชองวางเชิงยุทธศาสตรในระดับนโยบายที่ตองเรงปดชองวางเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกรในการเปนตัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการลดความ
เหลื่อมล้ำแกเกษตรกรรายยอย
4. ขาดระบบนิเวศ (Eco-system) เกื้อหนุนการพัฒนาธุรกิจ IBM ทั้งกลไกสรางแรงจูงใจ เชน
- มาตรการภาษีใหผูประกอบการที่มุงสงเสริมธุรกิจ IBM ในการสรางมูลคาเพิ่มแกเกษตรกรรายยอย
- หนวยเจาภาพใหการสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ IBM แกสถาบันเกษตรกรหรือผูประกอบการ
- การรณรงคใหผูประกอบการ ผูนําสถาบันเกษตรกรและผูบริโภคเขาใจในแนวคิดธุรกิจ IBM
และหันมาสนับสนุน
- แหลงเรียนรูและเผยแพรตัวแบบธุรกิจ IBM ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเผยแพร
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5.3 ขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อสรางโอกาสและลดขอจำกัดในการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจขาว IBM และแนวคิดธุรกิจ IBM จึงมี
ขอเสนอเชิงนโยบายดังตอไปนี้
1. ควรสนับสนุนการตอยอดการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ของทั้ง 2 กรณีศึกษาและใหเปนแหลงเรียนรู
แกผูสนใจ
2. ผลักดันใหหนวยนโยบายมีการกําหนด Agenda สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ใน
สถาบันเกษตรกร เพื่อใชเปนกลไกยกระดับขีดความสามารถในเชิงธุรกิจสําหรับสถาบันเกษตรกร และการกาว
ขามขอจํากัดจากการดําเนินธุรกิจในตลาดแขงขันที่เปนอยูในปจจุบัน
3. จัดทําสื่อเรียนรูและเอกสารเผยแพรสําหรับกรอบแนวคิดและแนวทางเชิงกลยุทธการพัฒนาตัว
แบบธุรกิจ IBM แกผูเกี่ยวของ
4. จัดใหมีหนวยสงเสริมธุรกิจขาว IBM เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ IBM ในสถาบันเกษตรกร
5. รณรงคและสรางแรงจูงใจแกผูระกอบการธุรกิจเกษตรใหหันมาสนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจกับ
กลุม/สถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจ IBM เพื่อการคาที่เปนธรรมนําการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ควรมีมาตรการจูงใจแกผูประกอบการที่เขามามีสวนรวมในธุรกิจขาว IBM หรือธุรกิจ IBM เชน
มาตรการภาษี
7. กระตุนอุปสงคผูบริโภคดวยการสรางเอกลักษณในธุรกิจขาว IBM และสื่อสารใหผูบริโภคตระหนัก
เห็นความสําคัญและหันมาอุดหนุนผลิตภัณฑในระบบธุรกิจขาว IBM เพื่อชวยเหลือเกษตรกรรายยอยและมี
สวนรวมในการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและขอจํากัดที่มีสาเหตุมาจากปญหาเชิงโครงสรางในระบบเศรษฐกิจ
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