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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8” สัญญาเลขที่ RDG5840001 เป็นการรายงานการด าเนินการวิจัยใน

ช่วงเวลา 2 มีนาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เป็นไปเพื่อต่อยอดการวิจัยของชุดโครงการฯ 

ระยะที่ 7 ในการด าเนินการวจิัยใน 3 กลุ่มวจิัย ได้แก่ 1) กลุ่มวจิัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) กลุ่มวิจัยศึกษาการ

ยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ 3) กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัย มีผลผลิตและผลลัพธ์การวิจัยดังที่

น าเสนอรายละเอยีดในเล่ม 

ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร สกว. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 

ที่ได้ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนในการด าเนินการวิจัย ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและทีมงาน

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่า

ผลงานวิจัยจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการพัฒนาการสหกรณ์ไทยและการขับเคลื่อน

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมตามโอกาสอันสมควร 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์  ภัทราวาท) 

หัวหนา้ชุดโครงการวิจัย 

กุมภาพันธ์ 2560 



(A) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของชุดโครงการวิจัย "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรมระยะที่ 8 (The Development of Co-Operatives and Fair Trade, Phase 8:The DC&F 8)” 

ซึ่งด าเนินการภายใต้กรอบเวลา 2 ปี (ระหว่างเดือนมีนาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2560) ในรูปแบบของ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ด าเนินการวิจัยใน 3 กลุ่มการวิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มวิจัยการ

พัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 2)กลุ่มวิจัยเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับ

เกษตรกรรายย่อย:กรณีศึกษา ข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ 3)กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

3.1)การปฏิรูปสหกรณ์ และ 3.2)การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศนใ์หม่ 

ผลการด าเนนิการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยภายใต้ Logical Framework โดยได้ด าเนิน

กิจกรรม ทั้งสิ้นจ านวน 136 กิจกรรม มีหน่วยงานภาคีในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมการวิจัยและการ

น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 221 องค์กร หน่วยงานภาคีในต่างประเทศ จ านวน 7 องค์กร มีนักวิจัยทั้งสิ้น

จ านวน 69 คน มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทั้งสิ้น 5,514 คน ผลิตสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่สู่

สาธารณะจ านวน 23 รายการ บทความเผยแพร่ ในเว็ปไซต์ จ านวน 379 บทความ วารสารฅนสหกรณ์ 

8 ฉบับ จัดเวทีเสวนาวิชาการเผยแพร่ผลงาน 19 ครั้ง น าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 3 

บทความ สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ 

เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น (ผู้ตรวจสอบกิจการ) และเครือข่าย Farmer Shop สนับสนุนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 

แห่ง 

ผลผลิตการวิจัยที่เป็นข้อคน้พบและข้อเสนอเชงินโยบายใหม่ที่ส าคัญมี 6 รายการ ได้แก่ 1)

กรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ  3 มิติ :The Capability 

Building Framework 2)กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์:The 

Value Chain Development framework 3)ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการสหกรณ์

ไทยในศตวรรษที่สอง 4)ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์

ใหม ่5)ตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรยี์: กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม อ านาจเจริญ และ 6)ตัว

แบบธุรกิจผักอินทรีย์: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ที่เกิดจากการพัฒนาโซ่คุณค่าโดยมีเกษตรกร

รายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 

การด าเนินการวิจัยภายใต้ Logical Framework ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งด้าน

ผลผลิตการวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ ได้ช้ีให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ จากการวิจัยดังนี้ 



(B) 
 

1. ผลการสังเคราะหแ์นวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะใน 3

มิตินัน้ ได้ช้ีให้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยง

กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร โดยได้น าเสนอตัวแบบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

สร้างสมรรถนะ 3 มิติ ที่รู้จักกันในนามของ "กรอบการพัฒนาสมรรถนะ: The Capacity Building 

Framework" ที่ออกแบบให้มรีะบบและกลไกการสรา้งสมรรถนะแก่บุคลากรที่เช่ือมโยงกับคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของบุคลากรและการก้าวสู่ต าแหน่งหน้าที่ กลไกการถ่ายโอนความรู้ การสะสมทุนความรู้ 

เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Learning Organization ในที่สุด  

2. ผลการสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย

เกษตรกรรายย่อย จากกรณีศึกษาตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจ

ธรรม และตัวแบบธุรกิจผักอินทรีย์ ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ได้ชี้ให้เห็นประโยชน์ใน

การส่งเสริมการพัฒนาโซ่คุณค่าในธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและชุมชน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

ผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังยกระดับการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่

สร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้นยังก่อเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจที่

เกือ้หนุนและเปิดโอกาสการบูรณาการการท างานของ "พลังประชารัฐ" ปัจจุบันตัวแบบและแนวปฏิบัติ

ที่ดีต่าง ๆ เหล่านี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่รู้จักกันในนามของ "ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต" เพื่อ

เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 6 แห่ง และน าไปขยายผลในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่าง ๆ โดยหน่วยงาน

รัฐและสถาบันเกษตรกร ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ตัวแบบกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ ที่เป็นตัวแบบของการพัฒนาโซ่คุณค่าในลักษณะของ Demand 

driven Supply Network ตัวแบบกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรยี์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานที่เป็น

ตัวแบบของการสร้างพลังประชารัฐ: People-Public-Private Partnership (PPP) 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยสู่

ศตวรรษที่สองได้ผ่านเวทีประชาพิจารณ์และถูกน าไปใช้เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

สหกรณ์ 20 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และการพิจารณากรอบ

ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4. ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้

กระบวนทัศน์ใหม่ที่ได้น าเสนอผ่านที่ประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร  สปช. ตัวแบบธุรกิจ

Farmer Shop ได้ถูกน าไปจัดท าข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วย  Civil 

State Smile Shop (C3S) โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สปท. ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์

ได้น าไปใช้ประกอบการพิจารณาส าหรับยุทธศาสตรก์ารค้าในเศรษฐกิจฐานราก 



(C) 
 

5. ตัวแบบธุรกิจ ที่เป็นผลผลิตการวิจัยภายใต้การพัฒนาตามกรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า

ซึ่งมีคุณลักษณะในรูปแบบของ “ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม: Inclusive Business” (G20 Development 

Working Group, 2015) อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรม 

เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพคิชฌกูฏ Farmer Shop Business Model ซึ่งมีกลไกและระบบการสร้าง

สมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี

กลไกการบริหารจัดการในสถาบันเกษตรกรในลักษณะการเป็นองค์กรธุรกิจพึ่งพาตนเองและมีการใช้

นวัตกรรมที่ส าคัญได้แก่ การยกระดับหน้าที่ (Functional Upgrading) การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product 

Upgrading) การยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) และการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ 

(Chain Upgrading) ที่ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายผลผลิตอย่างเป็น

รูปธรรมนอกจากนั้นยังได้ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2560)  

ข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะที่ส าคัญ ได้แก่ 1)สนับสนุนให้มีการขยายผลน าชุด

ความรู้ตามกรอบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการในแนว

ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Capacity Building Framework) ไปใช้ในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่สามารถ

เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิถีการประกอบ

อาชีพในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2)สนับสนุนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรมีการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่

ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรตามกรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า (The Value Chain Development 
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Executive Summary 

The Development of Co-Operatives and Fair Trade: Phase 8 

 

A complete research report of “the Development of Co-Operatives and Fair Trade, 

Phase 8 (The DC&F 8)” was a result of the two-year participatory action research (April 2015 - 

February 2017) with three research groups: 1) the learning support system development group; 2) 

the value chain development group of small farmers: case studies of organic vegetables and rice; 

and 3) the policy and strategic research group which included 3.1) co-operative reform and 3.2) 

agricultural reform under the new paradigm.  

The results were under the Logical Framework. Altogether, 136 activities were 

conducted, in which 221 domestic and seven international organizations participated. There were 

69 researchers and 5,514 participants. The outcomes also included 23 pieces of creative media to 

the public, 379 articles published on websites, eight issues of “Khon Sahakorn” magazine, 19 

academic forum, three international presentations, and four social network groups including the 

Researcher group, the co-operator Magazine, the Pao Bun Jin (auditor) group, and the Farmer 

Shop group supporting six living learning centers.  

The research outcomes included six major findings and policy proposals as follows: 

1) The Capacity Building Framework as a framework for the development of the 

learning support system for building the three-dimension capacities 

2) The Value Chain Development Framework for value-added products for small 

scale- farmers.  

3) The Propose of Strategic Framework for Thailand’s co-operative reform in the 

second century 

4) The Propose of Strategic Framework for Thailand's agricultural reform: Agenda for 

new economy 

5) The Value Chain of Organic Hom Mali Rice Business Model: Satjatham Rice 

Community Enterprise Group in Amnat Charoen Province and 

6) The Value Chain of Organic Vegetable Business Model: Sampran Value Business 

Group in Nakhon Pathom Province. 

The research under the Logical Framework has set the  key success factors in terms 

of both research outcomes and implementation. The empirical outcomes are as follows; 



(b) 
 

1. The learning support system for building three-dimension capacity, which leads to 

capacity building in relation to the desirable characteristics of employees in the organization, 

known as "the Capacity Building Framework". The framework was designed so that the capacity 

building is in line with the desirable characteristics for career advancement, knowledge 

management, and knowledge gathering so that the organization will eventually become a learning 

organization. 

2. The framework and model of value chain development of products from small 

farmers: The case studies of the organic hom mali rice of the Satjatham Rice Community 

Enterprise Group and the organic vegetables of the Sampran Value Business Group pointed out a 

number of advantages of value chain development in agricultural and community businesses. The 

development can obviously add value to farmers’ products, enhance the development of various 

activities balancing the economic, social, and environmental aspects, and bring about business 

networks supporting and encouraging the integration of the “People-Public-Private Partnership.” 

At present, these models and practices have been developed to six “living learning centers” for 

public dissemination of knowledge to the target areas both by government organizations and 

agricultural institutions in Thailand and neighboring countries- for example, Satjatham Rice 

Community Enterprise Group in Amnat Charoen which is a model for the demand-driven supply 

network, and the Sampran Value Business of organic vegetables which is the model of People-

Public-Private Partnership (PPP).  

3. Policy recommendations and the propose of "Strategic Framework  for Thailand's Co-

operative Reform in the Second Century" have been brought through public hearings and 

implemented in the 20-year cooperative development policy by Co-operative League of 

Thailand(CLT)  and the establishment of the Central Financial Facility (CFF) by the cooperative bank 

committee, the Ministry of Agriculture and Cooperatives.  

4. Policy Recommendations and" the Strategic Framework for Thailand's Agricultural 

Reform: Agenda for the New Economy" have been through the considerations of the Sub-

committee for Agricultural Reform, and the National Reform Council. The Farmer Shop Business 

Model has been applied in the proposal for progressive farmers using the Civil State Smile Shop 

(C3S) by the Sub-committee for Agricultural Reform, National Reform Steering Assembly. The 

Ministry of Commerce is also applying the model in trade strategy on foundation economy.  

5. Business models as Inclusive Business resulted from the value chain development 

framework research, for example, Sampran Value Business Group, Satjatham Rice Community 
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Enterprise Group, Kitchakood Fruit Value Network, and Farmer Shop Business Model. These 

models promote sustainable development in small scale farmers' and stakeholders’ businesses, 

help in agricultural institution management aiming to be a self-reliance institution, and utilize some 

important innovations such as Functional Upgrading, Product Upgrading, Process Upgrading, and 

Chain Upgrading which can increase small scale farmers’ income from selling their products as 

well as from the development to be community learning centers (Thailand Research Fund, 2017).  

Significant public policy recommendations include: 

1.) To promote the implementation of the learning support system based on "the 

Capacity Building Framework" to create learning platform which can open access and create 

understanding among farmers in order to develop attitude, mindset, and working life following the 

sustainable development.  

2.) To support research especially participatory action research to promote the value 

chain development in agricultural institutions following" the Value Chain Development Framework", 

which can enhance business capability of the agricultural institutions as self-reliance institutions 

that make use of innovation effectively.  

3.) To disseminate business models with best practice for the value chain development 

in inclusive business between small scale farmers and stakeholders as community learning centers. 

These centers are allowed for public access for knowledge dissemination so that people in the 

community can realize the importance of the models and apply them to create development 

businesses that can balance the economy, society, and environment based on the national 

development policy and strategy for the country’s prosperity, stability, and sustainability.  

The researcher hopes that this research has achieved its goals stated in the research 

framework and can be benefit for the cooperative movement and national development. 
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บทที่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของกำรวิจัย 

สถานการณ์โลกในปัจจุบันตกอยู่ในภาวะยากล าบาก อันสืบเนื่องมาจากปัญหาเชิง

โครงสร้างด้าน เศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของคนในสังคม ตลอดจนทิศทางเชิงนโยบายที่ให้

ความส าคัญกับ”วัตถุนิยม”และ “ก าไร” จึงเป็นแรงจูงใจให้เกิด การแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากรในการ

ผลติสินคา้และบริการเพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ เจา้ของกิจการ และตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค

ที่มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญ ของปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความ

ยากจน ความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อ

ชีวติความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติในวงกว้าง 

ด้วยตระหนักถึง ความจ าเป็นที่ต้องท าให้ คนทุกส่วนฝ่ายในสังคมทุกระดับได้ตระหนักถึง

หายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหันมาร่วมมือกันในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางที่จะ

ช่วยกอบกู้สถานการณ์ เพื่อให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสันติภาพและสามารถธ ารง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีเหลอืไปถึงคนรุ่นหลัง ดังนั้น ภาคีผู้น าความคิดหลายฝ่ายจึงได้ผนึกก าลัง

ความร่วมมือกัน เพื่อหาแนวทางส าหรับทิศทางการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดความสมดุลทั้ งด้านสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ

ได้มีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลก 17 ประการ เพื่อจะใช้เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนา

ร่วมกันในอีก 15 ปี ข้างหน้า โดยมีประเด็นที่ส าคัญได้แก่ การขจัด ความยากจนและความหิวโหย โดย

สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน การสร้างสุขภาวะ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ในทุกเพศวัย  การสรา้งโอกาสการศกึษาอย่างเท่าเทียม และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุก

เพศวัย ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนที่เน้นให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม มี

การจา้งงานอย่างทั่วถึง จัดใหม้ีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและ

การธ ารงรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การลดช่องว่างส าหรับปัญหา

ความเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศการจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและสุขอนามัยพื้นฐานอย่างยั่งยืน การ

ส่งเสริมองค์กรในทุกระดับที่ด าเนินการเพื่อความยุติธรรมและเท่าเทียม ความมีสันติสุขและยั่งยืน การ

สร้างภาคีความร่วมมือผนึกพลังการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (The 2030 Agenda for 

Sustainable Development, 2014) 

 การก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยในปัจจุบันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย 

มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในสังคม การแก้ปัญหาความยากจน 

ควบคู่ไปกับการยกระดับสมรรถนะการแข่งขันของประเทศ โดยคาดหวังที่จะให้ทุกส่วนฝ่ายทั้งภาครัฐ 

เอกชน ภาควิชาการ และชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่นโยบายพัฒนา
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ประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทาย

ใหม่ของไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ที่ได้ก าหนดลักษณะส าคัญของประชาคมอาเซียนไว้ 4 

ประการ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันและการเป็นภูมิภาคที่บูรณาการ

เข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ (ส านักอาเซียน, 2550)  

ด้วยตระหนักดีถึงความจ าเป็นในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดความรู้

และนวัตกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น การด าเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม: The DC&F” ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) โดยเน้นไปที่การน าคุณค่าสหกรณ์ ในการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในระหว่างสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อการยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันและการสรา้งมูลค่าเพิ่มส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผลงานวิจัยได้ก่อ

เกิดเป็นนวัตกรรมต้นแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่น าจุดแข็งของสหกรณ์และประยุกต์เอาการจัดการโซ่

คุณค่ามาใช้ในการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตรสู่เป้าหมายร่วม ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการในรูป

ของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) จ านวน 6 แห่งในชุมชนต่างๆ เพื่อเผยแพร่ชุดความรู้

และแนวปฏิบัติที่ดีแก่ผู้สนใจในสหกรณ์และชุมชน อีกทั้งการน าไปใช้เผยแพร่ในขบวนการสหกรณ์ 

หน่วยงานรัฐในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (บางประเทศ) โดยมีนักวิจัยจากสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ ท าหน้าที่เป็นหน่วยกลยุทธ์ (Strategic Unit) ในการเผยแพร่แนวคิด ชุดความรู้ สัมมนาสื่อ

เรียนรู้ คลังความรูแ้ละทีมกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรมแก่สาธารณชน 

การวิจัยในระยะที่ 8 จะเป็นไปเพื่อต่อยอดการวิจัยของชุดโครงการการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะสังเคราะห์ชุดความรู้และจัดท า

ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการสหกรณ์ในห้วงเ วลาก้าวสู่

ศตวรรษที่สองของการสหกรณ์ไทย ในปี พ.ศ. 2560 อีกทั้งการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบ

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ตลอดจนการจัดเวทีเสวนา

วิชาการในวาระการเฉลิมฉลองครบ 100 ปีการสหกรณ์ไทยในปี 2559 
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ

ด้านการประกอบการแก่เกษตรกรและผูเ้กี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1.2.2 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มในสินค้าที่ผลิตโดย

เกษตรกรรายย่อย กรณีข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์ 

1.2.3 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและจัดท าข้อเสนอเชิง

นโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร ์มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ  โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ

สนับสนุนที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์สูศ่ตวรรษที่สอง ภายใต้กระบวนทัศนใ์หม่ 

1.2.4 เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ แนว

ปฏิบัติส าหรับผูเ้กี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จ าเป็นในการปฏิรูปการเกษตรภายใต้

กระบวนทัศนใ์หม่ 
 

1.3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ชุดความรู้ คลังความรู้ แหล่งเรียนรู้ ตัวแบบระบบส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีการ

ปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทโลกใหม่ เพื่อน าไปใช้ในการยกระดับสมรรถนะด้าน

การประกอบการแก่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้แก่ ผู้น าเกษตรกร ผู้น าสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้มคีวามพรอ้มในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3.2 นวัตกรรมตัวแบบระบบธุรกิจภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของข้าวอินทรีย์ และผัก

อินทรีย์ส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่สามารถน าไปใช้ในการลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงตลาดของเกษตรกร 

การเพิ่มดีมานด์ในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในชุมชนและสากล  

1.3.3 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสหกรณ์สู่

ศตวรรษที่สอง มาตรการ และแนวปฏิบัติ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสนับสนุนต่าง ๆ  

1.3.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้

กระบวนทัศนใ์หม่ มาตรการ แนวปฏิบัติ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จ าเป็น 

1.3.5 ได้คลังความรู้ สื่อสร้างสรรค์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อสะสมและเผยแพร่ ชุดความรู้และ

นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนผา่นกลไกสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม 

1.3.6 ก่อเกิดเป็นสังคมฐานความรู้ระหว่างภาคี นักวิจัย เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน สหกรณ์ และ

ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน การปฏิรูปการเกษตร และการสหกรณ์ภายใต้

กระบวนทัศนใ์หม่ 
 

1.4 กรอบแนวทำงกำรวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยของชุดโครงการในระยะที่ 8 เป็นไปตาม Logical Framework ที่มี

ปัจจัยน าเข้าเป็นการสนับสนุนจากทีมกลยุทธ์ ชุดความรู้-นวัตกรรม-คลังความรู้ของชุดโครงการฯและ

ทุนสนับสนุนการวจิัยเพื่อน าเข้าสู่การขับเคลื่อนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Action Research: PAR) ตามแผนการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการวิจัย จ านวน 7 

โครงการ ประกอบด้วย 
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กลุ่มวิจัยที่ 1: การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยน 

แปลงในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่มวจิัยที่ 2: เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเป้าหมาย

ได้แก่ ขา้วอินทรีย์ และผักอินทรีย์ 

กลุ่มวจิัยที่ 3: กลุ่มวจิัยเชงินโยบายและยุทธศาสตร์ 

โดยได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ไว้ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 1.1 

 

ตารางที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะที่ 8 
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1.5 วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยเป็นไปภายใต้การด าเนินการที่ส าคัญ 6 ขั้นตอน ดังรายละเอียดในรูปที่ 1.1 

1.5.1 การออกแบบระบบการวิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการจัดท ารายงานวิจัยของชุดโครงการ 

1.5.2 การบริหารจัดการงานวิจัยใน 3 กลุ่มการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยจ านวน 

7 โครงการที่มีทีมกลยุทธ์ เป็นตัวจักรในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยของโครงการวิจัยต่างๆที่

ส าคัญได้แก่ การให้ค าแนะน า การประสานงานภาคีในพื้นที่การวิจัยเพื่อการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย

ธุรกิจ ตลอดจนการตดิตามการวิจัย การสนับสนุนการจัดเวทีถอดบทเรียนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ

กัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคลังข้อมูล ศูนย์เรียนรู ้และสื่อสรา้งสรรค ์เพื่อให้เป็นไปตามแผนการวิจัย 

1.5.3 การผนึกก าลังระหว่างทีมกลยุทธ์ ทีมวิจัยโครงการต่าง ๆ ภาคีและผู้ทรงคุณวุฒิใน

การเผยแพร่ชุดความรู้/นวัตกรรม กรอบแนวคิดการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ผ่าน

กลไกการจัดเวที shared vision แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนในระหว่างช่วงเวลาการวิจัย 

เพื่อสร้างแนวร่วมการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรและการสหกรณ์ อีกทั้งการ

ประสานงานภาคีทั้งในและต่างประเทศในการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนและสินค้าชุมชนสู่สากลในแนวทาง

การค้าเป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.5.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อก าหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ 

โดยใช้ (SWOT Matrix Analysis) และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการปฏิรูปการเกษตรภายใต้

กระบวนทัศนใ์หม่และการปฏิรูปสหกรณ์สูศ่ตวรรษที่ 2 

1.5.5 การสังเคราะห์และจัดท ารายงานวิจัยในภาพใหญ่ของชุดโครงการฯ  การสังเคราะห์

และน าเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อ

ยกระดับสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( smart farmers smart entrepreneurs smart teachers smart 

officers) การสังเคราะห์และน าเสนอกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

(กรณีข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์) การสังเคราะห์และน าเสนอกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตัว

แบบธุรกิจแนวใหม่เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสหกรณ์  

1.5.6 การจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูป สื่อสร้างสรรค์ เอกสารแผนแม่บทการ

ปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ เอกสารเผยแพร่กรอบแนวทางการปฏิรูปขบวนการสหกรณ์

สู่ศตวรรษที่ 2 ชุดความรูต้ัวแบบธุรกิจ ตัวแบบหลักสูตรเรียนรู้ และจากการวิจัยต่าง ๆ  
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รูปที่ 1.1 กรอบแนวทางการวิจัยชุดโครงการฯ ระยะที่ 8 
 

1.6 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร แนวคดิ ทฤษฏี และนวัตกรรมที่น ำมำใช้ในกำรวิจัย 

1.6.1 การยกระดับมูลค่าเพิ่ม(Moving up value chain) หมายถึง กระบวนการยกระดับ

กิจกรรมภายใต้โซ่อุปทานเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม การวางแผน-ออกแบบธุรกิจการผลิต การ

กระจายสินค้า การสร้างแบรนด์และท าตลาด ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นการยกระดับกิจกรรม 

(Functional upgrading) การยกระดับกระบวนการ (Process upgrading) และการยกระดับผลิตภัณฑ ์

(Product upgrading) (Stan Shih, 1992 อ้างถึงในสมเกียรต ิ ตัง้กิจวนชิย์ และคณะ,2556) ดังรูปที่ 1.2 

           

       
                                     /

      
                

      
              

/       

                                        
        (functional upgrading)

                    
(product upgrading)

                       
(process upgrading)

 
 

รูปที่ 1.2 แนวคิดการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up the value chain) ประยุกต์จาก Stan Shih’s 

Smiling Curve 
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1.6.2 กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร การพัฒนา

หลักสูตรเรียนรู้เชิงบูรณาการ 3 มิติ ครอบคลุมมิติด้ำนกำรปลูกฝังทัศนคติ ในการประกอบอาชีพ

การเกษตร และวิถีการด ารงชีวิตมิติด้ำนกำรปรับกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่แนว

ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และมิติด้ำนกำรให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพ  ซึ่งจะช่วย

ยกระดับสมรรถนะแก่เกษตรกรให้ได้ใช้ทุนความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้นไปพร้อมกัน การปรับ

ทัศนคตแิละความคิดที่จะช่วยฉุดรั้งให้เกษตรกรด ารงอยู่ในอาชีพอย่างยั่งยืน ดังรูปที่ 1.3(จุฑาทิพย์ ภัท

ราวาท และคณะ,2556) 

 

รูปที่ 1.3 กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร 

 

1.6.3 กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม(Value Network and Fair 

Trade: VN & F Platform) เป็นแนวทางการด าเนินการในการส่งเสริมการพึ่งพาและร่วมมือกันของคนใน

ชุมชน โดยใช้กลไกของสถาบันเกษตรกรในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร ภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อการด าเนิน

ธุรกิจที่มีศักยภาพในการค้าที่ เป็นสากล และสร้างความเป็นธรรมแก่ เกษตรกรผู้ผลิตโดย

กระบวนการพัฒนาจะประกอบไปด้วย การด าเนินการที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะแก่

เกษตรกร (Empowering people to change agent) การสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร 

(Capability Building of producer organization) และการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า (Value Networking) 

ภายใต้โซ่อุปทาน ในทิศทางของ Direct Marketing ในแนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดระบบคุณค่าและ

การค้าที่เป็นธรรม(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ,2555) 
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1.6.4 ธุรกิจฐานสังคม(Social Economy Enterprise: SEE) หมายถึง ตัวแบบธุรกิจที่มี

คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ การด าเนินการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคีทั้งปัจเจกบุคคล

และองค์กร เพื่อการบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ มีกรอบการด าเนินงานอย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายร่วม มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ มีการด าเนินธุรกิจภายใต้กลไกการตลาด และไม่รับ

เงินทุนหรือการแทรกแซงกลไกตลาดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่เป็นธรรม(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ

,2555) 

1.6.5 กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE Strategy) เป็นกรอบทิศทาง

เชิงยุทธศาสตร์ที่จัดท าในรูปของแผนที่ยุทธศาสตร์ของชุดโครงการฯ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจฐาน

สังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยกรอบยุทธศาสตร์

ดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเกษตรยั่งยืน 

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ระบบการค้าที่ เป็นธรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากล กลุ่ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสนับสนุน และกลุ่มยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้คนในสังคมใส่ใจในสุขภาวะ

สิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ มีคุณภาพ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ,2555) 

1.6.6 การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ตามค าจ ากัดความของสมาคมการค้าแฟร์เทรด

สากล หมายความว่า หุ้นสว่นทางการซึ่งต้ังอยู่บนพืน้ฐานการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความโปร่งใสและการ

เคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างให้เกิดความเสมอภาคทางการคา้ระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ

พัฒนาที่ยั่งยืนโดยการท าให้เกิดเงื่อนไขทางการค้าที่ดีขึ้น ช่วยปกป้องสิทธิของผู้ผลิตและลูกจ้างที่ด้อย

โอกาส โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตและลูกจ้างในประเทศที่ก าลังพัฒนา (Fair Trade Charter, 2551) 

โดยแนวทางการด าเนินงานขององค์กรแฟร์เทรดจะมุ่งเน้นการด าเนินการที่ส าคัญ 5 

ประการ ได้แก่ 

1) ช่วยให้ผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงตลาด โดยเน้นการผลิตและส่งเสริมคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ได้ประโยชน์ทางสังคมต่อชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ห่วงโซ่การค้าสั้นลง และผู้ผลิต

สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์ด้ในราคาที่สูงขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับการขายผ่านกลไกการตลาดทั่วไป 

2) สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่เท่าเทียมและยั่งยืน โดยคู่ค้าจะให้ความส าคัญกับการ

พิจารณาต้นทุนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการ

ลงทุนเพื่ออนาคต การให้ความส าคัญกับการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและคนงานและ

เพียงพอที่จะอยู่ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบันและอนาคต 

3) การเสริมสรา้งความสามารถและความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ผลิต ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้

และเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของตลาดและการค้า เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะการ

ประกอบการส าหรับองค์กรผูผ้ลติที่จะจัดการวถิีอาชีพและวิถีชีวติได้ดีขึน้ 
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4) การสรา้งการรับรู้แก่ผูบ้ริโภคและการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพื่อจะท าให้

ผู้บริโภคตระหนักเห็นความส าคัญและหันมาสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูประเบียบทางการค้าระหว่าง

ประเทศสู่ระบบการค้าโลกที่เป็นธรรมและเท่าเทียมในที่สุด 

5) การค้าที่เป็นธรรมในฐานะที่เป็นสัญญาประชาคมจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากความ

มุ่งมั่นของหุน้ส่วนการคา้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

(Michael Commons, 2008 “IFAT and FLO agree on charter of generic fair trade 

principles ”,The Organic Standards Vol. 86, June 2008) 

1.6.7 ศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต(Living Learning Center: LLC) เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้การ

บริหารจัดการของภาคีเครือข่ายนักวิจัยตามแผนงานวิจัยของชุดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด

การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่ประสบความส าเร็จในการ

ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์

เรียนรู้ขา้วคุณธรรม จ.ยโสธร ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 

จ.จันทบุรี และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

และคณะ, 2555) 

1.6.8 ตัวแบบของ Farmer Shop(Farmer Shop Business Model) เป็นตัวแบบร้านค้าปลีก

ทางเลือกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ที่ครอบคลุมระบบบริหารจัดการตั้งแต่กิจกรรมระดับต้นน้ า 

กลางน้ า และปลายน้ าของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปตั้งแต่ระบบจัดหาสินค้าเกษตรจากเครือข่าย

พันธมิตรธุรกิจด้านอุปทาน การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน Farmer Shop 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายด้านอุปทาน ระบบการบริหารจัดการร้านค้ า

ปลีก (การจัดหา การจัดวางสินค้า  การก าหนดราคาสินค้า การจ าหน่ายสินค้า การจัดการสินคงคลัง 

การบัญชีและการควบคุม การรายงานผลการด าเนินงาน) และการสร้างแบรนด์Farmer Shopที่มุ่ง

พัฒนาระบบจัดการโซ่อุปทานผ่านภาคีเครือขา่ยผู้ประกอบการที่มีจิตส านึกการพึ่งพาและร่วมมือกันใน

การจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคและ

หันมาเป็นลูกค้าประจ า(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ,2556) 

1.6.9 นิยามสมรรถนะสมรรถนะตำมค ำจ ำกัดควำมของส ำนักงำน กพ.  หมายถึง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆที่ท าให้

บุคลากรสร้างผลงานที่โดดเด่นกว่าเพื่อนรว่มงานอื่นในองค์กร(ส านักงานข้าราชการพลเรอืน, 2557) 

1.6.10 การก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์โดยวิธีการ SWOT Matrix Analysis ( Fred 

David, Strategic Management โดย จุฑาทิพย์ ภัทราวาท,2553.) 

การก าหนดกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์อาจท าได้หลายวิธี แต่วิธีการของ SWOT 

Matrix Analysis จะเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ โอกาส อุปสรรค 
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จุดแข็ง จุดอ่อน มาจับคู่กันแล้วพิจารณาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์ SO 

กลุ่มยุทธศาสตร์ WO กลุ่มยุทธศาสตร์ ST และกลุ่มยุทธศาสตร์ WT ดังรูปที่ 1.4 

 

 
 

รูปที่ 1.4 การก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรโ์ดยวิธีการของ SWOT Matrix Analysis 

 

1.6.11 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (The Global Goals For Sustainable Development) 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้น าประเทศกว่า 193 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชา

ใหญ่องค์กรสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อก าหนดวาระ

การพัฒนาภายใต้กระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”และรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

17 ประการ (The Global Goals for Sustainable Development : SDGS) โดยการก าหนดเป้าหมายทั้ง 17 

ประการนั้นเป็นไปภายใต้กรอบคิดที่มองประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยงกันทั้งในมิติเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะใช้เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนาร่วมกันในอีก 15 ปีข้างหน้า ระหว่างปี 

2559-2573 ซึ่งแต่เดิมได้มีการก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหั สวรรษ (Millennium 

Development Goals) ซึ่งจะสิน้สุดลงในปี 2558  
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รูปที่ 1.5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ 
  

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ(SDGS) ประกอบด้วย (รูปที่ 1.5) 1) ยุติความ

ยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 2)ยุติความอดอยากหวิโหย สรา้งความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ

และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3) คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุก

วัย 4) ทุกคนมกีารศกึษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) ความเสมอภาคระหว่างเพศ ให้โอกาสแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 6) สุขาภิบาลและน้ าสะอาด 

และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 7) การเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างเพียงพอและยั่งยืน 8) ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานที่มีผลิตภาพ และมีคุณค่าส าหรับทุกคน 9)  พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมนวัตกรรม 10) ลดความเหลื่อม

ล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ปลอดภัย 12) สร้างให้มีการผลิต

และการบริโภคอย่างมคีวามรับผดิชอบและยั่งยืน 13) การปฏิบัติการเพื่อดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 14) ดูแลทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 15) ดูแล ฟื้นฟู 

การใช้ระบบนิเวศบนพื้นดิน ป่าไม้ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 16)  ส่งเสริมความ

ยุติธรรม สันติสุขในสังคม และสร้างสถาบันที่เข้มแข็งเพื่อความรับผิดชอบในทุกระดับ 17)สร้างหุ้นส่วน

ความรว่มมอืในระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ที่ประชุมสหประชาชาติมีความเห็นตรงกันว่า การจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม

เป้าหมาย 17 เป้าหมาย และ 169 ตัวชี้วัด ภายในอีก 15  ปี ข้างหน้า จ าเป็นต้องสร้างความสมดุล

ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 5 ปัจจัย (5 Ps) ประกอบด้วย (1) People 

ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของคนให้เท่าเทียมกัน (2) Planet ด้วยการปกป้องโลกของเราจากการเสื่อม

สลาย (3) Prosperity ด้วยการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ (4) Peace ด้วยการส่งเสริมให้เกิดสันติสุข และ (5) 



12 
 

Partnership ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนแห่งการพัฒนาที่เข้มแข็งเป็นปึกแผ่น ทั้งในระดับประเทศ

และนานาชาติ โดยที่ประชาชนทุกคนมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

 

1.7 องค์ประกอบของรำยงำนวจิัย 

หลังจากบทน าจะเป็นการน าเสนอผลการวิจัยจ าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยเริ่มจาก 

บทที่ 2  แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการยกระดับสมรรถนะด้านการ

ประกอบการแก่ผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทที่ 3  แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

: กลุ่มเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ 

บทที่ 4  แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม 

บทที่ 5  ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม ่

บทที่ 6  ข้อเสนอเชงินโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สูศ่ตวรรษที่สอง 

บทที่ 7  สรุปข้อค้นพบจากการวิจัยและขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและยุทธศาสตร์ 
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บทที่ 2 

แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสรมิการเรียนรู้ 

เพื่อการยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่ผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

2.1 ความเป็นมาของการวจิัย 

กลุ่มการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการ

ประกอบการแก่ผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่นี้ประกอบด้วย โครงการวิจัยที่ส าคัญ 3 

โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) 2) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไก

หนว่ยงานรัฐ: ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 3) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการ

เรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร: ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสค.) 

 

2.2 กรอบแนวคดิและกรอบแนวทางการวิจัย 

2.2.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ในที่นี้มุ่งไปที่การพัฒนาคน

ในองค์กร/หนว่ยงาน เพื่อให้มคีวามสามารถตามกรอบสมรรถนะ(ที่พึงประสงค์) อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ

หน้าที่ตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการก้าวสู่ต าแหน่งงานตาม  Career path อย่าง

เหมาะสม ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะฯใน

องค์กร/หน่วยงาน ควรเริ่มต้นจากการก าหนดกรอบสมรรถนะ(ที่พึงประสงค์)ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ที่

เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนงานการพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาทุนทางปัญญา) ซึ่งควรเน้นให้

ครอบคลุมการยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ  ประกอบด้วย 1) การปลุกจติส านึกพึ่งพาตนเองและร่วมมือ

กันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 2) การปรับวิธีคิด/กระบวนทัศน์ ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 3) การเพิ่มพูน

ความรู-้ทักษะด้านการประกอบการภายใต้บริบทโลกใหม ่(New Economy) ในลักษณะเชน่นี้ จึงจะท าให้

องค์กร/หน่วยงานมทีรัพยากรมนุษย์ที่มคีวามพรอ้มในการเป็นฐานรากที่มั่นคง และสามารถเป็นพลังใน

การขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร/หน่วยงาน อีกทั้งจะเป็นการเสริมพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ประเทศส าหรับในหน่วยงานรัฐ นั่นคือ smart officers ส าหรับสถาบันสหกรณ์ นั่นคือ smart  cooperators 

ส าหรับสถาบันเกษตรกร นั่นคือ smart farmers ที่มทีักษะด้านการประกอบการ(entrepreneurs) 
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รูปที่ 2.1 กรอบคิดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรยีนรู้ฯในองค์กร/หน่วยงาน 
 

2.2.2 กรอบแนวทางการวิจัย 

กรอบแนวทางการวิจัยในที่นีจ้ะยึดโยงกับกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้

ดังกล่าวข้างตน้และมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน (รูปที่ 2.2)  

การด าเนินการวิจัยเริ่มต้นจาก ขั้นตอนที่หน่ึง การท าความเข้าใจในภาพใหญ่ของการ

พัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/

กลุ่มเป้าหมาย 2) การก าหนดสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่สอง เป็นการออกแบบระบบส่งเสริม

การเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบสาระการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร-คู่มือการจัดการเรียนรู้-

สื่อเรียนรู้-แบบประเมินผล-วิทยากร ขั้นตอนที่สาม การทดลองใช้ระบบการส่งเสริมการเรียนรู้กับ

กลุ่มเป้าหมายและการประเมินผล และขั้นตอนที่สี่ การสรุปบทเรียนส าหรับตัวแบบระบบส่งเสริมการ

เรียนรู้และเครอืข่ายผู้ผ่านระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

 
 

รูปที่ 2.2 กรอบแนวทางการวิจัย แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการยกระดับ
สมรรถนะดา้นการประกอบการ 
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2.3 ผลลัพธ์การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ภายใต้กรอบคิดและกรอบแนว

ทางการวิจัยดังกล่าว จ านวน 3 โครงการ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผลลัพธ์

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมตามกรอบสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 หลักสูตร มีผู้ผ่านการอบรม

จ านวนทั้งสิ้น 264 คน ซึ่งปัจจุบันได้น าไปใช้เป็นนโยบายการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย Smart Officers ของ

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) น าไปใช้พัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย Smart Cooperators ของสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด (ชสค.) และใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ดังรายละเอียดตารางที่ 2.1  
 

ตารางที่ 2.1 ผลลัพธ์การวิจัยที่ได้จากการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรยีนรูข้องหนว่ยงานที่เป็นภาควีิจัย

ภายใต้ชุดโครงการฯ 
 

โครงการวิจัย ผลลพัธ์ตัวแบบ

หลักสูตร 

ผลลพัธ์เครือข่าย 
ผู้ผ่านระบบ

ส่งเสริมการเรียนรู ้

กรอบสมรรถนะทีพ่ึงประสงค ์

ของกลุ่มเปา้หมาย 

การน าไปใช้

ประโยชน ์

1. โครงการวจิัย

การพัฒนา

ระบบส่งเสริม

เรียนรู้เพื่อยก 

ระดับสมรรถนะ

การแขง่ขันผ่าน

กลไกหน่วยงาน

รัฐ (ส.ป.ก.) 

หลักสูตร Smart 

Officers  

ส.ป.ก., หลักสูตร

ผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงในการ

ส่งเสริมเกษตรกรสู่

การพัฒนาท่ีย่ังยนื 

 Smart Officers 

จ านวน 22 คน 

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการ

ส่งเสริมเกษตรกรในแนวทางการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน มจีิต ส านกึรัก

องค์กร และงานในภารกิจ มี

ความสามารถในการจัดการเชงิกล

ยุทธ์และส่งเสริมการยกระดับขีด

ความสามารถแก่เกษตรกรเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

ส านักพัฒนาและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

ส.ป.ก. 

2. โครงการวจิยัการ

พัฒนาระบบส่ง 

เสริมเรียนรู้เพื่อยก 

ระดับสมรรถนะ 

การแขง่ขันผ่าน

กลไกสถาบัน

เกษตรกร(ชสค.) 

หลักสูตร Smart  

Co-ops ชสค. 

 Smart Cooperators 

จ านวน 19 คน 
ผู้น าที่มจีิตวญิญาณสหกรณ์ 

น ามาใชใ้นการบริหารจัดการเพื่อ

น าประโยชนส์ู่สมาชกิและชุมชน 

มภีาวะผู้น าแบบมสี่วนร่วม มี

ทักษะในการจัดการโซ่อุปทานใน

ธุรกิจ 

สถาบันพัฒนา

เครดิตยูเนยีน 

ชสค. 
 

 

3. โครงการวจิัยการ

พัฒนาระบบส่ง 

เสริมเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับสมรรถนะ 

หลักสูตรเทคโนโลย ี

การเกษตรส าหรับ

นักศกึษาระดับ

ปริญญาตรี คณะ

 นักศกึษา ป.ตรี

จ านวน 223 คน 

ทักษะ 6 ด้าน คิดเชงิระบบ 

ทักษะดา้น IT และการสื่อสาร 

ท างานเป็นทีม รู้จักปรับตัว 

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร  
มทร.ธัญบุรี 
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โครงการวิจัย ผลลพัธ์ตัวแบบ

หลักสูตร 

ผลลพัธ์เครือข่าย 
ผู้ผ่านระบบ

ส่งเสริมการเรียนรู ้

กรอบสมรรถนะทีพ่ึงประสงค ์

ของกลุ่มเปา้หมาย 

การน าไปใช้

ประโยชน ์

การแขง่ขันผ่าน

กลไกสถาบันการ 

ศึกษา(มทร.ธัญบุรี) 

เทคโนโลยี 

การเกษตร มทร.

ธัญบุรี 

และคิดสร้างสรรค ์

อา่นรายละเอยีดเพิ่มเติม:  1) วินัย เมฆด า และคณะ, 2559. รายงานวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสรมิเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ

แข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (อัดส าเนา) 
2) เครือวัลย ์ชลนัย และคณะ, 2559. รายงานวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสรมิเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ

การแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร. ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. (อัดส าเนา) 

3) ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ และคณะ, 2559. รายงานวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสรมิการเรียนรู้เพื่อ

ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (อัดส าเนา) 

 

2.3.1 หลักสูตร Smart officers ของสปก. (รายละเอียดในกรอบที่ 2.1) 

การพัฒนาหลักสูตร Smart officers ของสปก. ในที่นี้ได้น าไปใช้อบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ 22 คน 
 

กรอบที่ 2.1 

หลักสูตร Smart Officers สปก. 

1.จุดมุ่งหมายหลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (Smart officer) 

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.ให้เป็นนักส่งเสริมและพัฒนาท่ีมีขีดความสามารถในทักษะ 3 มิต ิ

ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และความรู้ ในการจัดการภารกิจสู่เป้าหมายอย่างเป็นองค์รวม ท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ี

หลากหลาย ท้ังนี้เพื่อลดโอกาสการละท้ิงท่ีดินท ากินและสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพเกษตรบนหลักการพึ่งพาและ

ร่วมมอืกันในแนวทางธุรกิจฐานสังคม 

2.กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหนา้ที่ปฏรูิปท่ีดนิ ส านักงานการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม 

3.กระบวนการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร 
   

   

การวเิคราะห์ข้อมลู

พืน้ฐาน 

การประเมินผล 

การใช้หลกัสตูร 
การปรับปรุงแก้ไข 

การก าหนดมาตรการ

วดัและการประเมินผล 

การน าหลกัสตูรไปใช้ 

ก าหนดเนือ้หาและการ

เรียนรู้ 

การก าหนดจดุมุง่หมาย

(สมรรถนะ) 
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1) การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ด าเนนิการโดยการรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของเจ้าหนา้ท่ี 

สปก. ที่เป็นอยู ่ประกอบกับการวเิคราะห์เกษตรกรในพื้นท่ี และน าผลแลกเปลี่ยนกับนักวชิาการ ผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อ

ก าหนดสมรรถนะ 

2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย (สมรรถนะ) เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการวเิคราะห์พืน้ฐาน มาวิเคราะห์

และก าหนดสมรรถนะ หรือสิ่งท่ีคาดจะเป็น โดยการตคีวามจากผู้ทรงคุณวุฒแิละนักวิชาการ 

3) การก าหนดเนื้อหาและการเรียนรู้ เป็นการก าหนดรายละเอยีด โดยวิเคราะห์จากสมรรถนะ และ

ก าหนดรายละเอยีดการสอน 

4) การก าหนดมาตรการวัดและประเมิน โดยวิเคราะห์จากสมรรถนะและเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อก าหนด 

วธีิการวัดและประเมินผล 

5) การน าหลักสูตรไปใช้ โดยน าไปทดลองกับเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.ท่ีเป็นเป้าหมายของการพัฒนา smart 

officer จ านวน 22 รายท่ีสนใจเขา้รว่มโครงการ 

6) การประเมินผลการใช้หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไข  โดยการถอดบทเรียนผลการเรียนรู้และวิเคราะห์

หลักสูตรเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 

4.สมรรถนะที่พึงประสงค์  

1) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสูก่ารพัฒนาท่ียั่งยืนมจีิตส านึกรักองค์กรและงานใน

ภารกิจ เข้าใจบทบาทและความส าคัญของเกษตรกร 

2) ความสามารถในการยกระดบัขีดความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีก่อให้เกิดสมดุลในการด าเนนิ

ชวีติแก่เกษตรกร 

3)ความสามารถดา้นการจัดการเชงิกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร 

4)ความสามารถในการสง่เสริมการสร้างมูลคา่เพ่ิมสินค้าเกษตร 

5.สาระการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 6 หนว่ยเรียน ระยะเวลา 137 ชั่วโมง 

หนว่ยเรียนรู้ท่ี 1 : การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Smart officers) ของส.ป.ก.   

15 ชั่วโมง 

หนว่ยเรียนรู้ท่ี 2 : การสง่เสริมการประกอบอาชพีแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 ชั่วโมง 

หนว่ยเรียนรู้ท่ี 3 : การสง่เสริมการรวมกลุม่และสร้างความเข้มแข็ง 10 ชั่วโมง 

หนว่ยเรียนรู้ท่ี 4 : การจัดการโซ่อุปทานสู่เครอืขา่ยและการค้าท่ีเป็นธรรม  9 ชั่วโมง และศกึษาดูงาน 

หนว่ยเรียนรู้ท่ี 5 : นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

หนว่ยเรียนรู้ท่ี 6 : การจัดท าโครงการและทดลองปฏบัิตใิน Project Based learning ในพืน้ท่ี 66 ชั่วโมง 
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2.3.2 หลักสูตร Smart Co-operatives ในสถาบันเกษตรกร กรณี ชสค. (รายละเอียด

ในกรอบที ่2.2) 

การพัฒนาหลักสูตรผู้น าสหกรณ์เครดิตยูเนียนในที่นี้ ปัจจุบันได้ไปใช้ในภารกิจของ

สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียน(ชสค.) เพื่อใช้พัฒนาสมรรถนะผู้น าเครดิตยูเนียนทั่วประเทศ 
 

 

กรอบที่ 2.2 

หลักสูตร Smart Co-operators ชสค. 

1.จุดมุ่งหมายหลักสูตร 

เพือ่น าไปใชใ้นการส่งเสริมสมรรถนะแก่กรรมการและฝ่ายจัดการ ชสค. และผู้น าสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

เพื่อสามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชพีในโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งเป็นพลวัต 

2.กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้น าระดับสูงของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน จ ากัด ประกอบด้วย กรรมการสถาบันพัฒนาเครดิต

ยูเนยีน  กรรมการสาขา ผู้จัดการสาขา และผู้น าสหกรณ ์ผ่านการอบรมท้ังสิ้น 19 คน 

3.กระบวนการพัฒนา 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรม ี6 ขั้นตอน ดังภาพ 

 

 

 

 
 

4. สมรรถนะทีพ่ึงประสงค ์ 

เป็นผู้น าท่ีมีจิตวิญญาณสหกรณ์ (มีความเข้าใจในหลักการสากล) สามารถน ามาใช้ในการบริหาร

จัดการสหกรณ์ เพื่อน าประโยชนส์ู่สมาชกิและชุมชน โดยใชภ้าวะผู้น าแบบมสี่วนร่วมควบคู่กับการสร้างสรรค์ธุรกิจท่ีมี

การจัดการโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขันและความย่ังยนืในธุรกิจ 

5. สาระการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 5 หนว่ยเรียน 

หนว่ยเรียนท่ี 1 : จิตวญิญาณสหกรณ ์     (3 ชั่วโมง) 

หนว่ยเรียนท่ี 2 : ภาวะผู้น าแบบมสี่วนร่วม    (1.30 ชั่วโมง) 

หนว่ยเรียนท่ี 3 : กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน    (3 ชั่วโมง) 

หนว่ยเรียนท่ี 4 : การจัดการท่ีดภีายใตห้ลักการสหกรณส์ากล  (3 ชั่วโมง) 

หนว่ยเรียนท่ี 5 : การจัดการโซอุ่ปทานในธุรกิจสหกรณ ์  (3 ชั่วโมง ศึกษาดงูาน 1 วัน) 

 

 

- ยกร่างสมรรถนะสมาชิก ชสค. 

- ยกร่างสมรรถนะผู้น า ชสค. 

 

ผ่านที่ประชุม 
Focus Group 

- Literature Review 
งานวิจัยปีที่ผา่นมา 

- ข้อสรุปหลักสูตรผู้น าที่
ประชุมคณะกรรมการ 

 

ยกร่างหลักสูตร 
เชิงระบบ 

ทดลองใช้
หลักสูตร 

 

สรุปข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย 
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2.3.3 หลักสูตรบัณฑติคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 

ด้วยตระหนักเห็นความส าคัญของความท้าทายที่สถาบันอุดมศึกษา ต้องเตรียม

ความพร้อมด้านวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงใน

บริบทโลกใหม่ต่อค่านิยม วัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อการก้าวสู่สังคมฐานความรู้และนโยบายการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ทีมวิจัยที่เป็นคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี จึงเข้ามามีส่วน

ร่วมในกลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะผ่านกลไกสถาบันการศึกษา

และได้พัฒนาตัวแบบหลักสูตร บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ใน 16 รายวิชา ในปี

การศึกษา 2558 ปัจจุบัน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ได้ขยายผลการสร้าง

เครือข่ายคณาจารย์ ส าหรับระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะแก่นักศึกษาและจัด

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างกระแสตื่นตัวรักอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 

 

กรอบที่ 2.3 

หลักสูตรบัณฑิตคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุร ี

1.จุดมุ่งหมายหลักสูตร 

เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตรบัณฑิตสาขาคณะเทคโนโลยี  

การเกษตร มทร. ธัญบุรี การวางแผนพัฒนาหลักสูตรของมทร.ธัญบุรีในอนาคต และการสร้างเครือข่าย Smart 

Farmer ของคณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน 

2.กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ 16 คน และนักศกึษา 223 คน 

3.กระบวนการศกึษา 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความเข้าใจ 

แผนการวจิัยในกรอบ Logical Framework ขั้นตอนที่สอง สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสาระการ

เรียนรู้ของรายวชิาต่างๆ 16 รายวชิา ขั้นตอนที่สาม ออกแบบและวางแผนส าหรับระบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ซึ่ง

ประกอบด้วย แนวปฏิบัติของผู้สอน และระบบสนับสนุนการสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกลไกร้าน Famer 

Shop by RMUTT ขั้นตอนที่สี่ ด าเนินการร้าน Famer Shop by RMUTT เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ขั้นตอนที่ห้า 

น าไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ในภาคเรียนท่ี 1/2558 ขั้นตอนที่หก พัฒนาหลักสูตรอบรม

เกษตรกรครบวงจร และฝึกอบรม ขั้นตอนที่เจ็ด ประเมินและสรุปผลการทดลอง 

4.สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเป็น ท าเป็น สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น สู่ภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรมและอาชีพอสิระเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

5.สาระการเรียนรู้ 

การพัฒนาสาระการเรียนรู้แนวใหม่ท่ีน าไปสู่การยกระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 16 รายวิชาและปรับ

ใชใ้นการเขียน มคอ.3 ในปีการศึกษา 2558 
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รายวชิา 1: สรีรวทิยา การสบืพันธ์ุและการผสมเทียม 

รายวชิา 2: การจัดการสัตว์สวยงามและสัตวท์ดลอง 

รายวชิา 3: การเพาะพันธ์ุปลา 

รายวชิา 4: ปฐพีวทิยาและอุทกวิทยาเพื่องานพัฒนาภูมทัิศน์ 

รายวชิา 5: การผลิตสัตวปี์ก 

รายวชิา 6: เทคโนโลยผีลิตภัณฑเ์บเกอร่ี 

รายวชิา 7: การจ าแนกวัสดุพชืพรรณ 

รายวชิา 8: การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 

รายวชิา 9: สุขศาสตร์สัตว ์

รายวชิา 10: จุลชวีวทิยาของสัตว์ 

รายวชิา 11: การผลิตแพะและแกะ 

รายวชิา 12: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 

รายวชิา 13: เทคโนโลยผีลิตภัณฑน์ม 

รายวชิา 14: ระเบียบสารสนเทศและระเบียบวจิัยทางภูมทัิศน์ 

รายวชิา 15: การผลิตโคนม 

รายวชิา 16: กฏีวทิยาเบือ้งต้นทางการเกษตร 

 

2.4 สรุปบทเรียน: โอกาส ข้อจ ากัด/จุดอ่อนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

สมรรถนะฯ 

ผลการขับเคลื่อนการวิจัยในกลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

สมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ชุดโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 

โครงการวิจัย ซึ่งเป็นไปภายใต้กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัยและมีผลการวิจัยดังที่ได้กล่าวไว้

โดยสังเขปในข้อ 2.2 และ 2.3 

การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ การเก็บรวบรวมจากการสนทนากลุ่มเป้าหมาย 

และการจัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิใยแมงมุม (Spider 

Web Chart) ซึ่งชี้ให้เห็นระดับการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะฯของ

กรณีศกึษาทั้ง 3 กรณี โดยพิจารณาใน 4 มิติ ได้แก่ 

มิติที่ 1: โอกาส(Opportunity ) หมายถึง โอกาสการยกระดับการพัฒนาระบบส่งเสริมฯ

ตามกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่างการก าหนดกรอบสมรรถนะของบุคลากรและระบบการส่งเสริม

การเรียนรู้ฯใน 3 มิติ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) 

วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารระดับสูง 2) นโยบายการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

3) แผนงานการพัฒนาบุคลากร(เป้าหมาย/ตัวชีว้ัดการพัฒนาบุคลากร) 



21 
 

มิติที่ 2: ทุนความรู้/นวัตกรรม(Innovation) หมายถึงการมีทุนความรู้/นวัตกรรมของ

ตนเองและศักยภาพการเข้าถึงแหล่งความรู้/นวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในองค์กร/หน่วยงาน ซึ่งจะพิจารณา

ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การมีทุนความรู้และกลไกการถ่ายโอนความรู้ขององค์กร/หน่วยงานที่

สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาฯ 2)โอกาสการเข้าถึงแหล่งความรูท้ี่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดฯ 3) การ

สรรหาวิทยากรที่เหมาะสมกับกรอบการพัฒนาฯ 

มิติที่ 3: กระบวนการภายในองค์กร (Internal Process) หมายถึง กลไกและระบบ

บริหารจัดการภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดฯ ซึ่งจะ

พิจารณาใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของทีมงานในการขับเคลื่อนตามกรอบการพัฒนาฯ 

2) โครงสรา้งระบบการบริหารจัดการภายในที่เกื้อหนุนการพัฒนาฯ 3) คลังความรู้และระบบการสะสม

ทุนความรู้ภายในองค์กรที่เกือ้หนุนการพัฒนาฯ 

มิติที่ 4: ผลผลิตที่ได้รับจากการพัฒนา (Output) ซึ่งจะพิจารณาใน 3 ประการ 

ประกอบด้วย 1) ตัวแบบหลักสูตร 2) ผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรม 3) แนวทางการต่อยอดเพื่อ

น าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

ผลการวิเคราะหด์้วยแผนภูมิใยแมงมุม สรุปใหเ้ห็นดังในรูปที่2.3 ซึ่งแมว้่าผลลัพธ์การ

พัฒนา ตัวแบบหลักสูตร และผลการประเมินผู้ผา่นการอบรม ยงัอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 โครงการ

เนื่องจากข้อจ ากัดของระยะเวลาการวิจัย แต่ทุกองค์กรที่เป็นภาควีิจัยก็มีนโยบายน าไปใช้ในองค์กรทั้ง3

แหง่ ส่วนผลการประมวลข้อสรุปจากการวิเคราะหม์ีดังนี้ 
 

2.4.1 โอกาสการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ในองค์กร/หน่วยงาน 

1) ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร/หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องและเห็นความ 

ส าคัญในการพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ที่เช่ือมโยงกับกรอบสมรรถนะ 

2) บุคลากรที่มีภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือเป็น Key Actorส าคัญ 

ในการพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับกรอบสมรรถนะในองค์กรและสอดคล้อง

กับกรอบการพัฒนาฯโดยอาจใชก้ลไกการวิจัยชว่ยเสริมพลังการพัฒนาในแบบ Outside-in Initiative 
 

2.4.2 ข้อจ ากัด 

ขาดสถาบันเช่ียวชาญเฉพาะทางในการสนับสนุนการสร้างสรรค์-พัฒนาระบบ

ส่งเสริมการเรียนรู้ใน 3 มิติ และเป็นไปในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ขาดวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ใน

การยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ โดยเฉพาะเรื่องการปรับทัศนคติ และวิธีคิดที่เป็นไปในทิศทางการพัฒนา

ที่ยั่งยืน การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม การเชื่อมโยงโซ่อุปทานในธุรกิจในแนวทาง

การค้าที่เป็นธรรม ฯลฯ ขาดเอกสาร ต าราสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการปรับ

ทัศนคต ิและวิธีคิดในทิศทางสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.4.3 จุดอ่อน 

แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ยังไม่มีความเชื่อมโยงกัน

ระหว่างการก าหนดกรอบสมรรถนะและระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มบุคลากรและการติดตาม

ประเมินผล การด าเนินงานทั้ง 2 ด้าน ยังเป็นไปแบบแยกส่วนไม่สัมพันธ์กัน กลไกและระบบการจัดการ

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากร ส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบที่เคยปฏิบัติตามแบบแผนที่ด าเนินการ

มา และการก าหนดเป้าหมาย -ตัวชี้วัดที่ส าคัญได้แก่ งบประมาณ จ านวนคน จ านวนครั้งที่ไปเข้ารับการ

อบรม แต่ยังไม่มีกลไกการติดตามประเมินผลผูผ้า่นการศึกษาอบรมและการน าไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด 

การเชื่อมโยงภาคีเครอืข่ายเพื่อการเข้าถึงสถาบัน- แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการจัดการความรู้ พบว่า

มักใช้ทุนทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ไม่ค่อยแสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ วิทยากรใหม่ ยังขาดกลไกการสะสมทุน

ความรู้ และคลังความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างกลไกการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร เพื่อน าไปสู่การเป็น

องค์การแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) ขององค์กร/หน่วยงานในอนาคต 

 

 

รูปที่ 2.3 การวิเคราะหโ์อกาส ขอ้จ ากัด จุดอ่อนในการพัฒนาระบบส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้โดย

แผนภูมิใยแมงมุม 

 

2.5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ส าหรับการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะ 3 

มิติในองค์กร/หน่วยงาน 

เพื่อการยกระดับการพัฒนา ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร/หน่วยงาน ในทิศทางที่

สอดรับกับกรอบคิดและกรอบแนวทางการยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
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ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการลดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคดังที่กล่าวมาในข้อ 2.4 จึงมี

ข้อเสนอส าหรับกรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯเพื่อยกระดับสมรรถนะ 3 มิติแก่

บุคลากรในองค์กร/หน่วยงาน (The DC&F Capacity Building Platform) ดังรายละเอียดในรูปที่ 2.4 ซึ่งมี

การด าเนินการ 3 ระยะ 

I. ระยะแรก : มีการด าเนินการที่ส าคัญ 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1: ก าหนดนโยบายแผนการส่งเสริมการเรยีนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะฯ ของ

องค์กร/หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงาน และกรอบสมรรถนะของกลุ่มบุคลากรต่าง ๆ 

และการก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) 

ขั้นตอนที่ 2: วางระบบพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การก าหนดต าแหน่งงาน-การมอบหมาย 

งานตามกรอบภารกิจ–การส่งเสริมและพัฒนา และการตดิตามประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 3: สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร ทั้งรูปแบบการสัมมนา 

ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเข้าถึงความรู้/นวัตกรรม และการฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง 

เชน่ การด าเนินการ Project Board Learning เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4: สร้างภาคีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา, หน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทาง/

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้-หลักสูตรฝึกอบรม–ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ และการ

ติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 5: พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะ ใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ 

การปรับวิธีคิด การเพิ่มพูนความรู้–ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

II. ระยะที่สอง: ในระยะปานกลาง 

องค์กรมรีะบบส่งเสริมการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับความสามารถแก่บุคลากรตามกรอบ

สมรรถนะแก่บุคลากร การก้าวสู่ต าแหน่งเพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้มอบหมาย ในขณะเดียวกันก็จะมีทุน

ความรู้และนวัตกรรมที่ก่อเกิดจากภารกิจขององค์กร มีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากร และ

พัฒนาสูก่ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization)  

III. ระยะที่สาม: ในระยะยาว 

องค์กรนั้น ๆ จะสามารถสร้างเครือข่ายกับภาคี กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

Learning Community และท าหนา้ที่เป็นกลไกการถ่ายโอนความรู้สูชุ่มชน และสาธารณะต่อไป 

อาจกล่าวได้ว่า กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ 3 มิติแก่

บุคลากรในหน่วยงานตาม Platform ดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า The DC&F Capacity Building 

Platform ที่องค์กร/หนว่ยงานทั้งสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ องค์กรพึ่งตนเองสามารถใช้เป็นกลไกในการ

สนับสนุนและสานต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Model ประเทศไทย 4.0 สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่การเป็นประเทศพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่คาดหวัง 
 



24 
 

 
 
 

รูปที่ 2.4 กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรยีนรูเ้พื่อยกระดับสมรรถนะฯ 3 มิติในองค์กร/หนว่ยงาน 
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บทที่ 3 

แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

: กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ 

 

3.1 ความส าคัญของปัญหาและความเป็นมาของการวิจัย 

ข้าวยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ านวน 3.7 ล้าน

ครัวเรือน และนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักประจ าวันของคนไทยกว่า 65 ล้านคนแล้ว ยังมีเหลือ

ส่งออกจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ ท าให้ไทยติดอันดับเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก

มานานกว่า 30 ปี และท ารายได้ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2554) แต่ปัจจุบันไทยมี

คู่แขง่ที่ส าคัญ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และอินเดีย ซึ่งมีต้นทุนการผลิตและราคาสง่ออกต่ ากว่าของข้าว

ไทย ประกอบกับนโยบายของประเทศคู่ค้าที่เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร  และมี

นโยบายส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า เช่นกรณีของจีนและอินโดนีเซีย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ

ต่อปริมาณและมูลค่าส่งออกของไทยในอนาคต  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาดของประเทศผู้ผลิตและผู้น าเข้าข้าวดังกล่าวข้างต้น

ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าข้าวของไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายและ

เป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกข้าวที่ยั่งยืน โดยมุ่งไปที่การเป็นผู้น าด้านข้าวที่ได้

คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวของโลก และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ข้าวอินทรีย์ 

(กระทรวงพาณิชย์, 2550) นับตั้งแต่ปี 2533-2534 ที่กระแสตื่นตัวด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมของ

ผูบ้ริโภคไทย จงึได้รเิริ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่นและ

สิงคโปร์ โดยมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญอันดับหนึ่ง ตามด้วยผัก ผลไม้ ข้าวโพด สมุนไพร และ

เครื่องเทศ  

แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ดีที่สุดของไทยอยู่ที่จังหวัดพะเยา เชียงราย บุรีรัมย์ 

อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม (กระทรวง

พาณิชย์, 2550) กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มี

คุณภาพและมาตรฐานสากล เผยแพร่ภาพลักษณ์ขา้วหอมมะลิอนิทรีย์ไทยใหเ้ป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นทั้ง

ในและตา่งประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในระดับจังหวัดมีช่องทางการจ าหนา่ยให้มากขึ้น ควบคู่กับ

การพัฒนาให้ความรู้ความสามารถด้านการผลิต มาตรฐานผลผลิต ความรู้ทางการค้าและศักยภาพใน

การส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 

2550)  

ข้อค้นพบจากการวิจัยของชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2556) ว่าด้วยการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกให้แก่

กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จ.ยโสธร ภายใต้แบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ซึ่งได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 
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พ.ศ. 2549 โดยได้น าเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ (Integrated Value Chain 

Management) ภายใต้กระบวนการพัฒนาที่รู้จักกันในนามของการพัฒนาตามกรอบระบบคุณค่าและ

การค้าทีเ่ป็นธรรม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2555) เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ

การแก้ไขปัญหาราคาตกต่ าจนเป็นผลส าเร็จ จนถึงปัจจุบันกลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถแก้ปัญหาเรื่อง

ราคาผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product upgrading) การยกระดับ

กระบวนการผลิต (Process upgrading) ด้วยการสร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้เป้าหมายร่วม และการ

ยกระดับไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Functional upgrading) ได้แก่ การสร้างแบรนด์ การพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ จนท าให้กลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้สูงถึงเกวียนละ 50,000 บาท 

(นิคม เพชรผา และคณะ, 2556) มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่การจัดสวัสดิการและการสะสม

ทุนภายใต้กลไกกองบุญหนุนเกื้อ และการด าเนินงานศูนย์วิจัยไทบ้านเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มี

ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม

ชาวนาคุณธรรมได้จัดตั้งศูนย์เรียนรูม้ีชีวติข้าวคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สาธารณชน  

เพื่อขานรับนโยบายการส่งเสริมการผลิตและการค้าข้าวอินทรีย์ของประเทศ  การ

ด าเนินการวิจัยโครงการนี้ จึงเป็นไปเพื่อน าทุนความรู้ที่ได้จากชุดโครงการฯขยายผลไปศึกษาแนว

ทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สู่สากลในรูปแบบ

ของ Global value chain ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานสากล และ

เชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ (Strategic partner) ในแนวทางของการยกระดับมูลค่าเพิ่มตลอดทั้งโซ่

คุณค่า เพื่อน าประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อุปทานได้มีความสามารถใน

การแขง่ขันอย่างยั่งยืน  

 

3.2 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยและพื้นที่วิจัย 

กลุ่มเป้าหมายการวิจัยหลัก ได้แก่ ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกของ

กลุ่มเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจรญิ ซึ่งในปีแรกของการวิจัยมีเกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการ 50 คน และเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยในปี 2558 มีวสิาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 22 แห่ง 

ชาวนาที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ านวน 320 คน มีแดนด าเนินงานอยู่ใน 5 อ าเภอ 

ได้แก่ อ.เสนางนคิม อ.เมือง อ.หัวตะพาน อ.ปทุมราชวงศา และอ.พนา (รูปที่ 3.1) 
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รูปที่ 3.1 พืน้ที่เป้าหมายการวิจัย แสดงที่ตัง้ของกลุ่มเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม 22 แห่ง 

 

3.2.1 ความเป็นมาของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมทชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ 

จากเกษตรกรกลุ่มเล็กๆ ผู้มีใจรักในผืนดินผืนน้ า ด าเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ แบบพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันในกลุ่ม กระจัดกระจายตามพื้นที่

ต่างๆของจังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2549 เมื่อประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ า ขาดอ านาจต่อรอง 

ไม่มีแหล่งรับซื้อข้าวอินทรีย์เป็นการเฉพาะ ต้องจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการโรงสีปะปนกับข้าวทั่วไป 

ราคาทีไ่ด้รับจงึไม่แตกต่างจากข้าวทั่วไป ทั้งที่ ข้าวอินทรีย์ต้องท าอย่างพิถีพิถัน มีกระบวนการที่ต้องเอา

ใจใส่ดูแลมากกว่าข้าวเคมี  บางกลุ่มไปพึ่งพากลุ่มพ่อค้าหรือนายทุนที่รับซื้อข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะ แต่ก็

ประสบปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ  บางกลุ่มหันไปร่วมมือรวมกลุ่มกับเกษตรกรของจังหวัดข้างเคียง

ที่เข้มแข็ง บางส่วนได้เข้าไปร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วย

การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างแบรนด์ข้าวคุณธรรม โดยมีภาควิชาการจากสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักงานองทุนสนับสนุนการวิจัยเข้ามาช่วย 

ในราวปี พ.ศ. 2554 จึงเกิดกลุ่มผู้คนที่รักในท้องถิ่นของตน ริเริ่มหาทางออกจากปัญหาที่

สะสมมานานรว่มกัน  ระยะเริ่มต้นมีพี่เลี้ยงหน่วยงานรัฐที่เข้าใจ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ 

ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ” โดยตั้งสัจจะร่วมกันที่จะท าการเกษตรอินทรีย์  
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พัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ไม่หลอกลวงซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน โดยน าแบบอย่างการ

พัฒนามาจาก “กลุ่มข้าวคุณธรรม” จังหวัดยโสธรมา เริ่มแรกมีกลุ่มผู้ก่อการเพียง 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม

วิสาหกิจโนนค้อทุ่ง กลุ่มบ้านนาผาง กลุ่มบ้านโนนหนามแท่ง กลุ่มบ้านโคกกลาง กลุ่มบ้านหนองเม็ก 

กลุ่มต าบลน้ าปลีก สมาชิก 55 ราย  ยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 

(IFOAM)  จากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ด้วยพื้นที่ 1,695 ไร่ ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 

2556 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ” โดยส านักงาน

เกษตรอ าเภอเมืองอ านาจเจรญิ จังหวัดอ านาจเจรญิ รหัสทะเบียน 4-37-01-07/2-0010  

ในปี พ.ศ. 2556 ช่วงที่เกษตรกรเผชิญปัญหาเรื่องราคาอีกครั้งหนึ่งอันเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐด้านการประกันราคาข้าว เกษตรกรแกนน าที่เป็นสมาชิก

เครือขา่ยข้าวคุณธรรม จงึได้ชักชวนสมาชิกเครอืข่ายข้าวสัจธรรม เข้าร่วมในโครงการวิจัยการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์โดยมีการ

จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ ของเครือขา่ยฯโดยคาดหวังที่จะให้สถาบันเกษตรกรสามารถยืนหยัด ร่วมมือ

กันแก้ปัญหาบนการพึ่งพาและร่วมมือกัน มีความรู้และทักษะตลอดจน ภาคีพันธมิตรธุรกิจในการวาง

แผนการผลิตและการตลาดร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป็นภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน มาร่วมมือกัน

บูรณาการ 

 

3.2.2 โครงสร้างการบรหิารงานของกลุ่มเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจรญิ  

ภายหลังทีมวิจัยได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และจัดท าระบบการ

บริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการ

ยกระดับมูลคา่เพิ่ม จึงไดพ้ัฒนาโครงสรา้งการบริหารงาน (รูปท่ี 3.2)  
1) ที่ตัง้: เลขที ่106 หมูท่ี ่5 ต าบลคิมใหญ่ อ.เมืองอ านาจเจรญิ จ.อ านาจเจริญ  

2) โครงสรา้งการบริหารงาน 
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รูปที ่3.2 โครงสรา้งการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายวิสากิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจรญิ 

 

 คณะกรรมการเครือข่ายฯมีหนา้ที่ก าหนดนโยบาย ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน

และประสานติดตามสมาชิกในพืน้ที่ 

 ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่าย มีหน้าที่ วางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารและตลาด ใน

เรื่องปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและภาคี (ตัดสินใจเรื่องราคาและ order) และจัดท า

แผนการตลาด 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่าย ท าหน้าที่  กิจกรรมการตรวจแปลง  การรับรอง

มาตรฐาน ฐานขอ้มูล  การเงินบัญช ี และการบริหารงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและภาคี และยก

ร่างแผนรวบรวมผลผลติเสนอผูอ้ านวยการ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงาน ท าหน้าที่ จัดการภายในส านักงาน ระบบเอกสาร 

หลักฐาน การประสานงานหนว่ยงาน และตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3) ประมาณการผลผลิตของสมาชิกในปีฤดูการผลิต 58/59 รวมประมาณ  1,654  ตัน 

จ าแนกเป็น 

• มาตรฐาน EU  จ านวน 383 ตันข้าวเปลือก มีพื้นที่รวม 946 ไร่   

• มาตรฐาน  IFORM จ านวน 842 ตันข้าวเปลือก มีพื้นที่รวม  2,157 ไร่ 

• พืน้ที่ที่อยู่ในชว่งปรับเปลี่ยน  429 ตันข้าวเปลือก มีพื้นที่รวม 1,075 ไร ่
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3.3 การด าเนินการวจิัย 

การด าเนินการวิจัยที่ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นไปภายใต้

กรอบแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (รูปที่ 3.3)  

1. การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์การเชื่อมโยง

เครือขา่ยคุณค่า เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. การสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ภายใต้โซ่คุณค่า 

3. การให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าแผนธุรกิจและการขับเคลื่อนแผนธุรกิจร่วมกันภาคี

เครือขา่ยสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม 

4. การประเมนิผล สรุปบทเรียน จัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ 

 

 
 

รูปที่ 3.3 กรอบแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

3.4 บทวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อน าสู่การพัฒนา 

การสนับสนุนจากทีมวิจัยในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์โดยใช้

กระบวนการมสี่วนรว่มจากภาคทีี่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

3.4.1 บทวิเคราะหส์ถานการณท์ี่ใชใ้ห้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่มเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ โดยใช้วิธีการ SWOT Matrix Analysis มีรายละเอียดใน

ตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 SWOT Matrix Analysis กลุ่มเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม อ านาจเจรญิ 
 

 

                 ปัจจัยภายใน 

 

   

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

 

จุดแข็ง: strength จุดอ่อน: Weakness 

 มกีารลงทะเบียนเป็นเครือข่าย

วสิาหกิจชุมชนมสีมาชิกเป็นชาวนา

ท่ีมีจิตส านึกเกษตรอนิทรีย์ในพื้นท่ี

3,000ไร ่จ านวน 300 คน 

 เกษตรสมาชิกภายใตเ้ครอืขา่ยท่ี 

ได้รับการรับรองขา้วอนิทรีย์

มาตรฐาน  IFORM ม ี195 ราย 

ผลผลิตปีละ 200 ตันข้าวเปลอืก 

 มเีครอืขา่ยโรงสชีุมชนในพืน้ท่ี 6 

แห่ง ก าลังการผลิต 3 ตัน เก็บ

Stock ข้าวเปลอืกได้ 400 ตัน 

 ขาดแผนธุรกิจเช่ือมโยงกับภาคี

พันธมติร 

 กรรมการและฝ่ายจัดการกลุ่ม

เครอืขา่ยฯขาดทักษะดา้นการ

ประกอบการ 

 ขาดส านักงานเครือข่าย 

 ขาดเงินทุนหมุนเวยีนรวบรวม

ข้าวเปลอืก 

 ตน้ทุนต่อหนว่ยในการผลิตสูง 

 ตน้ทุนการกระจายสนิค้า/

การตลาดสูง 

โอกาส: Opportunity กลยุทธ์กลุ่ม: SO กลยุทธ์กลุ่ม: WO 
 มภีาคีนักวิจัย สกว. สนับสนุนการ

พัฒนาโซ่คณุค่า 

 มภีาคีพันธมติรท้ังภาครัฐ/

ภาคเอกชนให้การสนับสนุนปัจจยั

การผลิต ความรู้ สินเชื่อ การตลาด 

 มเีครือข่ายโรงสีชุมชนในพื้นท่ี 6 แห่ง 

 นโยบายรัฐในการส่งเสริมเกษตร

อนิทรีย์ 

 ผู้บริโภคสนใจอุดหนุนขา้วจาก

เกษตรกร 

 มภีาคีพันธมติรธุรกิจต่อตลาดตรง

(Direct Marketing) 

 

 

 

 การน าแนวคิดการพัฒนาโซ่คณุค่า

มาเชื่อมโยงภาคีพันธมติรและผูม้ี

ส่วนได้สว่นเสียเพื่อการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ ์

 การสร้างแบรนดผ์ลิตภัณฑ ์

 

 

 การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสมาชกิ

เพื่อการวางแผน 

 การวางโครงสร้างการบริหาร

จัดการ 

 การจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือเชื่อมโยง

ธุรกิจกับภาคีเครอืขา่ยในระบบ

การค้าท่ีเป็นธรรม 

 

อุปสรรค: Threats กลยุทธ์กลุ่ม: ST กลยุทธ์กลุ่ม: WT 

 มหีนว่ยงานรัฐสนับสนุนชว่ยเหลือ

หลากหลาย บางครัง้ซ้ าซ้อนท าให้

ชาวนาเสียเวลาในการยกระดับใน

สิ่งท่ีควรจะด าเนนิการ 

 ขาดระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟา้) 

 

 

 การก าหนดเข็มมุง่การขับเคลื่อน

ระบบธุรกิจเครือข่าย 

 การจัดการความรู้และสรา้งสังคม

ฐานความรู้ระหว่างผู้มีสว่นได้สว่น

เสียให้ตระหนักในการพัฒนาโซ่

คุณค่าเพ่ือการยกระดับมูลค่าเพิ่ม

ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

การขับเคลื่อนแผนธุรกิจภายใต้

วสิัยทัศน์-เป้าหมายร่วม 
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3.5  การจัดท าแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ.อ านาจเจริญ 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ. อ านาจเจริญ ภายใต้

การสนับสนุนของทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯ และการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สมาชิก

กลุ่มเครือข่ายฯที่เป็นชาวนา ผู้ประกอบการโรงสี ภาคีพันธมิตรธุรกิจเอกชน หน่วยงานรัฐ ได้ข้อสรุป

ส าหรับกรอบทิศทางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม ระหว่าง

ปี 2559-2563 ดังรูป ที่ 3.4 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

วิสัยทัศนร์่วม “มุ่งสร้างเครอืข่ายคุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรยี์สู่สากล” 

กลยุทธ์หลักมี 5 ประการได้แก่ 

1. การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการผลิตของสมาชิกเพื่อการวางแผนตามมาตรฐาน มกท. 

2. การวางแผนธุรกิจร่วมกับภาคีภายใต้โซ่อุปทาน 

3. การสรา้งแบรนด์ขา้วหอมอ านาจเจรญิ 

4. การเชื่อมโยงเครือขา่ยเพื่อกระจายสินค้าตามแนวทางการค้าที่เป็นธรรม 

5. การสรา้งสังคมฐานความรู้สูชุ่มชนชาวนามอือาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4 แผนกลยุทธ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจรญิ ระหว่างปี 2559-2563 

 

3.6 ผลลัพธ์จากการวิจัย: โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ 

ผลลัพธ์การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องใน 3 ระยะ ได้น ามาซึ่ง

โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ โดยเป็นไปภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม “มุ่งสร้างเครือข่าย

คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรยี์สู่สากล” ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.5 
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รูปที่ 3.5 โซ่คุณค่ากลุ่มเครอืข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอ านาจเจรญิ 

 

ภาคีในระดับกิจกรรมต้นน้ าของโซ่คุณค่าที่ส าคัญประกอบด้วย ธ .ก.ส., สนง.พาณิชย์

จังหวัด,มกท., วิสาหกิจชุมชน 22 แห่ง, สนง.เกษตรจังหวัด, นักวิจัย สกว. เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนแผนธุรกิจของกลุ่มเครือขา่ยฯในการสนับสนุนด้านเงินกู้ยืม (ดอกเบี้ยต่ า) ปัจจัยการผลิต การ

ตรวจรับรอง IFORM การประสานงานนัดหมายสมาชิกชาวนาในเรื่องการวางแผนการผลิต การจัดการ

หลงัการเก็บเกี่ยว การรวบรวมข้าวเปลือก สตอ๊คข้าว ตลอดจนการจัดการความรู้แก่สมาชิกชาวนาเพื่อ

วางแผนลดต้นทุนและการรวมกลุ่ม-เครือข่ายสู่เป้าหมายร่วม 

ภาคีในระดับกิจกรรมกลางน้ าของโซ่คุณค่าที่ส าคัญ ประกอบด้วย โรงสีวิสาหกิจชุมชน 5

แห่ง, โรงสีเอกชน 1 แห่ง, พาณิชย์จังหวัด, กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน, ธ.ก.ส., โรงสีโนนค้อทุ่ง,

ภาคีเอกชน เข้ามามีสว่นร่วมในการให้ค าแนะน าด้านการบริหารจัดการส านักงานเครือข่าย การบริหาร

จัดการแผนธุรกิจส าหรับโรงสีทั้ง 7 แห่ง การหาตลาด การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์  “ข้าวสัจธรรม

อ านาจเจรญิ” การพัฒนาระบบธุรกิจภายใต้แนวคิด Demand Driven Supply Network โดยทีมวจิัย 

ภาคีในระดับกิจกรรมปลายน้ าของโซ่คุณค่าที่ส าคัญ ประกอบด้วย โครงการผูกปิ่นโตข้าว, 

โรงแรม 5 ดาว, เมืองทองธาน,ี ร้านแมศ่รเีรือน, Sizzler, Farmer Shop มก., ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, 

ผู้ประกอบการอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการหาตลาด, เจรจาต่อรองธุรกิจการให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การขนส่งและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะด้านการประกอบการ การด าเนินการ

โครงการ CSA ร่วมกับทีมวจิัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ 
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3.7 ผลลัพธ์จากการวิจัย: แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรยี์ 

3.7.1 แนวทางในการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ ในที่นี้เป็นไปภายใต้กรอบแนวคิด 

Moving Up the Value Chain by Stanshi’s Smiling Curve (รูปที่3.6)   

กระบวนการวิจัยที่เข้าไปสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ 

ประกอบด้วย กิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่  

1) การยกระดับไปสู่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Function Upgrading) ได้แก่ การ

วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิตรวมกัน การจัดการเรียนรู้

เรื่องการผลิตข้าวมาตรฐาน IFORM และ EU การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์และ

วางแผนธุรกิจ การพัฒนาโครงสรา้งการบริหารจัดการองคก์รกลุ่มเครอืข่ายฯ 

2) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading) ได้แก่ การรับรองมาตรฐานข้าว

อินทรีย ์IFORM และ EU แก่ชาวนาสมาชิก การปรับปรุงเทคโนโลยีโรงสีให้ได้มาตรฐาน การประยุกต์ใช้

แนวทางของ Demand Driven Supply Network  มาวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ การ

ประยุกต์แนวคิดของ LEAN และ Just in time มาใช้ในระบบธุรกิจและการส่งมอบมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่

ลูกค้า 

3) การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) ได้แก่ การสร้างแบรนด์ข้าวสัจธรรม

อ านาจเจรญิร่วมกับภาคี การพัฒนาบรรจุภัณฑเ์พื่อจ าหน่ายแก่ตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่เป็น

ภาคีพันธมิตรธุรกิจ การเปิดช่องทางการตลาด Direct Marketing การด าเนินการโครงการ CSA หา

ลูกค้าประจ า 
 

 
 
รูปที่ 3.6 แนวทางในการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ภายใต้กรอบแนวคิด The Moving Up Value Chain 
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3.7.2 ผลลัพธ์การยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรยี์ 

ในภาพแสดง Value Add Mapping เพื่อแสดงให้เห็นผลการด าเนินการในการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ในปีการผลิต 2557/2558 ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม ดัง

รายละเอียดในรูปที่ 3.7 

ตามรูปจะแสดงให้เห็นตัวละคร (Actors) ที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์บรรจุถุง

สุญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม ภายใต้โซ่คุณค่าของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.

อ านาจเจรญิ ซึ่งประกอบด้วย 1) ชาวนาผู้ผลิตขา้วหอมมะลิอนิทรีย์มาตรฐาน IFORM ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

เครือขา่ยฯ 2)วิสาหกิจชุมชน 22 แหง่ใน 5 อ าเภอของจังหวัดอ านาจเจริญ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายฯ

ที่ท าหน้าที่รวบรวมข้าวเปลือก 3) วิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง 4) ภาคีเครือข่ายด้านการตลาด/ขนส่ง 5)

ผูป้ระกอบการขายส่ง/ภาคีพันธมิตรธุรกิจ 6) ผูป้ระกอบการรา้นค้าปลีก/ภาคีพันธมิตรรา้นค้าชุมชน 

1) ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอนิทรีย์มีต้นทุนการผลติข้าวเปลือก 11 บาท/กก.  

2) วิสาหกิจชุมชน 22 แห่ง ท าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต รวบรวม เก็บรักษาข้าวเปลือกจาก

สมาชิก โดยก าหนดการรับซื้อข้าวเปลือกตามมาตรฐานต้นข้าว 42 กรัม ความชื้น 15% ราคากิโลกรัม

ละ 16 บาท 

3) วิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่งท าหน้าที่เก็บรักษา แปรรูป บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

(ถุงสุญญากาศ) จ าหนา่ยได้ในราคากิโลกรัมละ 39 บาท 

4) ภาคีพันธมิตรธุรกิจท าหน้าที่สร้างแบรนด์/การตลาด/ขนส่ง/กระจายสินค้าถึง

ผูป้ระกอบการขายส่งจ าหนา่ยในราคากิโลกรัมละ 43 บาท 

5) ผู้ประกอบการขายส่ง ท าหน้าที่การตลาด สร้างแบรนด์จ าหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 

55 บาท 

6) ผู้ประกอบการขายปลีก ท าหน้าที่การตลาด สร้างแบรนด์ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคา

กิโลกรัมละ 75-85-150 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบรนด์สินคา้และโอกาสทางธุรกิจของผู้ค้าปลีก 

 

 
 

รูปที่ 3.7 การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ในปีการผลิต 2557/2558 ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนข้าวสัจธรรม 
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กล่าวโดยสรุป: การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มภายใต้แผนธุรกิจของกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชาวนาผู้ผลิตและ

จ าหนา่ยข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท (สูงกว่า) ราคา

ตลาดที่กิโลกรัมละ 5 บาท ในขณะเดียวกัน กลุ่มเครือข่ายฯที่ยกระดับกิจกรรม  (Functional 

Upgrading) ของกลุ่มในการส่งเสริมการผลิตรวบรวมผลผลิต-เก็บรักษา-แปรรูป-บรรจุหีบห่อ-ขนส่ง-

สร้างแบรนด์-เจรจาธุรกิจ โดยสามารถจ าหน่ายข้าวสารถุงสุญญากาศขนาดบรรจุ 1 กก.ได้ในราคา

กิโลกรัมละ 55 บาท มีมูลค่าเพิ่มกิโลกรัมละ 19 บาท โดยผู้ประกอบการค้าปลีกสามารถจ าหน่าย

ข้าวสารแบรนด์ “ข้าวสัจธรรม” ได้ในราคากิโลกรัมละ 75 ,85 และ 150 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของผูป้ระกอบการและกลุ่มผูซ้ือ้ (ตารางที่ 3.2) 
 

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบราคาและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑข์องกลุ่มเครือขา่ยฯที่จ าหน่ายได้ใน 2558 

หนว่ย(บาท/กก.) 

ผลิตภัณฑ ์ ตัวละครในโซ่คุณคา่ ราคาทุน ราคาจ าหนา่ย มูลค่าเพิ่ม 

ข้าวเปลอืก ชาวนาสมาชกิ 11 16 5 

ข้าวสาร กลุ่มเครอืขา่ยฯ 32 39 7 

ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ กลุ่มเครอืขา่ยฯ 39 43 4 

ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ ผู้ประกอบการขายสง่ท่ีเป็นภาคี 43 55 12 

ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ ผู้ประกอบการขายปลีกท่ีเป็นภาคี 55 75,85,150 20,30,95 

*ข้อมูลจากการส ารวจในปีการผลิต 2557-2558 
 

3.8 ข้อค้นพบจากการวิจัย 

กระบวนการวิจัยที่ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับ

มูลค่าเพิ่มของ Stanshi ’s smiling Curve ที่ได้น ามาประยุกต์ใช้ โดยมีทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการ ฯ เข้า

ไปช่วยสนับสนุนในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า โดยใช้กลไกของแผนธุรกิจสู่การ

บรรลุเป้าหมายร่วม (วิสัยทัศนร์่วม) นั้น ได้น ามาซึ่งข้อค้นพบน่าสนใจ 2 ประการดังนี้ 

3.8.1 Business Model ใหม่ที่ใช้เป็นกลไกการยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการใน

แนวทางการค้าที่เป็นธรรม 

Business Model เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยดังในรูปที่ 3.8 แสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่

ระหว่างตัวละคร (Actors) ในระบบธุรกิจข้าวสัจธรรมของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม ซึ่ง

มีตลาดเป้าหมาย(Target Market) เป็นเครือข่ายผู้บริโภค (โรงแรม ศูนย์ประชุม ภัตตาคาร และ

ผูป้ระกอบการ) ที่มแีผนการสั่งซือ้ตามชนิดของผลติภัณฑโ์ดยเครือขา่ยเกษตรกรมีการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่ส าคัญ ได้แก่ การวางระบบจัดซื้อ (POS) ของฝ่ายจัดซื้อ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ข้าวสัจธรรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต แผนสต็อกสินค้า แผนการตลาด แผนการขนส่ง ส่ง
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มอบ เก็บเงิน และข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง ซึ่งด าเนินการโดยใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งแนวทางการด าเนินการภายใต้ Business  Model 

ดังกล่าวเป็นไปในลักษณะของ Demand Driven Supply Network ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่

การยกระดับสมรรถนะดา้นการประกอบการของชาวนาและการพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรมในที่สุด 
 

 
 

รูปที่ 3.8 Business Model ในลักษณะของ The Demand Driven Supply Network 
 

กระบวนการวิจัยได้เปิดโอกาสการเรียนรู้แก่ชาวนาอย่างครบวงจร (รูปที่ 3.9) ทั้งในมิติ

ของการปลุกจติส านึกการผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับกระบวนทัศน์ในด้านบทบาทของ

การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การตลาดสมัยใหม่ที่ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่

สามารถยกระดับมูลค่าเพิ่มด้วยกลไกการสร้างแบรนด์ และมิติของการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะ 

โดยการจัดการเรียนรู้นั้นได้ด าเนินการในลักษณะ Learning by doing ตลอดจนการสร้างกลไกการถ่าย

โอนความรู้สู่ทายาทเกษตรกร โดยมีบทสะท้อนจากแกนน าชาวนา ให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่

ชาวนามีทักษะการประกอบการอย่างแท้จริงดังกรณีตัวอย่างนายอดุลย์ โคลนพันธุ์ ดังนี้ 
 
 

  “แต่ก่อนเวลาชาวนาจะขายข้าว ต้องไปถามโรงสีว่าจะให้ราคาเท่าไร ? 
แตต่อนนี้เราสามารถให้คนซื้อมาถามเราว่าจะขายราคาเท่าไร? ทั้งนี้เพราะอะไร นั่นก็
เพราะเรามีผลิตภัณฑท์ี่ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ดีอีกทางหนึ่ง
ก็คือ เรามีภาคีพันธมิตรธุรกิจมาช่วยเราเจรจาหาตลาดที่สามารถขายตรงถึงผู้บริโภค
คนสุดท้าย เช่น โรงแรม บริษัท ร้านอาหาร ก็เท่ากับว่า ชาวนาได้มีโอกาสท า

การตลาดโดยตรง ท าให้ชาวนาขายข้าวสารแทนที่จะขายข้าวเปลือก และยิ่งผู้บริโภคติดใจในแบรนด์
ข้าวสัจธรรม ว่าดี ว่าอร่อย ก็ยิ่งจะท าให้เรามีตลาดที่แน่นอน อย่างนี้แล้วถือว่า เราไม่ต้องรอให้รัฐบาล
มาประกันราคาข้าวใหเ้ราแล้ว เราช่วยตัวเองได้แลว้” 

มุ่งสร้างเครือข่าย
คุณค่าเพื่อยกระดบั
มูลค่าเพิ่มขา้ว
อินทรียสู่์สากล 

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ 
ชุมชนขา้วสจัธรรม  
จ.อ านาจเจริญ 

โรงแรม ศูนยป์ระชุม 
ภตัตาคาร ฯลฯ 

ชนิดผลิตภณัฑ ์
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ออกบู๊ทจ าหน่ายข้าวสัจธรรม เจรจาจ าหน่ายข้าวกับภาคโีรงแรม ประชุมเพ่ือจัดท าฐานขอ้มูลและสร้างแบรนด์ 

   
ประชุมจัดท าแผนธุรกจิร่วมกับพาณิชยจ์งัหวัด ประชุมถอดบทเรียนสมาชิกในเครือข่ายฯ ยกระดับชาวนามืออาชีพ 
 

รูปที่ 3.9 ภาพกิจกรรมภายใต้เครือข่ายฯ 

 

แม้ว่ากลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์

แก่สมาชิกได้ดังที่กล่าวรายละเอียดไปข้างต้นแล้ว แต่สิ่งส าคัญมากกว่านั้นคือ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนฯดังกล่าวได้มีโอกาสเรียนรู้ในการเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร              

มีความตระหนักในคุณค่าของการพึ่งพาตนเอง(Dependence) การพึ่งพาซึ่งกันและกันในกลุ่ม

(Independence) และการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ( Inter dependence) ผลการประเมินความ

คิดเห็นของสมาชิกชาวนาพบว่า ทุกคนได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการผลิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การพึ่งพาตนเองและการรว่มมอืกันเป็นกลุ่มเครือขา่ยเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ           

มีสมาชิกจ านวน 320 คน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยมีกลไกการบริหารจัดการ

ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ขององค์กร และชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นถึงวิธีคิด และ

วิธีการท างานร่วมกัน ในการจัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงินที่มีอยู่อย่างมีเอกลักษณ์            

ที่ช้ีให้เห็นถึง “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ที่น าพาสูชุ่มชนเป็นสุข”ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ส าหรับข้อเสนอจากการวิจัยในส่วนของแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑส์ าหรับเกษตรกรรายย่อยจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทที่ 4 

แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรยี์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม 

 

4.1 ความส าคัญของปัญหาและความเป็นมาของการวิจัย 

ผักอินทรีย์ (Organic Vegetable) เป็นผักที่ผลิตด้วยวิธีการธรรมชาติใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสาร

สกัดจากธรรมชาติในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์และพืชที่มีการตัดต่อทาง

พันธุกรรมในปี 2553 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ประมาน 7,000 ไร่ เป็นอันดับ 3 รองจากข้าว

อินทรีย์และพชืไร่อินทรีย์ (ฤทัยชนก,มปป.) กระบวนการผลิตผักอินทรีย์ต้องค านึงถึงดิน พืช แมลง และ

สภาพแวดล้อมควบคู่กันไป โดยต้องมีการปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ มีการปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืช

หมุนเวียนและพืชแซม การป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และการป้องกัน

และก าจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ส่วน Keith(n.d.) ได้กล่าวว่าการปลูกผัก

อินทรีย์ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนควรใช้พืชไม่น้อยกว่า 3 ชนิด และสามารถแก้ปัญหาการระบาด

ของโรคแมลง และวัชพชืได้ แตต่้องเลือกชนดิของพืชให้เหมาะสม 

จากการส ารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเน็ท พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ใน

ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นจาก 192,220.03 ไร่ ในปีพ.ศ.  2552 

เป็น 212,995.34 ไร่ ในปี พ.ศ. 2553 (10.8%) และเพิ่มขึ้นเป็น 219,309.66 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 

(3.0%) แต่ในปี พ.ศ. 2555 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ลดลงเหลือ 205,385.81 ไร่(-6.4%) จาก

สถานการณ์ดังกล่าว พื้นที่การผลิตผักอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในปี 2554 มีพื้นที่เพาะปลูก

ผักอินทรีย์ 7,132.83 ไร่และมีจ านวนลดลงในปี 2555 ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงเหลือ 4,443.45 ไร่ มี

แนวโน้มชะลอตัวในปี 2556 (www.greennet.or.th/article/organicfarming/thailand) เกษตรอินทรีย์ใน

ประเทศไทยยังเป็นระยะการพัฒนา เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยในรูปแบบของการผลิต

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด จ าเป็นต้องอาศัยการรวมกลุ่มกันเพื่อสามารถยกระดับการผลติ 

จังหวัดนครปฐมขึน้ชื่อวา่เป็นจังหวัดที่ใช้สารเคมีมากเป็นอันดับแรก ๆ ของประเทศไทยแต่

มีจุดเด่นที่มีพื้นที่การเกษตรที่อยู่ใกล้ตลาด อย่างไรก็ตามในหลายทศวรรษที่ผ่านมาคนในชุมชนอ าเภอ

สามพรานได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีใน

การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2551 คนในชุมชนจึงคิดหาทางแก้ปัญหาโดยจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการร่วมกันโดยมีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์เป็นแกนน าและมีนักวิจัยจากสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งในที่สุดได้ข้อสรุป

โดยได้ก าหนดเป็นปณิธานรว่ม “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์โดยมีสวนสามพรานเป็น

เสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญาเป็นสู่ความกินดีอยู่ดี มีสุข ถ้วนหน้า” เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ

แก้ปัญหาอาชีพและการด าเนินชีวติบนหลักการพึ่งพา และร่วมมือกันโดยมีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ 
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เป็นแกนน า หลังจากนั้นซึ่งได้เริ่มต้นด าเนินการโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งมี

จุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนากลไกและระบบธุรกิจชุมชน บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ผลลัพธ์การวิจัยภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าวที่รู้จักกันในนามของสามพรานโมเดลได้ก่อ

เกิดเป็นตัวแบบธุรกิจชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ 

“ตลาดสุขใจ” มูลนิธิสังคมสุขใจ และทีมวิจัยร่วมกับภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการ

ขับเคลื่อนแผนธุรกิจในการแก้ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน โดยได้ก่อให้ เกิดผลกระทบทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร การเพิ่ม

โอกาสการตลาด การสร้างแบรนด์ตลาดเกษตรกร (Farmer’s Market) ในนามของตลาดสุขใจ ซึ่งมี

ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ และน าไปขยายผลพัฒนาในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (จุฑาทิพย์ 

ภัทราวาท และคณะ, 2557, อรุษ นวราช และคณะ 2556)  

 เพื่อการต่อยอดการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ในการยกระดับการ

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ทั้งในนครปฐมและพื้นที่อื่น การด าเนินการ

โครงการวิจัยในที่นี้จึงได้ด าเนินการเป็น 2 ระยะ ในระหว่างปี 2557 – 2558 ภายใต้ชุดโครงการการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 

ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม(Moving up value chain) ผักอินทรีย์ที่ผลิต

โดยเกษตรกรรายย่อย 2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผัก

อินทรีย์รายย่อย 3) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซ่อุปทานการผลิตอินทรีย์ของเกษตรกร

รายย่อย 

 

4.2 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยและพื้นที่วิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยหลัก ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ภายใต้เครือข่ายของกลุ่ม

ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยในปีแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เครือข่ายพี่น้อง 2 ต าบล 

และกลุ่มคลองโยง เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกผักอินทรีย์เข้าร่วมโครงการ 4

กลุ่ม จ านวน 18 องค์กร ประกอบด้วย 1) กลุ่มเครือข่ายพี่น้องสองต าบล อ.เมือง จ.นครปฐม 2) กลุ่ม

คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 4) 

กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู จ.ประจวบคีรขีันธ์ 
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รูปที่ 4.1 กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและพื้นที่วิจัย 

 

4.2.1 กลุ่มเครือข่ายพี่น้องสองต าบล 

กลุ่มพี่น้องสองต าบล เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วก่อนที่โครงการเข้าไป

ให้การสนับสนุน ซึ่งตอนแรกมีเกษตรกรบางรายได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand แล้วด้วย 

เกษตรกรกลุ่มนี้จึงมีพื้นฐานการท าเกษตร

อินทรีย์ค่อนข้างดี และมีกิจกรรมกลุ่มกัน

อย่างชัดเจน  การสนับสนุนกลุ่มจึงเน้นหนัก

ไปในการขายผ่านช่องทางการตลาดใหม่ ๆ 

รวมถึงการน าระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม 

PGS มาใช้ในการขับเคลื่อน และพัฒนากลุ่ม 

และยังเป็นการเตรียมพร้อมกับการตรวจ

รับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล IFOAM อีกด้วย  

ช่องทางการตลาดของกลุ่มจะเป็นตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร และสวนสามพรานเป็น

หลัก เนื่องจากกลุ่มมีการบริหารกันแบบแนวราบ เป็นเพื่อนกันมาก่อน จึงท าให้การวางแผนการผลิตให้

สอดคล้องกับความต้องการของสวนสามพรานค่อนข้างมีปัญหา เพราะสมาชิกหลายคนผลิตค่อนข้าง

น้อย ไม่ชินกับการวางแผนการผลิต  กรณีเป็นเพื่อนกันมาก่อนนั้น ท าให้ไม่มีความเด็ ดขาดในการ

ตัดสินใจในสถานการณต์่าง ๆ โดยหลายครั้งทางกลุ่มต้องขอความช่วยเหลือจากโครงการในการเข้าไป

ช่วยแก้ปัญหาของกลุ่ม 



42 

 

เนื่องจากสมาชิกจะมีพื้นที่ท าการเกษตรค่อนข้างน้อย ประมาณ 3 ไร่ ถึง 20 ไร่ต่อราย จึง

เหมาะกับการขายตลาดรายย่อยอย่างตลาดสุขใจ และตลาดสุขใจสัญจร มากกว่าที่จะผลิตส่งสวนสาม

พราน หรือลูกค้าที่ต้องการผลผลิตจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง  จากสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 18 ราย มี

สมาชิกเพียง  9 ราย ที่มศีักยภาพในการวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งสวนสามพราน สมาชิกที่

เหลือก็จะขายผ่านกลุ่มที่ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร และ Website Sookjai Organics ภายในกลางปีนี ้ 

ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนากลุ่มได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า

สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ได้ใบรับรองมาตรฐาน IFOAM แล้ว PGS ท าให้กลุ่มมีอุดมการณ์ขับเคลื่อนที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการตั้งข้อตกลงร่วมกันในการท าเกษตรอินทรีย์  อีกทั้งท าให้ผู้ที่

อยากมาเขา้กลุ่ม เห็นกติกาของกลุ่มชัดเจนตั้งแตแ่รก ซึ่งท าให้ผู้ที่มาใหม่ตัดสินใจง่ายกับการเข้ามาเป็น

สมาชิกกลุ่มในด้านของการตลาด PGS จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจการท างานของกลุ่ม และยังมีส่วนร่วมใน

ระบบรับรองนีด้้วย  
 

4.2.2 กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู    

กลุ่มป่าละอู ประกอบไปด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการผลิตในปริมาณมาก 

เนื่องจากพืน้ที่ท าการเกษตรจะเป็นแปลงใหญ่ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่อ านวยต่อการปลูกผัก หัวหน้า

กลุ่มจะเป็นเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์มา

เป็นเวลานานแล้ว มีประสบการณ์ค้าขายกับ

บริษัทส่งผักอินทรีย์มาก่อน  

ในด้านช่องทางการตลาด กลุ่ม

จะมีศักยภาพในการผลิตผักในปริมาณที่

ต่อเนื่องให้กับสวนสามพราน เพราะหัวหน้า

กลุ่ม มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต

มาก่อน ในทางเดียวกัน กลุ่มจะมีผักที่หลากหลายไม่เหมือนกลุ่มอื่นที่ตลาดสุขใจ รวมถึงวิธีการขายที่มี

เอกลักษณ์ สามารถท ายอดขายได้สูงกว่ากลุ่ม อื่น ๆ การที่กลุ่มอยู่หา่งไกลจากสวนสามพรานนั้น ท าให้

การมาส่งผักจะเป็นแค่สัปดาห์ละครั้ง  กลุ่มจึงไม่ได้ไปร่วมขายตลาดสุขใจสัญจร หรือ Website Sookjai 

Organics ณ ตอนนี ้ 

การใช้ PGS เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกลุ่มมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มที่มี

เกษตรกรที่เพิ่งหันมาท าเกษตรอินทรีย์หลายราย และยังมีเกษตรกรที่สนใจวนเวียนเข้ามาร่วมประชุม

กลุ่มเป็นประจ า PGS จึงเป็นการเตรียมพร้อมเกษตรกรอย่างดี ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ของ มกท. 

(ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย) มาตรวจแปลง เพื่อให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สากล IFOAM เนื่องจากกลุ่มป่าละอูอยู่ห่างจากนครปฐมถึง 3 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่โครงการจึงไปเยี่ยม

กลุ่มแค่เดือนละ 1 ครั้ง จึงต้องมีการย้ าความส าคัญของ PGS กลุ่ม เพื่อให้มีการตรวจสอบกันเองอย่าง
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ตอ่เนื่องและให้ความชัดเจนกับผูป้ระสงค์ที่จะมาเข้ากลุ่มอีกด้วย ในอนาคตกลุ่มคงมีการขายผลผลิตให้

พืน้ที่มากขึ้น เชน่ที่หัวหนิหรอือาจจะมีร้านของกลุ่มเองในพื้นที่ ซึ่ง PGS จะเป็นเครื่องมือในการให้ความ

มั่นใจให้กับผูบ้ริโภคหรอืลูกค้าในท้องถิ่นที่มปีระสิทธิภาพ 

 

4.2.3 กลุ่มคลองโยง ลานตากฟ้า 

 กลุ่มคลองโยง แต่มีศักยภาพในการผลิตผักอินทรีย์คุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ช่องทาง

การตลาดของกลุ่มหลักจะเป็นตลาดสุขใจและตลาดสุขใจสัญจร ตอนนีก้็จะเริ่มส่งให้สวนสามพรานบ้าง  

 ก ลุ่ ม จ ะ มี ก า ร พั ฒ น า ก า ร ที่ ดี 

โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม คุณสมทรง ซึ่งปรับจาก

เกษตรกรที่เคยพึ่งพาสารเคมี จนบัดนี้ผ่านการ

ตรวจรับรองจาก มกท. ซึ่งน่าจะได้ใบรับรอง

มาตรฐาน IFOAM ในไม่ช้า 

 พื้นที่ผลิตของคุณสมทรงไม่ค่อย

อ านวยต่อการปลูกผักอินทรีย์ แต่เพราะความ

พยายามอย่างต่อเนือ่ง ก็สามารถท าส าเร็จได้ จนตอนนี้มีผักส่งให้ผู้ส่งออกไปไต้หวันทุกสัปดาห์ ท าให้ทาง

ครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับการท าเกษตรอินทรีย์ต้ังแต่แรกมีความเชื่อมั่น และสนับสนุนใหข้ยายพื้นที่แล้ว   

 ตอนที่ผู้ส่งออกมาติดต่อซื้อผักครั้งแรก คุณสมทรงยังไม่มีใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์

สากล ทางโครงการเลยเชญิผูส้่งออกมาดูการประชุมกลุ่มประจ าเดือน และมาดูระบบรับรองแบบมีส่วน

ร่วม PGS ซึ่งหลังจากที่ผู้ส่งออกมาประชุมครั้งนั้น ก็ท าให้เขามั่นใจกับวิธีการขับเคลื่อน และระบบการ

ท าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม โดยที่เขาบอกว่าเขามั่นใจและกล้าที่จะซื้อผักโ ดยที่ยังไม่มีใบรับรอง

มาตรฐานอินทรีย์สากลด้วย นับได้ว่า PGS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ

ให้ความม่ันใจกับผูซ้ือ้ 

 ผักที่ส่งไปไต้หวันจะถูกตรวจสารเคมีปนเปื้อนทุกครั้ง ซึ่งเคยมีการตรวจพบสารเคมี

ปนเปื้อน และก็ได้ท าการตรวจหาที่มาของสารเคมี ปรากฏว่าเป็นสารเคมีที่ลมพัดมาจากแปลงข้างเคียง 

ซึ่งถึงแม้จะมีแนวกันชนก็ตาม แต่ในช่วงที่ลมพัดแรง อาจมีหลุดปนเปื้อนเข้ามาได้ จึงได้มีการขึงแผ่น

พลาสตกิเป็นแนวกันชนอกีชั้น หลังจากนั้นก็ไม่มีการตรวจเจอสารเคมีปนเปื้อนอกี 

 ทางผู้ส่งออกมิได้มีข้อสงสัยกับคุณสมทรงตั้ งแต่ตอนที่ทางไต้หวันตรวจเจอสารเคมี

ปนเปื้อน เพราะเขาเชื่อม่ันกับการท าเกษตรอินทรีย์ของคุณสมทรง นับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการ

ที่ลูกค้ามารู้จักกับเกษตรกรโดยตรง และมีส่วนร่วมในระบบ PGS ของกลุ่ม จะท าให้ลูกค้ามั่นใจ และ

เข้าใจยามที่เกิดปัญหา 
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4.2.4 กลุ่มเกษตรอินทรยี์คลองบางแก้ว   

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว จะไม่เหมือนกลุ่มเกษตรกรทั่วไป เพราะส่วนใหญ่เป็น

แม่บ้านวัยกลางคน ซึ่งไม่ค่อยมีที่ดินและ

ประสบการณ์ในการท าการเกษตร แต่มี

ความประสงค์ที่จะมาร่วมกันท าเกษตร

อินทรีย์ เพื่ อหารายได้ เสริม  จึ งมีการ

รวมกลุ่มกันโดยทางองค์การบริหารส่วน

ต าบล อบต. เป็นผูช่้วยประสาน   

 หัวหน้ากลุ่มคุณวันชัย เป็น

เกษตรกรที่ได้ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล IFOAM แล้ว เป็นแรงส าคัญในการขับเคลื่อนกลุ่ม 

รวมถึงคุณวัลลภ เป็นเกษตรกรหนุ่มที่แบ่งพืน้ที่ 2 ไร่ ให้กับกลุ่มเพื่อปลูกผักอินทรีย์รว่มกัน 

 คุณวันชัยเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยที่สมาชิกจะมาร่วมกันท าแปลงบนพื้นที่

ของคุณวัลลภ เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปี กลุ่มสามารถผลิตผักอินทรีย์มาขายที่ตลาดสุขใจได้ และก าลังวาง

แผนการผลิตมากขึ้นเพื่อสง่ให้กับสวนสามพราน และ Website Sookjai Organics ในอนาคตอันใกล้นี้ 
  

4.3 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าโครงการวิจัย “การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดย

เกษตรกรรายย่อย” เป็นไปในรูปแบบของการต่อยอดโครงการวิจัย “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” ซึ่ง

เป็นผลลัพธ์ของโครงการวิจัยที่ชุมชนอ าเภอสามพราน มีปณิธานร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่สังคมเกษตร

อินทรีย์ เพื่อการกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า โดยมีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์เป็นแกนน า โดยกลุ่มธุรกิจเชิง

คุณค่าสามพรานได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสังคมสุขใจ และใช้กลไกการบริหารจัดการของมูลนิธิในการ

ขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพราน 

 ที่ตั้ง : มูลนิธิสังคมสุขใจ เลขที่ 32 ถนนเพชรเกษม ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัด 

นครปฐม 73310 
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มูลนิธิสังคมสุขใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

รูปที่ 4.2 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
 

ส าหรับโครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ส าหรับเกษตรกรรายย่อยนั้น เป็นไปภายใต้

ความรับผิดชอบของทีมวิจัย ซึ่งจะใช้ศูนย์พัฒนาอินทรีย์สุขใจ และฝ่ายพัฒนาตลาดในการขับเคลื่อน

กิจกรรม ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาอินทรีย์สุขใจ จะมีภารกิจส าคัญ ได้แก่ 1) 

ส่งเสริมเกษตรกร/ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 

(IFOAM) 2) สง่เสริมการเรียนรูแ้ก่เกษตรกร 3) การสนับสนุนการวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ร่วมกัน 4) 

การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) ในส่วน

ของฝ่ายพัฒนาตลาด มีภารกิจส าคัญ ได้แก่ 1) โครงการตลาดสุขใจที่ด าเนินการภายใต้คณะ

กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นในรูปแบบของ Farmers’ market ที่เปิดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ

เกษตรอินทรีย์ปรับเปลี่ยน โดยผู้ค้าในตลาดจะเป็นเกษตรกรและภาคีพันธมิตรธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ

คุณค่าสามพราน 2) โครงการตลาดสุขใจสัญจรที่มีภารกิจในการจัดให้มี Farmers’ Market ภายใต้ 

 

คณะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ทีมวิจัย / นักส่งเสริม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาอินทรีย์สุขใจ ฝ่ายพัฒนาตลาด 

ส่งเสริมเกษตรกร/ภาคีเครือข่าย
เกษตรกร ผู้ปลูกผักอินทรีย์ให้ได้การ
รับรองมาตรฐานอินทรีย์ (IFOAM) 

ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

การสนับสนุนวางแผนการผลิตผัก
อินทรีย์ร่วมกัน 

การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
แบบมีส่วนร่วม (PGS) 

โครงการตลาดสุขใจ 

โครงการพัฒนาด้านการขนส่ง /  

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

โครงการ E-commerce 

โครงการตลาดสุขใจสัญจร 
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house brand “ตลาดสุขใจสัญจร” ในการกระตุ้นอุปสงค์ในกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคตามหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่ใส่ใจในสินคา้เกษตรอินทรีย์ และการค้าที่เป็นธรรม 3) โครงการพัฒนาด้านการขนส่ง (Logistics) และ

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่ง และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และ

ลดการสูญเสีย 4) โครงการ E-commerce มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตลาดลูกค้าประจ า เพื่อยกระดับ

ไปสู่ Direct Marketing ที่เกษตรกรจะส่งสินค้าแก่ลูกค้าประจ าที่เป็นจุดกระจายสินค้าของโครงการ 
 

4.4 การด าเนินการวจิัย 

การด าเนินการวิจัยที่ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นไปภายใต้

กรอบแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (รูปที่ 4.3)  

1. การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์การเชื่อมโยง

เครือขา่ยคุณค่า เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. การสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ภายใต้โซ่คุณค่า 

3. การให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าแผนธุรกิจและการขับเคลื่อนแผนธุรกิจร่วมกันภาคี

เครือขา่ยสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม 

4. การประเมนิผล สรุปบทเรียน จัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ 

 

 
 

รูปที่ 4.3 กรอบแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

4.5 บทวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผน 

การสนับสนุนจากทีมวิจัยในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์โดยใช้

กระบวนมีส่วนรว่มจากภาคทีี่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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บทวิเคราะหส์ถานการณท์ี่ช้ีให้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่มเครือข่าย

ผู้ปลูกผักอินทรีย์(กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน) โดยใช้วิธีการ SWOT Matrix Analysis มีรายละเอียด

ในตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 SWOT Matrix Analysis กลุ่มเครอืข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์(กลุ่มธุรกิจคุณค่าสามพราน) 
 

 

          ปัจจัยภายใน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง: strength จุดอ่อน: Weakness 

 มกีารรวมเป็นกลุม่เครือข่ายผู้ปลูกผัก

อินทรยี์เพื่อการรับรองมาตรฐานผัก

อินทรยี์, การรวมขาย 

 สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักมีความมุง่มั่นใน

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สมาชิกมีความมุง่มั่นในการประกอบ

อาชีพท่ียึดมั่นในการพึ่งพาตนเอง 

 มตัีวแบบธุรกจิเชิงคุณค่า “สามพราน

โมเดล” ท่ีขับเคลื่อนภายใต้ปณิธาน

“มุง่สู่เกษตรอินทรยี์” ภายใต้กลไก

ของมูลนิธสิังคมสุขใจ 

 ยังขาดความกระตือรือร้นในการเพิ่ม

ผลผลิต 

โอกาส: Opportunity กลยุทธ์กลุ่ม: SO กลยุทธ์กลุ่ม: WO 

 แนวโน้มผู้บริโภคสนใจบรโิภคผักอินทรยี์

มมีากขึน้ 

 ภาพลักษณ์ของกลุม่ผู้ปลูกผักอินทรยี์เป็น

ท่ียอมรับ ส่งผลต่อการจ าหนา่ยผลผลติ 

 มภีาคีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

นักวิชาการเข้ามาสนับสนุน 

 มตัีวแบบ/แนวปฏบัิติท่ีดีของภาคีวิจัย

ดา้นการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการ

ยกระดับมูลค่าเพิ่ม 

 การตอ่ยอดและขยายผลกลุม่ธุรกิจ

เชิงคุณค่าสามพรานโดยน าแนวคิด

การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการ

ยกระดับมูลค่าเพิ่มมาประยุกต์ใช้

กับกลุ่มเปา้หมายผู้ปลูกผักอินทรยี์ 

 การยกระดับสมรรถนะการผลติผ่าน

กลไกการสง่เสริมการเรียนรูแ้ละ

กลไกการรับรองมาตรฐานระบบ 

PGS 

อุปสรรค: Threats กลยุทธ์กลุ่ม: ST กลยุทธ์กลุ่ม: WT 

 สถานการณ์ภัยแลง้ น้ าทว่ม 

 นโยบายรัฐและหนว่ยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง

ยังไมเ่ข้าใจ จุดมุง่หมายของกลุม่

เครอืข่ายฯ 

 ผู้บรโิภคเข้าไมถ่ึงแหล่งผลติ/จ าหน่ายผัก

อินทรยี์ 

 การเชื่อมโยงภาคีหน่วยงานภาครัฐ 

ภาควิชาการ นักธุรกิจ ผนึกก าลัง

ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม 

 การสร้างกลไกลการตลาดเพื่อ

กระตุน้อุปสงค์ผู้บรโิภคและพัฒนา

ช่องทางการตลาดในระบบการค้าท่ี

เป็นธรรม 

 ใชก้ลไกการวิจัยเชิงปฏบัิติการใน

การสร้างภาคีเครือข่ายเสริมพลังลด

อุปสรรค 
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4.6 แผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์(กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน) 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเครือขา่ยผู้ปลูกผักอินทรีย์(กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน) 

เป็นไปภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่า ประกอบด้วย ภาคี

หน่วยงานภาครัฐ ภาคีพันธมิตรหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภาคีพันธมิตรธุรกิจเอกชน NGOs 

ภาควิชาการ ได้ข้อสรุปส าหรับกรอบทิศทางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผัก

อินทรีย์ ระหว่างปี 2559-2563 ดังรูป โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมและเสาหลักกล

ยุทธ์ 3 ประการ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ร่วม “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพราน

เป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า”  
 

I. เสาหลักกลยุทธ์: การยกระดับสมรรถนะการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรยี์

ผ่านกลไกความเข้มแข็งของกลุ่ม 

เป้าประสงค์: 1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีระบบการบริหารจัดการสู่ปณิธาน

และเป้าหมายร่วม 

    2)การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (IFOAM) ตามกระบวนการ

รับรองแบบมีสว่นร่วม (PGS) 

    3) การวางระบบการผลิตที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสมาชิกโดยใช้กลไกกลุ่ม

ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคในตลาด

เป้าหมายเพื่อได้รับราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) 

    4) การพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

    5) การจัดการเรียนรู้แก่เกษตรกรผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ เพื่อยกระดับ

สมรรถนะแก่เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 
 

II. เสาหลักกลยุทธ์: ใช้กลไกการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าของสามพรานโมเดลเพื่อ

ยกระดับมูลค่าเพิ่มภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม 

เป้าประสงค์: 1) การใช้กลไกมูลนิธิสังคมสุขใจในการวางระบบขับเคลื่อนการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์แก่กลุ่มเครอืข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์ 

    2) การใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมพลังใน

รูปแบบ Public Private Partnership (PPP) 

    3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการควบคุมคุณภาพและการกระจาย

ผลติภัณฑ์สูผู่บ้ริโภค-ตลาดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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III. เสาหลักกลยุทธ:์ การกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคและพัฒนาช่องทางการตลาดใน

ระบบการค้าที่เป็นธรรม 

เป้าประสงค์: 1) เพื่อพัฒนาปลายทางการตลาดในแนวทางการค้าที่เป็นธรรมในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น ตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market) ตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ การสร้างสังคมเกษตร

อินทรีย์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวและภาคีกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ 

    2) เพื่อรณรงค์เพิ่มอุปสงค์แก่ผู้บริโภคที่ตระหนักในผลิตภัณฑ์อินทรีย์และ

การค้าที่เป็นธรรม โดยใช้กลไกตลาดเกษตรกรภายใต้ house band “ตลาดสุขใจ” 

    3) เพื่อเผยแพร่ชุดความรูก้ารยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผักอินทรีย์สู่สังคม โดยใช้

กลไกศูนย์เรียนรูม้ีชีวติ “ตลาดสุขใจ” 

 

4.7 ผลลัพธ์จากการวิจัย: ตัวแบบโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ผักอินทรยี์ 

ผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องได้น ามาซึ่งโซ่คุณค่า

ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยเป็นไปภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคีทุกคนต้อง

เข้าใจและเขา้ถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความ

กินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า” โดยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์มาใช้ในการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อ

จ าหนา่ยสู่ผูบ้ริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย 

องค์ประกอบของภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม

พราน อาจจ าแนกให้เห็นใน 3 กลุ่มได้แก่ (รูปที่ 4.4) 

4.7.1 ภาคีพันธมิตรในการพัฒนากิจกรรมต้นน้ า ประกอบด้วย 

 1) ภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพี่น้องสองต าบล 

กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู กลุ่มคลองโยงตากฟ้า และกลุ่มคลองบางแก้ว ประกอบด้วย เกษตรกร 139 

คน พื้นที่ปลูกผัก 1,500 ไร่ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตและการยกระดับการพัฒนา

ผลติภัณฑ์มาตรฐานอินทรีย์ IFOAM โดยใช้กลไก PGS การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 

 2) ภาคีหน่วยงานภาครัฐที่ส าคัญได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ กรมการค้าภายใน 

มกท. มกอช. ททท.  NGOs องค์การบริหารส่วนต าบล เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนการด าเนินงานภายใต้ปณิธานร่วม “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสาม

พรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า” กิจกรรมส าคัญ 

ได้แก่ การสนับสนุนด้านการตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่

ผูน้ า การสนับสนุนกิจกรรมตลาดเกษตรกรและอื่นๆ 

 3) สถาบันการศึกษา / ภาคีภาควิชาการ ที่ส าคัญได้แก่ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตก าแพงแสน) มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาช่วยในฐานะที่ปรึกษา/พี่
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เลี้ยงสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้  เพื่อยกระดับสมรรถนะแก่เกษตรกรในเรื่องการผลิตผัก

อินทรีย์เพื่อการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ 

 4) ภาคีสนับสนุนด้านทุนวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม การยกระดับมูลค่าเพิ่มผัก

อินทรีย์ที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

 

 
 

รูปที่ 4.4 โซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพราน 
 

4.7.2 ภาคีพันธมิตรในการพัฒนากิจกรรมกลางน้ า ประกอบด้วย 

1) มูลนิธิสังคมสุขใจ จัดตัง้ขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กรก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ใน

การขับเคลื่อนพันธกิจการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อบรรลุปณิธานร่วม “ภาคีทุกคน

ต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่

ความกินดอียู่ดีมสีุขถ้วนหนา้”  กิจกรรมส าคัญของมูลนิธิ ได้แก่ 

 การวิจัยและพัฒนา โดยมีทีมวิจัยประจ าโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โลจสิติกส์ การพัฒนาโซ่คุณค่า ฯลฯ 

 การออกแบบระบบธุรกิจตามกรอบแนวทางการค้าที่เป็นธรรม ที่มุ่งเน้นในการ

เชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ 

 การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย โดยใช้ปณิธานและแผนธุรกิจ

เป็นเครื่องมอืในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจสู่เป้าหมายร่วมในระบบการค้าที่เป็นธรรม 

 การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ตลอดจนการเจรจาต่อรอง

ธุรกิจเพื่อการน าประโยชน์สูภ่าคีอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 



51 

 

 การติดตามประเมินผล เพื่อน าข้อมูลป้อนกลับมายกระดับการพัฒนาสู่

เป้าหมาย 
 

4.7.3 ภาคีพันธมิตรในการพัฒนากิจกรรมปลายน้ า ประกอบด้วย 

1) เครือข่ายผู้บริโภค “ตลาดสุขใจ” ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็น

ผู้บริโภคในชุมชนที่เป็นผู้ซื้อประจ า โดยผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ด าเนินการอย่าง

สม่ าเสมอ ปีละ 2 ครั้ง ชีว้่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการบริการของตลาดสุขใจในระดับ มากถึงมาก

ที่สุด โดยใหข้้อคิดเห็นวา่ มคีวามมั่นใจว่าสินค้าในตลาดเป็นสินค้าที่มคีุณภาพมาตรฐาน “อินทรีย์” และ

ต้องการมาอุดหนุน “เป็นประจ า” 

2) เครือข่ายผู้บริโภค “ตลาดสุขใจสัญจร” มีจุดมุ่งหมายในการรณรงค์ผู้บริโภคที่

ตระหนักเห็นความส าคัญของการบริโภค “สินค้าเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม” จึงประสาน

ความรว่มมอืกับบางองค์กรที่ส าคัญ ได้แก่ “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย” 

โดยการจัดกิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์และหันมาเป็น

ลูกค้าประจ าในรูปแบบของ Direct Marketing  

3) บริษัท/ผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ ที่เป็นลูกค้าประจ าในการสั่งซื้อผักอินทรีย์

ภายใต้แผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพรานที่ส าคัญได้แก่ หา้ง Top Supermarket 

4) กลุ่มธุรกิจโรงแรม/การท่องเที่ยวที่สั่งซื้อผักอินทรีย์ภายใต้แผนธุรกิจ ได้แก่ 

โรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซด์ 

อาจกล่าวได้ว่าผลลัพธ์การพัฒนาโซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

ชีใ้ห้เห็นรูปแบบของการเสรมิพลังระหว่างภาคีหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและประชาชน

ในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ปณิธานและเป้าหมายร่วม ในการแก้ปัญหาที่

มีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง 

 

4.8 ข้อค้นพบจากการวิจัย: กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

ประสบการณ์เรียนรู้จากการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการฯตามกรอบ Logical 

Framework ร่วมกับภาคีเพื่อต่อยอดน าทุนความรู้และนวัตกรรมของชุดโครงการฯไปใช้ในการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ทั้งกรณีของข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น 

ทีมกลยุทธ์ได้น ามาประมวลข้อมูลเป็นชุดความรู้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ากรอบแนวทางการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ (The 9 Disciplines of Value Chain Development Platform) รูปที่ 4.5 ซึ่ง

ประกอบด้วยการด าเนินการ 9 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่หน่ึง: การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วม

โครงการพัฒนาโซ่คุณค่า อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เป็นความตอ้งการของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

เอง หรอือาจเป็นไปภายใต้โครงการพัฒนาของหน่วยงานรัฐ  

ขั้นตอนที่สอง: เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ Value Chain Analysis ที่มีผลลัพธ์

ส าคัญคือขอ้จ ากัดและโอกาสทางธุรกิจ 

ขั้นตอนที่สาม: การก าหนดแนวคิดธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดที่ส าคัญ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมในการด าเนินธุรกิจ 

ขั้นตอนที่สี่: การก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับ

มูลค่าเพิ่ม โดยมีประเด็นที่น ามาพิจารณาว่าจะใช้แนวทางกลยุทธ์อะไรใน 4 แนวทางกลยุทธ์ ได้แก่ 

 การยกระดับตัวผลติภัณฑ์ (Product Upgrading) 

 การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading) 

 การยกระดับสถานะในโซ่คุณค่า (Function Upgrading) 

 การขยายธุรกิจไปร่วมกับโซ่คุณค่าอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสการตลาด (Chain Upgrading) 

ขั้นตอนที่ห้า: การก าหนดตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาด โดยมีประเด็นที่น ามา

พิจารณาที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การก าหนดตลาดเป้าหมาย (End Market) หาลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักคือใคร 

ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑอ์ะไร และอะไรคือเป้าหมายการตลาด 

 ท าอย่างไรจึงจะน าผลิตภัณฑ์ไปส่งมอบแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและเป็นไป

ตามเป้าหมายการตลาด 

ขั้นตอนที่หก: การออกแบบระบบธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า ซึ่งจะพิจารณาในประเด็นที่

ส าคัญ ได้แก่  

 กิจกรรมภายใต้โซ่คุณค่า 

 โครงสร้างและองค์ประกอบของภาคีพันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้

โซ่คุณค่าผลติภัณฑ์ 

 ระบบการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่า โดยระบุ

ว่าใครท าอะไร อย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม (Mutual Benefit) 

ขั้นตอนที่เจ็ด: การจัดท าแผนธุรกิจ ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

แนวคิดธุรกิจ  การวิเคราะห์สถานการณ์  แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/

บริการ ความเสี่ยงและแผนรองรับความเสี่ยง และแผนการเงนิ 

ขั้นตอนที่แปด: การด าเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม 
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การด าเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ

จัดการความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ

เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ/์บริการและการบรรลุเป้าหมายร่วม 

ขั้นตอนที่เก้า: การตดิตามประเมินผล และข้อมูลป้อนกลับ 

การติดตามประเมินผลเป็นไปเพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับแผนที่วางไว้ว่ามี

ความส าเร็จหรอืไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการรายงานเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการน าไปปรับปรุงการ

ด าเนนิงานต่อไป 

 

 
 

รูปที่ 4.5 The 9 Disciplines of Value chain Development Platform                                                 

เอกสารอ้างอิง :  Juthatip  Patrwart at all,2016 ,A Review Study on Tilapia value chain in Thailand under the project “ Enhancing the Capacity 

of Stakeholders to improve the Tilapia value chain in Thailand”FAO ,FAO Agriculture e-bulletin – November 2016 
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บทที่ 5 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 

5.1 ความเป็นมาของการวจิัย 

การวิจัยส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวน

ทัศน์ใหม่ในที่นี้มีเจตนารมณ์ส าคัญในการสังเคราะห์ ชุดความรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัยฯและสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมตาม Logical Framework ของแผนการวิจัยให้ได้ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปการเกษตรที่สอดรับกับสภาวะการณ์ในบริบทโลกที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับการพัฒนาประเทศ

ในแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Value Based Economy)  

กลุ่มการวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ภายใต้ชุดโครงการฯในระยะที่ 8 ที่ส าคัญมี 2 ส่วน 

ส่วนที่จะกล่าวถึงในบทนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ

วิจัย 4 ขั้นตอน (รูปที่ 5.1) 

ขั้นตอนที่ 1: เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคีเพื่อสังเคราะห์สถานการณ์และจัดท า

ข้อเสนอส าหรับกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งได้

ด าเนนิการระหว่างตุลาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559  

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมโยงภาคีผู้ก าหนดนโยบายและที่เกี่ยวข้องเพื่อการ Shared vision และ

ผลักดันการน ากรอบยุทธศาสตร์ไปใช้ในเชิงนโยบาย ผ่านกลไกคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ

การเกษตร สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะท างานปฏิรูปการเกษตรแบบก้าวหน้า ภายใต้คณะอนุ

กรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร สปท. ในระหว่างมนีาคม-ธันวาคม 2559  

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบาย (GAPs) ส าหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 

2560-2579) 

ขั้นตอนที่ 4: การจัดท าข้อสรุปส าหรับข้อเสนอเพื่อปิดช่องว่างเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ปี 
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รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
 

5.2 การวเิคราะห์สภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรไทย 

โดยที่สนิค้าเกษตรมแีนวโน้มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้านพลังงานและอาหาร ซึ่งเป็นผล

มาจากการเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้ความต้องการพืช

พลังงานและพืชอาหารมมีากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีจ ากัดและสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม

ที่เสื่อมโทรมลงส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร

ส าคัญของโลก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการที่จะสร้างโอกาสการพัฒนาได้อกีมาก 

ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมของภาคการเกษตรไทย ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 5.1 จะเห็นได้ว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร คิดเป็น 1.21 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

8.4 ของจีดพีี โดยที่พื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด 51 ล้านเฮกเตอร์ เป็นพื้นที่ใช้ในภาคการเกษตร 24 ล้านเฮก

เตอร์ (47%ของพื้นที่ทั้งหมด)มีการปลูกพืชเป็นส่วนใหญ่ โดยพืชเศรษฐกิจหลักประกอบด้วย ข้าว 

ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 120.26 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 

70 ของพื้นที่ถือครองดา้นการเกษตร 
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เกษตรกรไทยมีจ านวน 7.6 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประชากร(66ล้านคน) 

ประกอบด้วยเกษตรกรปลูกข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน จ านวน 4.0,0.3,1.6,0.5 

และ1.3 ล้านครัวเรือนตามล าดับ 

โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไทยติดอันดับการส่งออกระดับต้นๆของโลก โดย

ผลิตภัณฑ์ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ติดอันดับ 1 ส่วนอ้อย ติดอันดับ 2 และปาล์มน้ ามันติดอันดับ 4 

ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์อาหารไทยติดอันดับที่ 7 ของโลก ทั้งในรูปของธัญพืช น้ าตาลทราย ผลไม้ อาหาร

แปรรูปทั้งกสิกรรม ปศุสัตว์และประมง โดยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในปี

2557 มีมูลค่ารวมประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 17.32 ของมูลค่าการส่งออก

ทั้งหมดของไทย อย่างไรก็ตามเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตกลับไม่ได้รับประโยชน์ โดยผลประโยชน์กลับตกอยู่

กับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป โดยพบว่า ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรต่ ากว่าที่ควร

จะเป็น ซึ่งปัญหาส าคัญมาจากการขาดแคลนน้ า และการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม ผลผลิตต่อไร่ของข้าว 

อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามันอยู่ที่ 495 กก. 10.3 ตัน 286 กก.  3.8 ตัน และ 3.0 ตัน

ตามล าดับ ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีหนี้สินครัวเรือนสูงและต้องเผชิญหน้ากับราคาสินค้า

เกษตรตกต่ าและไม่นอน  

 

ตารางท่ี 5.1 ตารางเปรียบเทียบศักยภาพสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกร 

ผลผลิต พืน้ที่ 

(ล้านไร่) 

จ านวน

เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

ผลผลิตต่อไร่/ปี 

(YIELD) 

ผลผลิตล้าน

ตัน 

ใช้ในประเทศ 

(ล้านตัน) 

ส่งออก 

(ล้านตัน) 

มูลค่าส่งออก 

ปี 2557 

(ล้านบาท) 

ส่งออก 

อันดับของ

โลก 

รายได้

สุทธ ิ

(ไร่/ปี) 

1.ข้าว 

 

 

77.544 3.6-4.0 นาปี 

494.5 กก. 

นาปี 

(ข้าวเปลือก) 

36.65 

(ข้าวสาร) 

13.32 

(ข้าวสาร) 

10.96 

174,854.7 1 271 บาท 

2.ออ้ย 

 

10.07 0.309 10.29 ตัน 

(10-12 CCS) 

(น้ าตาลทราย) 

11.28 

(น้ าตาลทราย) 

2.5 

(น้ าตาลทราย) 

7.5-8. 

(น้ าตาลทราย) 

5,362.8 

2 5,708 

บาท 

3.ยางพารา 

 

20.0 1.5-1.6 260-289 กก. 4-4.3 0.636 3.664 193,754.8 1 5,128 

บาท 

4.มัน 

ส าปะหลัง 

8.5 0.480 3.5-3.8 ตัน (หัวมัน) 

31.240 

3.5 ตัน
(39%เป็นแปง้มัน) 

6.8ล้านตัน
(61%เป็นแป้งมัน) 

114,644.9 1 1,045 

บาท 

5.ปาล์ม 

น้ ามัน 

4.15-4.4 1.28 2.7-3.0 ตัน 

 

2.039-2.10 1.784 
(46.46% 

ผลิตพลังงาน) 

0.316 282.23 4 5,768 

บาท 

รวม 120.26  

แหลง่ข้อมูล: รายงานการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการปฏรูิปการเกษตร สปช. 
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ข้อมูลจากการวิจัยชุดโครงการฯ (จุฑาทิพย์  ภัทราวาท, 2558) ของคณะอนุกรรมาธิการ

ปฏิรูปการเกษตร สปช. (สปช. 2558. รายงานการปฏิรูปภาคเกษตร) ชี้ให้เห็นปัญหาของภาคการเกษตร

และเกษตรกร  

1) ครัวเรือนภาคเกษตรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  คิดเป็นประชากรประมาณร้อย

ละ 36 ของประชากรไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก แต่เกษตรกรเป็นกลุ่มประชากรที่ยากจนของ

ประเทศ จดีีพีในภาคการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนในระบบเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 8.4 

2) เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะยากจน  มีหนีส้ินครัวเรือนสูง ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ 

ติดอยู่ในกับดักของหนี้ครัวเรือน ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรต้องมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากข้อมูลของ สศช.ในครึ่งปีแรก 2558 

เกษตรกรมีสัดส่วนหนีส้ินตอ่รายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 2 เท่า 

3) ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า-รายได้ไม่คุ้มต้นทุน  โดยเฉพาะข้าวและยางพาราซึ่ง

เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 60-70 ของเกษตรรวม อีกทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ใน

สถานะลดน้อยถอยลง การแข่งขันราคาสนิค้าเกษตรมแีนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตและปัจจัยการ

ผลติสูง ท าให้ราคาขายพืชผลต่ ากว่าต้นทุน ทั้งนีค้าดการวา่จดีีพีภาคเกษตรในปี 2558 อาจถดถอยติดลบ

ถึงรอ้ยละ -4.0 ถึง-4.3 ต่ าสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และซ้ าเติมเกษตรกร 

4) ปัญหาเฉพาะหนา้ของภาคเกษตรคือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดในช่วงปี 2558 และต่อเนื่องไป

อย่างน้อยปี 2559 จะกระทบต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรจากปริมาณน้ าเกษตรที่ลดลง 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมมีาตรการช่วยเหลือและเยียวยา 

5) ต้นเหตุของความยากจนเกี่ยวข้องกับผลผลติต่อไร่ของไทยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นและ

ต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ซึ่งให้ผลผลติสูงและเหมาะสมกับพืน้ที่ 

6) ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคเกษตร เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขต

ชลประทาน สภาวะสภาพดินเสื่อมโทรมจากการท าการเกษตรและการใช้เคมีในภาคเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่

สูงและต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

7) ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เกษตรกรไทยจ านวนมากขาดที่ดินท ากิน เป็นเกษตรกร

รับจ้าง มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลือ

เยียวยาจากรัฐบาล 

8) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ขาดการเข้าถึงโอกาสของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ท ากินคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า การพัฒนาเกษตรในอนาคตเกี่ยวข้องกับเกษตรแปลงใหญ่ใน

ลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้คุ้มทุนและสามารถผลิตในเชงิปริมาณและครบวงจร 

9) นโยบายรัฐในการยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรขาดความตอ่เนื่อง ทั้งนโยบายการแปรรูป

สินค้าเกษตรทั้งพืชที่เป็นอาหาร พืชพลังงานและพืชที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อีกทั้งนโยบายเกษตร

อินทรีย์ซึ่งก าหนดเป็นวาระแห่งชาติยังขาดรูปธรรมในการขับเคลื่อน ขณะเดียวกันนโยบายเกี่ยวกับพืช
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เทคโนโลยีชีวภาพ รัฐจะต้องมีความชัดเจนทั้งด้านกฎหมายและผลลัพธ์ทั้งในข้อดีและผลกระทบต่อการ

เป็นครัวโลก 

10)  ด้านการขาดแคลนแรงงานและสุขภาวะของเกษตรกร ปัญหาส าคัญของภาคเกษตรคือ

การขาดแคลนแรงงาน จากตัวเลขของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2558 พบว่าแรงงานเกษตรมีจ านวน 

11.99 ล้านคน ในช่วง 4 ปี แรงงานภาคเกษตรลดลงถึง 2.89 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 อีกทั้งแรงงาน

เกษตรอายุเฉลี่ยประมาณ 55-56 ปี แรงงานรุ่นใหม่โยกย้ายไปสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรม ซึ่งจะ

ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาวะของแรงงาน

เกษตรทั้งจากการใช้เคมี ยาฆ่าแมลงมาอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นที่จะต้องมีการค านึงถึงเกษตรกรสูงอายุซึ่ง

จะเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
 

5.3 ข้อเสนอส าหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 

ทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯได้สรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการประชุม

เชิงปฏิบัติการและเวทีประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 2 ครั้ง  (รายละเอียดภาคผนวกที่ 4) จึงได้

จัดท าขอ้เสนอส าหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตร ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ในห้วง

เวลา 1 ทศวรรษ (2559-2568) ประกอบด้วย วิสัยทัศน ์ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ แนวทางเชิงกลยุทธ์

ทั้งสิ้น 25 แนวทาง พร้อมทั้งแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรและได้น าเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ,สปช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

หมายเลข 115 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้(รูปที่ 5.2)  
 

 

รูปที่ 5.2 ขอ้เสนอกรอบทิศทางเชงิยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ (ป ี2559-2568) 

(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2558. ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเกษตร. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ, 

สปช. 19 มีนาคม 2558.) 
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รูปที่ 5.3 การประชุมน าเสนอข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเกษตรในที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูป

การเกษตรฯ,สปช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 

 

5.3.1 กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ฯและรายละเอียดของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดให้มีการด าเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและ

ผูเ้กี่ยวข้อง 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 

1. การวิจัยและพัฒนา ประเด็นสาระการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรการเรียนรู้ใน

กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร-ผูเ้กี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผูเ้กี่ยวข้อง 

3. การด าเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะผ่านภาคีเครือข่ายสถาบัน/องค์กร เพื่อ

การเข้าถึงและเพิ่มพูนสมรรถนะ 

4. การด าเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
 

การตดิตามประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. มีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในระบบ

ธุรกิจเกษตร มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทโลกใหม ่(คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต) และเข้ามามีส่วนร่วม

ตามข้อตกลงในแผนธุรกิจของระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหมอ่ย่างเหมาะสม 

2. มีระบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจ

แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
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3. เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสมรรถนะเป็นมืออาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมใน

ระบบธุรกิจในฐานหุน้ส่วนของระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

4. มีสถาบัน/องคก์รและเครอืข่ายด าเนินการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการก าหนด

ประเด็นสาระการเรียนรูแ้ละพัฒนาระบบส่งเสริมการเรยีนรู้ 

5. มศีูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: วางกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบ มอง

ความเป็นองค์รวม 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีนวัตกรรมส าหรับตัวแบบธุรกิจแนวใหม่  ให้ลดช่องว่าง/

ข้อจ ากัดของเกษตรกร และผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร และยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 

1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีการจัดการโซ่

อุปทานในธุรกิจในการยกระดับมูลค่าเพิ่มธุรกิจการเกษตร 

2. การจัดท า Feasibility Study ส าหรับโครงการลงทุนและการจัดท าแผนธุรกิจ

ระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

3. การจัดการความรู้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความ

เข้าใจในตัวแบบธุรกิจและสมัครใจเข้ามามีสว่นร่วมในฐานะหุน้ส่วน 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. พิมพ์เขยีวตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

2. มีเอกสารเผยแพร่/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

3. มีขอ้สรุปจากการจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับความสนใจเข้าร่วมเป็น

หุน้ส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: วางกรอบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ

การปฏิรูปการเกษตร 

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดใหม้ีกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่อการปฏิรูปการเกษตร 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 

1. วางกรอบการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเกษตร 

2. วางกรอบการจัดตั้งและด าเนินงานกองทุนเพื่อการปฏิรูปการเกษตรที่เชื่อมโยง

กับสถาบันการเงนิที่เป็นแหล่งสินเชื่อการเกษตรให้รองรับนโยบายตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 
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3. วางกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการตัดสินใจด้านธุรกิจ

การเกษตรตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 

4. วางกรอบการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่สอดคล้องกับ

กรอบการปฏิรูปการเกษตร 

5. วางกรอบการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต และการรับรองมาตรฐานการผลิต 

6. วางกรอบการส่งเสริมระบบการจัดหาและจัดสรรปัจจัยการผลิตให้สอดคล้อง

กับกรอบการปฏิรูปการเกษตร ลดชอ่งว่าง ข้อจ ากัด ในการเข้าถึงของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 

7. วางกรอบการพัฒนาระบบโลจสิติกส์ที่เอือ้ต่อกรอบการปฏิรูปการเกษตร 

8. วางกรอบการประกันภัยพืชผลเกษตร 

9. วางกรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเกษตร 

10. วางกรอบการพัฒนาระบบชลประทาน-การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรตามกรอบการ

ปฏิรูปการเกษตร 

11. วางกรอบแนวทางการจัดสวัสดิการแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจ

เกษตรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

12. วางกรอบแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดตั้งสถาบันเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน SMEsด้านอาหารที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. มีพิมพ์เขียวส าหรับกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่บูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. มีหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ภายใต้ช่วงเวลาต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Logical Framework ของกรอบการปฏิรูปการเกษตร 

3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจกับชุมชน และสถาบันเกษตรกรเพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงพิมพ์เขียวส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน-สิ่งอ านวย

ความสะดวกในระดับหมู่บ้านเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: วางกรอบการบูรณาการภารกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาการเกษตร เพื่อลดช่องว่าง/ข้อจ ากัดและเอื้อต่อการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

วัตถุประสงค์:เพื่อลดช่องว่างการท างานซ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่ม

สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการเกษตรตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนว

ใหม่ โดยการด าเนินการตา่ง ๆ ดังนี้ 
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แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 

1. ออกแบบระบบ/กลไกการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐที่พึงประสงค์ตาม

กรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ 

2. ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และกรอบภารกิจใหม่ให้สอดคล้อง

กับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 

3. ถ่ายโอนภารกิจให้สถาบันเกษตร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบัน

เกษตรกร/สหกรณ์ 

4. ปฏิรูปตัวชี้วัดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยราชการให้สอดคล้องกับกรอบแนว

ทางการปฏิรูปการเกษตร 

5. ปฏิรูประบบงบประมาณของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการ

ปฏิรูปการเกษตร 

6. จัดให้มีกลไก Steering Committee ในการท าหน้าที่บริหารนโยบายให้เกิด

การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. มี Steering Committee ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน

นโยบายสู่การปฏิบัติ 

2. มีนโยบาย-แผนงานการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการในระดับกระทรวง 

ทบวง กรม และภาคีในทุกระดับที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตรในรูปแบบของ Logical 

Framework  

3. มีระบบงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูป

การเกษตรแนวใหม ่

4. มีแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ-กลไกการจัดการความรู้เพื่อสร้าง

ความเข้าใจแก่ข้าราชการ และผูเ้กี่ยวข้องในระบบการท างานตามกรอบการปฏิรูประบบราชการใหม่อย่าง

ทั่วถึงในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนว

ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน: Logical Framework 

วัตถุประสงค์:เพื่อก าหนดนโยบายและแผนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกของตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ ภายใต้ระบบส่งเสริมสนับสนุนตามกรอบ

การปฏิรูปฯ  

แนวทางเชิงกลยุทธ์: 

1. ประกาศเป็นทศวรรษแหง่การปฏิรูปการเกษตรแนวใหม ่(ปี พ.ศ. 2559-2568)  
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2. ใช้กลไก Steering Committee ในการติดตาม ก ากับ แนะน าในการขับเคลื่อน

แนวปฏิบัติตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหมแ่ละให้ข้อมูลป้อนกลับรัฐบาล 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ จ าแนกตาม

พืช/ปศุสัตว์ ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปฯ 

4. การใช้กลไกสถาบัน หน่วยเช่ียวชาญเฉพาะทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าการ

ขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรสู่ความส าเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายบุคคล 

2. การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลติของเกษตรกร 

3. สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึน้ตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการ 

4. การลดช่องว่าง/ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิต/ตลาด 

5. สัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรในแนวทาง GAP, อินทรีย์มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

ตามแผนฯ 

6. ผลการด าเนินงานของตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรเป็นไปตามแผน 

7. Brand สินค้าเกษตรไทยที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ 

5.3.2 แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 

ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดส าหรับแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรที่

เกี่ยวกับเป้าหมาย แผนงาน หนว่ยงานที่รับผดิชอบ (ตารางที่ 5.2)  

ตารางที่ 5.2 ข้อเสนอแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 

เป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. การปฏิรูปกฎหมาย  ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเอื้อต่อการปฏิรูป

การเกษตร 

 ผลั กดั น ให้ มี ก า รปรั บปรุ ง รู ปแบบการก ากั บดู แล

รัฐวิสาหกิจ เอกชนท่ีเป็นไปในทิศทางเดยีวกับแผนปฏิรูป 

- Steering Committee 

- รองนายกฯ 

- ปลัดกระทรวง 

2. การปรับปรุงโครงสรา้ง 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

รัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนปฏิรูป บทบาท ภารกิจ 

ของหน่วยงานภาครัฐ ท่ี เกี่ ยวข้ อง โดยการทบทวน 

แผนแม่บทกระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไป 

ในทิศทางเดยีวกันโดยใช ้Logical Framework ก ากับ 

- รองนายกฯ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กระทรวงพาณิชย์ 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- ฯลฯ 

3. ผลักดันให้มีระบบส่งเสริม

ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ เ พิ่ ม

 สร้างกลไกการพัฒนาสาระการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้อง 

กับกรอบคิดการปฏิรูปการเกษตร (Content) 

- รองนายกฯ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
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เป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

สมรรถนะแก่ เกษตรกร/

สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/

ผู้เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเข้าถึงและ

สามารถยกระดับสมรรถนะเกษตร/ผู้น าสถาบันเกษตรกร/

สหกรณ์/ภาคีใน 3 มติิ  

 การปรับทัศนคต-ิวิธีคดิ-ความรู้/ทักษะการเป็นมอือาชีพ 

 การสร้างเครอืข่ายสง่เสริมการเรยีนรู้ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กระทรวงพัฒนาสังคม 

- ฯลฯ 

4. การจัด ต้ังกองทุนปฏิรูป

การเกษตร 

 ศึกษากรอบแนวทางการจัดต้ังด าเนินงานกองทุนปฏิรูป

การเกษตร 

 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

ธรรมาภิบาลและเพื่อการปฏิรูปการเกษตรอย่างเป็น

รูปธรรม 

 ผลักดันให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผนบูรณาการ 

การท างานเพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่ภาคีตามแผนปฏิรูป

การเกษตร 

- รองนายกฯ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ธ.ก.ส./ธ.พาณิชย์ ฯลฯ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- ชุมนุมสหกรณ์ 

- หน่วยงานรัฐ ท่ีมีแผน

สนับสนุนภาคการเกษตร 

5. การจัดต้ัง/ด าเนินงานระบบ

สารสนเทศการเกษตรและ

ธุ ร กิ จ ก า ร เ กษ ต รต า ม 

Platform ตามการปฏิรูป

การเกษตร 

 การบูรณาการการท างานของหน่วยงาน/ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อวางกรอบแนวทางการจัดต้ัง/ด าเนินงานศูนย์สารสนเทศ 

 สร้างภาคี เครือข่ายในการน าระบบสารสนเทศไปใช้

ประโยชนใ์นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 

 สร้างระบบสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้

ประโยชนข์องเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ 

- รองนายกฯ 

- กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กระทรวงพาณิชย์ 

- ฯลฯ 

6. การผลักดันให้มีการจัดท า

แ ผ น แ ม่ บ ท ส า ห รั บ ก า ร

พัฒนา ร ะบบ โคร งสร้ า ง

พื้นฐาน สิ่ งอ านวยความ

สะดวกท่ีเอื้อตามกรอบแนว

ทางการปฏิรูปการเกษตร

และบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนงาน

หน่วยงาน ท่ี เ กี่ ย วข้ อง ใน

กรอบปี 2559-2563 

 แผนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

 แผนพัฒนาเสน้ทางการขนส่งสินค้าเกษตร 

 เครอืข่ายระบบ Logistic เพื่อให้บรกิาร 

 กฎหมาย ข้อบังคับด้านกฎหมายสนับสนุนการพัฒนาและ

ให้บรกิาร Logistic ตามแผนปฏริูปการเกษตร 

 องค์กรท่ีเป็นแม่ข่ายในการขับเคลื่อนระบบสนับสนุน 

ดา้น Logistic ตามกรอบแนวทางการปฏริูปการเกษตร 

 ฯลฯ 

- รองนายกฯ 

- กระทรวงคมนาคม 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

- กระทรวงพาณิชย์ 

- หน่วยงานรัฐ/เอกชน 

7. การจัดต้ังและด าเนินการ

ระบบธุรกิจเกษตรแนวใหม ่

จ าแนกรายกลุม่สินค้า 

 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

 การก าหนดนโยบาย แผนการจัดต้ัง-ด าเนินงานระบบ

ธุรกิจเกษตรแนวใหม่ จ าแนกรายกลุ่มสินค้า โดยบรรจุ 

อยู่ในแผนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ 

 การสร้างกลไกการติดตาม/สนับสนุน/ข้อมูลป้อนกลับ 

เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- Steering Committee 

- รองนายกฯ 

 

8. การสร้างเครือข่ายสถาบัน

วิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม 

น าการพัฒนาตามกรอบแนว

ทางการปฏริูปการเกษตร 

 การจัดท าแมบ่ทการวิจัยและพัฒนา 

 การสร้างระบบวิจัย พัฒนาสนับสนุนการปฏิรูปการเกษตร 

 การจัดท าระบบรายงานผลการด าเนินงานสู่สาธารณชน 

- Steering Committee 

- รองนายกฯ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภาคีเอกชน-สื่อมวลชน 
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5.4 ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วยกลไก Civil State Smile Shop( C3S) 

ในโอกาสที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตรในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะท างานการปฏิรูปการเกษตรแบบก้าวหน้า 

(Modern Farming) จึงได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคณะท างานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 8 ครั้ง ใน

ที่สุดจึงได้น าเสนอ “กรอบแนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop: 

C3S” โดยได้น าเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตรใน

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม 
219 อาคารรัฐสภา 2  ดังรายละเอียดในกรอบที่ 5.1 รูปที่ 5.4  

 

  
  

  
 

รูปที่ 5.4 รูปภาพแสดงกิจกรรมการประชุม และน าเสนออนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ด้านการเกษตรในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
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กรอบที่ 5.1  

รายงาน 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปูเศรษฐกจิด้านการเกษตร 

ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศดา้นเศรษฐกิจ 

เรื่อง : แนวทางการขบัเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop1 

๑. แผนการปฏิรูป 

คณะท างานได้ด าเนินการศึกษาและพิจารณาแล้วว่า Civil State Smile Shop ซึ่งพัฒนาและ

ปรับปรุงจากตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจร้านค้าปลีก ท้ังในเร่ืองแนวคิดและวัตถุประสงค์

การด าเนนิการ กล่าวคอื ธุรกิจรา้นค้าปลีกเป็นการท าธุรกิจที่ยนือยูบ่นโซ่อุปทาน ธุรกิจค้าปลกีที่อยู่ในส่วนปลายน้ า โดย

แหลง่สินค้ามาจากธุรกิจกลางน้ าซึง่มผีู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กีร่ายครองตลาดอยู่ ดังนัน้ เมื่อท าไปก็ไมแ่ก้ปัญหาความ

เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงตลาด และผู้บริโภคท่ีธุรกิจรายใหญ่มีอ านาจต่อรองท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีผลิตสินค้า 

และเป็น suppliers เสียเปรียบอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าฝ่ายผู้บริโภคมีโอกาสในเร่ืองความสะดวกและได้ราคาดี (เก็บค่า

การตลาดและค่าเขา้สูง)ส าหรับ Civil State Smile Shop นัน้ ถูกออกแบบมาเพื่อลดชอ่งว่างของโซ่อุปทานท่ีเป็นอยู่ อีกท้ัง

ยังมุ่งสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ท้ังระดับต้นน้ าท่ีมีปัญหาด้านการจ าหน่ายผลผลิตเกษตร ผู้ประกอบการ

รายย่อยท่ีผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการร้านค้า (เป็นได้ท้ังสหกรณ์ ร้านค้าหมู่บ้าน 

start up ร้านคา้ในสถานศึกษา โรงเรียน) โดยระบบของ Civil State Smile Shop ได้ออกแบบให้ก่อเกิดเป็น ระบบบริหาร

จัดการโซ่คุณค่าท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามาท าธุรกิจร่วมกัน โดยเป้าหมายธุรกิจ คือ  การแบ่งก าไรกัน ไม่มีใครเอา

เปรียบใคร เพื่อลดความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรม ผู้ประกอบการด้าน supply side จะมีตลาดทางเลือกใหม่ผู้ประกอบการ

ร้านคา้ก็จะเช่ือมโยงน าสนิค้าท่ีมีคุณภาพและราคาเหมาะสมมาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชน ผู้บริโภคในชุมชนสามารถ

เข้าถึงสนิค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม โดยท่ีการแฝงปณิธานร้านค้าท่ีผู้บริโภคเป็นเจ้าของนั้น คือ แนวคิด

สหกรณ์นั่นเอง และจากท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น Civil State Smile Shop จึงตอบโจทย์ของคณะท างานในการ

ขับเคลื่อนการปรับกระบวนทัศน์สู่เกษตรกรแบบก้าวหน้า (Modern Farmer) ท่ีจะมีความเป็นผู้ประกอบการเกษตรอย่าง

สมบูรณ์ ไมว่า่จะเป็นกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน แนวคิดธุรกิจ และทักษะท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา

เกษตรกรในระยะยาว สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต คือ เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องรอคอยความ

ชว่ยเหลอืจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ “คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต” และสามารถเตรียม

รับมอืกับสิ่งท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงทีจะเกดิขึน้ นั่นก็คอื เกษตรกรเป็นเกษตรกรแบบก้าวหนา้  

๑.๑ ความเป็นมา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลกส าหรับห้วงเวลาศตวรรษท่ี ๒๑ 

นั้น คนในสังคมต้องเผชิญหน้ากับโอกาสและสิ่งท้าทายท่ีส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคม

ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในชุมชนเมือง ความ

ตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยทางด้านอาหารและสุขภาพ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ

                                                           
1

 ท่ีมา: แนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2558. 
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นวัตกรรมก็ส่งผลต่อรูปแบบการผลิต การค้า และการบริโภค ตลอดจนเงื่อนไข ข้อตกลงระหว่างประเทศ ก็ย่อมส่งผล

กระทบตอ่ทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทยในมติติา่ง ๆ ท้ังสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง อย่างหลกีเล่ียงไมไ่ด้ 

ในมิติทางด้านเศรษฐกิจ ส าหรับประเทศไทยท่ีต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก แน่นอนว่าไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ซึ่งเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และ

ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)2 ก็ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๙ มาอยู่ท่ีร้อยละ ๓.๒ จากเดิมท่ีประกาศในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ อยู่ท่ีร้อยละ ๓.๔ 

เช่นเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยก็ได้ถูกปรับลดเช่นเดียวกัน จากเดิมร้อยละ ๓.๒ (ม.ค. ๕๙) มาอยู่ท่ีร้อยละ 

๓.๐ (เม.ย. ๕๙) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศคูค่้าท่ีส าคัญของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ ๒.๔) ญี่ปุ่น (ร้อย

ละ ๐.๕) เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม IMF กลับคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ ๖.๕ (เม.ย. ๕๙) 

จากเดิมร้อยละ ๖.๓ (ม.ค. ๕๙) ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยบวกภายในประเทศท่ีทางรัฐบาลจีนได้มีมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจในรูปแบบตา่ง ๆ ประกอบกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีหันมามุ่งเน้นการบริโภคภายในประเทศ

เป็นหลัก  

ส าหรับประเทศไทยนัน้ ตอ้งแบกรับความเสี่ยงท่ีได้กล่าวไปแล้วและปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงสภาวะการสง่ออกของไทยท่ีต้องเผชญิกับราคาน้ ามันดบิท่ีลดต่ าลง ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมูลค่าการส่งออกของไทยรวมในช่วงปี ๒๕๕๘ (ม.ค. - ธ.ค.) คิด

เป็น ๗,๒๒๗,๙๒๗.๔ ล้านบาท หดตัวลงจากปี ๒๕๕๗ ถึงร้อยละ๑.๑๖ ในส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรท้ังหมด 

ในช่วงปี ๒๕๕๘ (ม.ค. - ธ.ค.) คิดเป็น ๖๗๙,๙๑๘.๑ ล้านบาท หดตัวลงจากปี ๒๕๕๗ ถึงร้อยละ ๕.๕๑3 ซึ่งแม้

ประเทศไทย  มกีารเพาะปลูกพชืเศรษฐกิจหลัก และยังเป็นผู้ส่งออกสินคา้เกษตรส าคัญของโลก เช่น ข้าว ยางพารา และ

มันส าปะหลัง โดยเฉลี่ยแลว้ผลิตผลทางการเกษตรของไทยกว่าร้อยละ ๔๑ เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และจากข้อมูล

ส ามะโนการเกษตร ๒๕๕๖ ประเทศไทยมเีนื้อท่ีถอืครองท าการเกษตรประมาณ ๑๑๔.๖ ล้านไร่ มีผู้ถือครองท้ังสิ้น ๕.๙ 

ล้านราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ ของครัวเรือนท้ังประเทศ และจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.) ณ เดอืนมถิุนายน ๒๕๕๖ ระบุว่า มีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรจ านวน ๑๖.๕๙๓ ล้าน

คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของแรงงานท้ังระบบ  

นอกจากไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกแล้ว ข้อจ ากัดของไทยท่ีส าคัญอกีประการหน่ึง 

คือ ไทยไม่มีการยกระดับการใชเ้ทคโนโลยท่ีีน าไปสู่การลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตและการตลาด จึงท าให้ต้องสูญเสียตลาดให้กับประเทศคูแ่ข่งทางการค้าไปในหลายผลิตภัณฑ ์เช่น กรณีขา้ว 

ยางพารา และเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกษตรกรไทยตอ้งประสบปัญหาความยากจน มีหนีส้ินครัวเรือน ด้วยเหตุน้ี แนว

ทางการปฏรูิปการเกษตรของไทยจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการพัฒนาและสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการแก่เกษตรกรเพื่อให้

อาชีพเกษตรกร เป็นอาชพีท่ีมีรายได้ดี มศีักดิ์ศรี โดยการพัฒนาความรู ้ทักษะในการใช้เทคโนโลย ีการบริหารจัดการ 

การประกอบการและการเงิน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอ่ยอดไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการ (รายงาน

คณะกรรมาธิการปฏรูิปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย ์การท่องเท่ียวและบริการ, ๒๕๕๘) 

ท้ังน้ี แม้วา่ภาคเกษตรส่วนใหญ่สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและประเทศไทยเป็นประเทศส่งออก

สินค้าเกษตรและอาหารท่ีส าคัญของโลก แต่เป็นการส่งออกมากเพียงแค่ในเชิงปริมาณ ในขณะท่ีสินค้ายังมีคุณภาพ

                                                           
๒ World Economic Outlook, April ๒๐๑๖ 
๓ ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร  
สืบค้นท่ี http://www.ops๓.moc.go.th/infor/Export/stru๑/struct_export/report.asp 
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 สินค้าไม่สูงนัก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศกลับมีฐานะยากจน ปัญหาหนี้สิน และขาดท่ีดินท ากิน ผลิตผลทาง

การเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ าขณะที่ตน้ทุนการผลิตสูงขึน้เร่ือย ๆ โดยท่ีเกษตรกรไม่สามารถต่อรองในเร่ืองราคา ปัจจัย

การผลิต และมักถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคา ท าให้เกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือนสูง และส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่ง

จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๕๖ พบว่า มีครัวเรือนท่ีเป็นหนี้ท้ังหมด ๔.๕ ล้านครัวเรือน โดยมีมูล

หนี้ท้ังหมด ๓.๗๒ แสนล้านบาท คิดเป็นหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนละ ๗๖,๖๙๗ บาท และกว่า ๑.๙๖ ล้านครัวเรือนใน

ภาคเกษตร มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐  บาทต่อปี สอดรับกับข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรท่ีระบุว่า รายได้ของชาวนาร้อยละ ๖๙ น าไปใชใ้นการช าระหนี้  ท าให้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้จ ากัดและตดิอยู่

ในกับดักของหนี้ครัวเรือน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีต้องเร่งแก้ไขด้วยการก าหนดนโยบายระยะยาว ไม่ใช่เพียงการ

แก้ปัญหาเฉพาะหนา้อกีต่อไป  

รั ฐบ าลภาย ใต้ ก า รน า ของ ฯพณฯพล เอกประยุ ท ธ์  จั นท ร์ โ อช า  ไ ด้ ว า งก รอบ ทิศทา ง 

เชงิยุทธศาสตร์ ในหว้งเวลา ๒๐ ปี ภายใต้ platform "ประเทศไทย ๔.๐" ซึ่งมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ีมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง มีขีดความสามารถสูงเพื่อเป็นก าลังส าคัญและเขา้มามีสว่นร่วมในการพัฒนาประเทศสู่การบรรลุวิสัยทัศน ์

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสานตอ่นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและผู้

มสี่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้กรอบการพัฒนา "ประเทศไทย ๔.๐" ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับปัจจัยท้ังหลายท่ีได้กล่าวถึง

และสภาพเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ รวมท้ังชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ท าให้ตระหนักได้ว่า ภาค

เกษตรกรรมไทยคงไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกให้ขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวได้ จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างสมดุลของ

เศรษฐกิจ มุ่งเนน้การผลักดันเกษตรกรรมภายในให้เข้มแข็งและเตบิโตดว้ยตัวเองควบคู่กันไปกับการผลักดันการส่งออก  

น ามาสู่การเสนอ "ตัวแบบธุรกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่ง

ได้ผ่านการทดลองภายใตก้ระบวนการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมระหว่างภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ และรู้จักกันในนามของ "Farmer Shop" ซึ่ง

ผลการวจิัยได้ชี้ให้เห็นว่า "ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop" สามารถจุดประกายความคดิให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจอุดหนุนสินค้า

เกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ และอยากให้มีร้านดังกล่าวอยูใ่นชุมชน จะได้เป็นลูกค้าประจ า อีกท้ังยังเปิดโอกาส

แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs มีโอกาสในการจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้นและเสีย

ค่าใชจ้่ายการตลาดต่ ากว่าท่ีต้องจ่ายในอัตรารอ้ยละ ๓๕ จากราคาขาย โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะในการ

ขยายผล Farmer Shop ไปจัดตั้งและด าเนินงานในชุมชนเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มในกลุ่มสินค้าอาหารปลอดภัย ท่ีผลิต

โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร SMEs และOTOPs ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสทางเลือกในการพัฒนา

สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 

๒๕๕๗) ในปัจจุบันมีการด าเนินการร้าน Farmer shop อยู่ท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล ธัญบุรี และสหกรณก์ารเกษตร ๓ แห่ง  

ผลการประชุมระดมความคิดของคณะท างานขับเคลื่อนการปฏิ รูปเศรษฐกิจการเกษตร 

แบบก้าวหน้า (Modern Farming) ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นว่า ควรน าเสนอให้ใช้ “ร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C๓S.)" เป็นส่วน

หนึ่งส าหรับกลไกการปฏรูิปภาคการเกษตรไทย โดยพิจารณาเห็นว่า ร้านรอยยิ้มประชารัฐ จะท าหน้าท่ีเป็นกลไกในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของร้านท าหน้าท่ีในการจัดหาสินค้าและบริการจากภาคีเครือข่าย

ผู้ผลิต (เกษตรกร สถาบันเกษตรกร SMEs OTOPs) มาจ าหน่ายตามความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้บริโภคท่ีอยู่ใน

ชุมชน (คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา สหกรณ์) ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นมือ
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 อาชีพ จะน าไปสู่การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าและการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรไทย และการสานต่อนโยบายการ

ส่งเสริมตลาดภายในประเทศของรัฐบาล 

อาจกล่าวได้ว่า รา้นรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C๓S) เป็นการบูรณาการ "การจัดการ

โซ่คุณค่า" "หลักการสหกรณ์" และ "แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า" มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ

อย่างเป็นมอือาชพี ซึ่งจะก่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแนวใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

สินค้าเกษตรแปรรูป การเพิ่มสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และท่ีส าคัญ คือ กลไก

ร้านรอยยิ้มประชารัฐจะช่วยกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในสินค้าท่ีผลิตโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร SMEs OTOPs ซึ่งจะ

น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏรูิปภาคการเกษตรไทยดังท่ีคาดหวัง 

๑.๒ สภาพปัญหาและข้อวิเคราะห์  

๑) เกษตรกรไทยยังมีศักยภาพในการประกอบอาชีพต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เกษตรกรท่ียัง

อยู่ในระบบส่วนใหญ่ไม่มีสมรรถนะท่ีดี หรือมีความอ่อนด้อยทางข้อมูล ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี การบริหาร

จัดการ การประกอบการ การเงินและการตลาด ตลอดจนการเข้าถึงและวเิคราะห์ขอ้มูลตลาดและปัจจัยระหว่างประเทศ  

๒) เกษตรกรไทยขาดความม่ันคงในอาชพีและสวัสดิการพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มี

ศักดิ์ศรสีมความเป็นมนุษย์ เกษตรกรสว่นมากมีฐานะยากจน ไมม่คีวามแน่นอนในอาชีพ และส่วนใหญ่มีหนี้สินจ านวน

มาก ชวีติความเป็นอยูย่ังไม่ดเีท่าท่ีควร ขาดระบบสวัสดกิารมารองรับ   

๓) สถาบันเกษตรกร องค์ความรู้และการบริหารจัดการไม่เข้มแข็ง ไม่มีการพัฒนา

สถาบันเกษตรกร การจัดการสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในระดับชุมชนท่ีดแีละพอเพยีง 

๔) โครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยที่อ านวยความสะดวกและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ทาง

การเกษตรไม่เอื้ออ านวย ขาดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยอ านวยความสะดวก การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

ทางด้านเกษตรกรรมท่ีเพยีงพอในการท่ีจะสนับสนุนให้ภาคเกษตรมคีวามสามารถในการแข่งขันท่ีสูงขึ้นและมีความย่ังยนื 

๕) การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของรัฐไม่ต่อเนื่องและมีปัญหาการบูรณาการการท างาน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้า ตลอดจน

กลไกทางดา้นเครอืขา่ยการผลิต/การตลาด 

๖) ขาดการเตรยีมการและปรับตัวต่อสิ่งที่จะมผีลต่อเกษตรกรรมในอนาคต อนาคตของ

ภาคเกษตรกรรมไทยยังมีความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากการท่ีประเทศไทยยังขาดการเตรียมการและปรับตัวต่อสิ่งท่ีจะ

มผีลตอ่เกษตรกรรมในอนาคต ไมว่า่จะเป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดนิและน้ าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของ

โลก (Climate Change) ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อภาค

เกษตรกรรมของไทยอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบการมืออาชีพแก่ผู้สนใจผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ด้วยการเป็นเจ้าของร้านคา้รอยย้ิมประชารัฐ 

๒) เพื่อส่ง เสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้า เกษตรผ่านกลไก 

การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าในระบบธุรกิจ ร้านคา้รอยย้ิมประชารัฐ 
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๓) เพื่อกระตุ้นอุปสงค์การบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปแก่กลุ่มผู้บริโภคในชุมชนผ่านกลไก

ร้านคา้รอยย้ิมประชารัฐ 

 ๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) การแก้ไขปัญหาทางการตลาดของภาคการเกษตรไทยในรูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ ร้าน

รอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop) 

๒) ก่อเกิดเป็นระบบธุรกิจที่มกีารเชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นอุปทาน (ผู้ผลิต) และเครือข่ายด้านอุป

สงค์ (ผู้บริโภค) ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดแนวทางใหมส่ าหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 

๓) กลไกของร้านรอยยิ้มประชารัฐท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามแนวคิดธุรกิจ จะช่วยปลุก

จิตส านกึ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งของร้าน ให้หันมาอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร

ไทย ตามนโยบายลดการพ่ึงพาการส่งออกของรัฐบาล 

๒. วิธีการปฏิรูป 

๒.๑ กรอบแนวคิดของร้าน Civil State Smile Shop  

๑) แนวคิดธุรกิจของร้านรอยยิ้มประชารัฐ คือ เป็นรูปแบบของร้านคา้ที่มุง่สร้างระบบธุรกิจ

ภายใตแ้นวคิด "ร้านคา้ปลกีที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน" ท่ีจ าหนา่ยสนิค้าประเภทอาหาร สินค้าอุปโภค และ

ของใชใ้นชีวิตประจ าวันเพื่อให้บริการแก่ชุมชน มนีโยบายอยา่งชัดเจนท่ีจะน าสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร สหกรณ์ SMEs OTOPs ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เข้ามาวางจ าหน่ายในร้านฯ โดยใช้แบรนด์ร้านรอยยิ้มประชารัฐ

ชว่ยสร้างอุปสงค์ดา้นผู้บริโภคให้กวา้งขวางขึ้น 

๒) เจตนารมณ์  เพื่อสร้างสรรค์ระบบธุรกิจทางเลือกโดยผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมี

ความสามารถในการสร้างฐานลูกค้าประจ าในชุมชน ให้หันมาสนใจอุดหนุนสินค้าท่ีมีคุณภาพและผลิตโดยเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ SMEs OTOPs อันจะน าไปสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยตามนโยบาย

รัฐ 

๓) การวางแผนธุรกิจ  การออกแบบระบบธุรกิจร้านฯ โดยการสร้างโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมติรธุรกิจเพื่อน าสินค้าจากเครือข่ายผู้ผลิตมาจ าหนา่ยตามความต้องการของผู้บริโภค 

(ท่ีเป็นลูกค้าประจ า)  

๔) นวัตกรรมของ Civil State Smile Shop มีท้ัง ๔ รูปแบบ คือ Process Innovation (การ

สร้างสรรค์กระบวนการใหม่) Product Innovation (การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่) Service Innovation (การ

สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม)่ Business Model Innovation (การสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม)่ 

๕) ระบบธุรกจิ จะก่อให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีเครอืขา่ยท้ังต้นทาง กลางทาง

และปลายทาง โดยท่ีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย จะอยู่ในฐานะภาคีเครือข่ายด้านอุปทาน 

เป็นผู้ส่งมอบสินค้าตามแผนธุรกิจรว่มกับผู้ประกอบการร้านฯ  โดยสินค้าท่ีน ามาขายนั้นจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานและ

สามารถตรวจสอบยอ้นกลับได้  ในขณะท่ีผู้ประกอบการร้านรอยยิ้มประชารัฐจะท าหนา้ที่ในฐานะผู้ประกอบการร้านฯ 
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รูปท่ี ๑ ระบบธุรกิจรา้นรอยยิ้มประชารัฐ 

 

ท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยการวางแผนการตลาด การจัดการ

ด้านโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดท าบัญชี และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นภาคีเครือขายด้าน

อุปสงค์ ซึ่งในท่ีสุดจะเข้ามาเป็นสมาชิกประจ าของร้านฯ  และได้รับการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนซื้อ (Patronage 

refund) (รูปท่ี ๑) 

หากพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดการด าเนินธุรกิจในภาพรวมของร้านรอยยิ้มประชารัฐกับธุรกิจท่ีมี

ความคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น สหกรณ์ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ทต่าง ๆ โดยอาศัยแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาด (๔Ps) (ตารางท่ี ๑) จะเห็นได้ว่า สินค้า (Products) ท่ีวางจ าหน่ายภายในร้านรอยยิ้มประชารัฐ จะเน้นไปท่ี

สินค้าท่ีผลิตโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs OTOPs มากกวา่รูปแบบร้านอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ตาม 

เมื่อค านงึถึงแนวคิด One Stop Shopping ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผู้บริโภค จึงจะมีการน าสินค้าอื่นท่ีเป็นไปตามความต้องการ

ของภาคีผู้บริโภคมาวางจ าหนา่ยในรา้นฯ ด้วย ในสว่นของการตัง้ราคา (Price) นัน้ จะมกีารยึดหลักแนวคดิระบบการค้าท่ี

เป็นธรรมท้ังแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  ด้านสถานท่ีตั้ง (Place) ของร้านฯ จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ

ผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของร้านโดยอาจจัดตั้งขึ้นในชุมชน สถานศึกษาหรือสหกรณ์ก็ได้ ด้านการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) ร้านรอยยิ้มประชารัฐจะใช้ระบบสมาชิกเพื่อให้สิทธิพิเศษตามเงื่อนไขและข้อตกลงท้ังในส่วนของภาคี

เครอืขา่ยผู้ผลิตและภาคีเครอืขา่ยผู้บริโภค ซึ่งประยุกตจ์ากหลักการสหกรณ์  

๒.๒ ขั้นตอนการด าเนินงานของร้าน Civil State Smile Shop 

๑) การสร้างเครือข่ายอุปทานส าหรับสินค้าเกษตรแปรรูป ๓ หมวด ได้แก่ ประเภทอาหาร 

ประเภทสินค้าอุปโภค และประเภทของใช้ ของท่ีระลึก โดยผ่านกิจกรรมการจัดเวทีสร้างความเข้าใจเพื่อค้นหา

ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิตท่ีเห็นในแนวทางระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงบุคคล

เหลา่นั้นเป็นเครอืขา่ยพันธมติรธุรกิจ และเข้าสูเ่วทีการคัดสรรสินค้า 

๒) การจัดเวทีให้ความรู้เพื่อพัฒนาสินคา้และบรรจุภัณฑใ์ห้ได้คุณภาพมาตรฐาน  

 
 

 

ผู้ประกอบการร้าน

รอยยิ้มประชารัฐ : 

C3S  
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 ๓) การบริหารจัดการโซ่อุปทานท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ 

Civil State Smile Shop เพื่อวางระบบการสั่งซือ้ การจัดส่งสินค้า การวางบิล และการตรวจสอบยอ้นกลับสินค้าให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

๔) จ าหนา่ยสนิค้าแก่ผู้บริโภค การบริหารจัดการร้านคา้ปลีก ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน ได้แก่ 

การวางแผน การด าเนนิงาน และการประเมินผล ประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ 

- การวางกรอบทิศทางการด าเนนิงาน Civil State Smile Shop 

- การก าหนดสถานท่ีตั้ ง  และการวิ เคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อก าหนด 

แผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค 

- การตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้า 

- การจัดหมวดหมู ่(ประเภท) และรายการสนิค้าเพื่อจ าหนา่ย 

- การจัดซื้อ 

- การก าหนดราคา 

- การจัดจ าหน่ายผ่ านช่องทางการตลาดต่าง  ๆ  เช่น การจ าหน่ายหน้า ร้าน  

การจ าหน่ายผ่านแคตตาล็อก การขายตรง (Direct Marketing) 

- การจัดการสินค้าคงคลัง 

- การบัญชแีละการควบคุม 

- การรายงานผลการด าเนนิงาน 

๕) การสร้างแบรนด ์Civil State Smile Shop การจัดตัง้และด าเนินโครงการตัวแบบ Civil State 

Smile Shop เป็นเร่ืองของการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจเชิงคุณค่า โดยเน้นให้ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจดจ าแบรนด์ 

รู้สกึผูกพัน เห็นคุณค่าและอุดหนุนสินค้าอย่างตอ่เนื่อง ด้วยการจัด           บูธส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

โดยมุ่งให้คนในสังคมตระหนักในคุณค่า "สินค้ามีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม" 
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๒.๓ ความแตกต่างของ Civil State Smile Shop และร้านค้าประเภทอื่น 

ตารางที ่๑: การเปรียบเทียบความแตกตา่งในแนวคิดการด าเนนิธุรกิจระหวา่งร้านรอยยิ้มประชารัฐและธุรกิจรูปแบบอื่น 

 

  

รายละเอียด ร้านรอยยิ้มประชา

รัฐ C๓S 

สหกรณ์ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายสินค้า 

OTOP 

สนิค้า (Products) เน้นจ าหน่ายสินค้าเกษตร

และสินค้าเกษตรแปรรูป

ท่ีผลิ ต โดยเกษตรกร , 

สถาบันเกษตรกร, SMEs, 

OTOPs, ส ห ก ร ณ์  

ท่ี เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม

ต้องการของภาคีผู้บริโภค

ในชุมชน 

เป็นสินค้าบริโภคอุปโภค

ท่ัวไป ท่ีซื้อจัดหามาจาก

ร้านขายส่งและจ าหน่าย

แก่สมาชิกและผู้บริโภค

ท่ัวไป 

เ ป็ น สิ น ค้ า บ ริ โ ภ ค

อุ ป โภค ท่ั ว ไป  ท้ั ง นี้  

จะถูกก าหนดมาจาก

เจ้าของเฟรนไชส์หรือ

ถู ก ก า ห นดม า จ า ก

ความ ต้ องการของ 

คนในสังคมในช่วงเวลา

น้ัน ๆ 

เ น้ น ไ ป ท่ี สิ น ค้ า ท่ี มี 

การผลิตและจ าหน่ายใน

ท้องถิ่นท่ัวประเทศ  

ราคา (Price) ต้ั ง ร าค า ท่ี เ หมาะสม 

ตามแนวคิด Fair Trade 

ท้ั ง แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต 

ผู้ ป ร ะกอบการ  และ

ผู้บรโิภค 

ร า ค า เ ป็ น ไ ป ต า ม 

ต้ น ทุ นก า รจั ด ห า แ ล ะ 

ขายในราคาตลาด 

ต้ังราคาโดยมุ่ งหวั ง 

เพียงแค่ก าไรสูงสุด 

ต้ังราคาตามท่ีเหมาะสม 

สถานท่ีจ าห น่าย 

(Place) 

จั ด ต้ั ง ใ น ชุ ม ช น ท่ี

ผู้ ป ร ะ ก อบก า ร ร้ า น

พิ จ า ร ณ า ถึ ง 

ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้  

ความคุ้มค่าในการลงทุน

และความยั่งยืน 

ตามความเหมาะสม ส่วนใหญ่จะต้ังกระจุก

ตัวอยู่เพียงในตัวเมือง

เท่านัน้ 

สินค้า OTOP ของไทย

ไม่ได้จ ากัดเฉพาะสินค้า

ท่ี เ ป็ น อัตลั กษณ์ของ

ท้องถิ่นน้ัน ๆ สามารถ

หาไดใ้นทุกแห่ง 

โ ป ร โ ม ชั่ น 

(Promotion) 

ใ ช้ ร ะบบสมาชิ ก เพื่ อ

ก าหนดเงื่อนไขในสิทธิ

พิ เ ศ ษ  ท้ั ง ด้ า น ภ า คี

ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ใช้ระบบสมาชิกเพื่อให้

สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ต่ า ง  ๆ  

แก่สมาชิกท้ังในส่วนของ

ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ส่วนใหญ่จะใช้ระบบ

สมาชิก เพื่อให้สิทธิ

พิ เ ศ ษ ต่ า ง  ๆ  

แก่ผู้บริโภคเฉพาะท่ี

เป็นสมาชิก 

ไม่ มี การจั ดรายการ

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย 

มากเท่าใดนัก 
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๒.๔ กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกจิร้านรอยยิ้มประชารัฐ 

ภายใตแ้นวคิดการด าเนินธุรกิจรา้นรอยยิ้มประชารัฐดังกล่าวข้างต้นจึงได้ก าหนดกรอบแนวทาง

เชงิยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญไว้ ๓ ประการดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการจะมุง่เนน้การบ่มเพาะความรู้ และทักษะ

แก่ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) และผู้ประกอบการท่ีสนใจจัดตัง้และด าเนินการร้านรอยยิ้มประชารัฐ ประกอบด้วย 

- การสนับสนุนปัจจัยท่ีเอื้อตอ่การประกอบธุรกิจรา้นรอยยิ้มประชารัฐ ท้ังด้านแหล่งข้อมูล 

แหล่งเงินทุน และระบบการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน การเงินการบัญชี การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบ

ธุรกิจ รวมถึงการให้บริการทดสอบสินค้าให้กับผู้ประกอบการ 

- การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการอย่าง เ ป็น 

มืออาชีพ และผู้ประกอบการท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับผู้ท่ีสนใจอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจท่ีจะเข้ามาด าเนินธุรกิจร้านรอยยิ้ม

ประชารัฐต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย การจัดตั้งและด าเนินการศูนย์เรียนรู้ ทีมพี่เลี้ยง เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน

การบริหารจัดการและให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้ได้รับความรู้ในการด าเนินธุรกิจ

รอบด้านจนสามารถจัดตัง้ธุรกิจได้รวมท้ังสามารถเขียนแผนธุรกิจของตัวเองและเสนอให้กับสถาบันการเงินส าหรับการ

ขอรับเงินทุนสนับสนุน 

- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการร้านรอยยิ้มประชารัฐ โดยการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใน

การประกอบธุรกิจรา้นรอยยิ้มประชารัฐ ซึ่งจะสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ต่อไป

ในอนาคต  

๒) ยุทธศาสตรก์ารสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ จะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมของ

ภาคีท่ีเกี่ยวข้องในระบบธุรกิจรา้นรอยยิ้มประชารัฐ ประกอบด้วย 

- การสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีเครือข่ายด้านอุปทาน ได้แก่ เกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดสรรสินค้าท่ีมีคุณภาพ เข้าสู่ระบบจัดหาของร้านฯ 

อย่างกว้างขวาง 

- การกระตุ้นและสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตัวแบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐใน

ฐานะการเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนการพ่ึงพาและรว่มมือกัน 

- การสร้างกลไกการประสานความร่วมมือระหว่ างหน่วยงานรัฐ ท่ี เกี่ ยวข้อง 

ในการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าในระบบธุรกิจรา้นรอยยิ้มประชารัฐ 

- การสร้างกลไกการติดตามก ากับมาตรฐานสินค้าท่ีวางจ าหน่ายในร้านรอยยิ้มประชารัฐ 

เพื่อประโยชนท่ี์มีต่อสุขอนามัยส าหรับภาคีผู้บริโภคและการรักษาภาพลักษณ์ของ House Brand ร้านรอยยิ้มประชารัฐให้

เป็นท่ีประจักษใ์นสายตาของผู้บริโภค  

- การน าพาผู้ประกอบการไปศกึษาดูงานและการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนเพื่อนบ้านเพื่อการ

สร้างเครอืขา่ยทางธุรกิจและต่อยอดธุรกิจรา้นรอยยิ้มประชารัฐต่อไป    
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๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ร้านรอยยิ้มประชารัฐเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงแบบก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมร้านรอยยิ้มประชารัฐเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

และนอ้มน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแบบก้าวหนา้ประกอบด้วย 

- การสร้าง House Brand ร้านรอยยิ้มประชารัฐให้เป็นท่ีเชื่อมั่นไว้วางใจและ 

หันมาเป็นลูกค้าประจ า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาและร่วมมือกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้

หลักการร่วมซื้อและร่วมมือในการจัดหาสินค้ามีคุณภาพในราคายุติธรรมมาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดข้อจ ากัด

และเปิดโอกาสให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้เข้าถึงตลาดและผู้บริโภคได้มากขึ้น 

- การส ร้ างคลัส เตอ ร์ ร้ านรอยยิ้ มประชา รัฐ  ให้มี จ า นวนมากขึ้ น เพื่ อน า ไปสู่ 

การลดต้นทุนต่อหนว่ยในการจัดหาสนิค้าและบริการ ตลอดจนการเพิ่มขดีความสามารถในการด าเนนิธุรกิจของร้านฯ 

ท้ังนี้ การด าเนินยุทธศาสตร์ท้ังสามด้านนั้นจ าเป็นต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กันโดยมีองค์กร

เจ้าภาพท าหน้าท่ีประสานงานเพื่อบูรณาการการท างานรว่มกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจร้านรอยยิ้ม

ประชารัฐให้สามารถเตบิโต เพื่อให้เป็นทางเลอืกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการตลาดส าหรับสินค้าของภาคเกษตรไทย (รูปท่ี ๒) 
 

 
 

รูปท่ี ๒ กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบธุรกิจรา้นรอยยิ้มประชารัฐ 
 

๓. ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเกษตรไทยด าเนินงานด้วย Civil State Smile Shop ดังนี้ 

๓.๑ การก าหนดเจ้าภาพในการเตรียมการส าหรับกลไกและระบบสนับสนุนการส่งเสริมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C๓S) 

จากแนวคิดและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านรอยยิ้มประชารัฐดังกล่าวข้างต้น 

จ าเป็นต้องมกีารปฏรูิปและวางแผนการท างานรว่มกันของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการพัฒนารา้นรอยยิ้มประชารัฐ และขยายผลขับเคลื่อนในลักษณะของคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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 ด าเนินธุรกิจ และการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงควรให้มีการแต่งตั้ง 

steering committee เพื่อท าหน้าท่ีเป็นองค์กรเจ้าภาพรับผิดชอบในการผลักดันเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

ตลอดจนการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด และแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ สู่การบรรลุเป้าหมายโดยมี

ภารกิจส าคัญดังนี้ 

๑) การประสานภาคีสถาบันการเงินท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกและระบบสนับสนุน

ด้านการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ในเบื้องต้นอาจเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส .) 

หรือ ส านักงานสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๒) การประสานภาคีหน่วยงานรัฐท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าใน

เบือ้งต้น ได้แก่ ส านักงานปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) (มแีผนงาน) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล (มีแผนงาน) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงศึกษาธกิาร หรอืองค์กรพัฒนา

เอกชน เป็นต้น 

๓) การประสานภาคีสถาบันการศึกษา และองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากลไกและ

ระบบการสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ รา้นรอยยิ้มประชารัฐ ให้เป็นมอือาชพี 

๔) การวางกลไกการตดิตามประเมินผลและรายงาน ตลอดจนการยกระดับการขับเคลื่อนการ

พัฒนาฯ สู่การบรรลุเป้าหมายภายในหว้งเวลาท่ีก าหนด 

๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐ 

ข้อเสนอส าหรับแนวทางการด าเนนิการมีดังต่อไปนี้ 

๑) การส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานร้านต้นแบบ ตามแผนการด าเนินงานของส านักงาน

การปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และสหกรณก์ารเกษตร (บางแห่ง) เพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 

๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แนวคิด และ

วางแผนการส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐภายใต้ภารกิจ Steering Committee และขับเคลื่อน

ภายใต ้Platform C๓S4 

๓) การออกแบบส าหรับระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มคลัสเตอร์ร้านรอยยิ้มประชารัฐ  

เพื่อการลดต้นทุนต่อหน่วยธุรกิจและการเชื่อมโยงธุรกิจในด้านการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายด้านอุปทานโดยใช้แนว

ทางการสร้างเครอืขา่ย 

๔) การสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐให้เป็นไปตามแผนส่งเสริม

ผู้ประกอบการใหมข่องหน่วยงานภาคี โดยค านงึถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 

๕) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

จัดตั้งและด าเนินงานร้านรอยยิ้มประชารัฐอยา่งต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การสร้างค่านยิมใหมใ่นหมู่ผู้บริโภค  

๓.๓ การสนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ และการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่

ภาคีเครือข่ายด้านอุปทาน 

                                                           
4
 Platform จะถูกออกแบบภายใต้แนวคิดธุรกิจ C๓S และมีกลไกการเผยแพร่แก่ผู้สนใจภายใต้ทีมงานที่มีความเช่ียวชาญและ

เข้าใจในแนวคิดธุรกิจดังกล่าว 
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แนวทางการด าเนินการเป็นไปเพื่อลดข้อจ ากัด ในการจัดส่งสินค้าของภาคีผู้ประกอบการให้

ทันเวลาและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดเป้าหมายผู้บริโภคในชุมชน (เมอืง) โดยมีขอ้เสนอดังตอ่ไปน้ี 

๑) การสนับสนุนการขับเคลื่อนในรูปแบบของขบวนการร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State 

Smile Shop Movement) เพื่อก่อเกิดเป็นขบวนการทางสังคมท่ีมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

๒) การสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อให้เป็นสินค้าจ าหน่ายภายใต ้

House Brand ร้านรอยยิ้มประชารัฐ 

๓) การส่งเสริมภาคีด้านอุปทานในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้บริโภคในชุมชนอันจะน าไปสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑแ์ปรรูปเกษตร 

๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวกในการกระจายสินค้า  

ในระยะแรกจะด าเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้ประกอบการด้านระบบโปรแกรมส าเร็จรูป ระบบขนส่ง และ

กระจายสินค้า เพื่อการขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคต  

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านักงานปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 

๕. สรุป 

"ร้านรอยยิ้มประชารัฐ" หรือ Civil State Smile Shop : C๓S เป็นนวัตกรรมระบบธุรกิจ 

ท่ีสามารถน าไปใช้ เ ป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้ ง ร้าน  โดยกลไกในระบบธุรกิจของร้านฯ 

มีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับตัวละคร ๓ องค์ประกอบ ได้แก่  ๑) ผู้ประกอบการร้านฯ หมายถึง ผู้สนใจจัดตั้งและ

ด าเนนิงานในฐานะเจ้าของร้าน ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) สหกรณ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และ

เป็นไปโดยความสมัครใจ  ๒) ภาคีดา้นอุปทาน ได้แก่ เกษตรกร สหกรณ ์สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs 

ท่ีเข้ามามสี่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจของร้านฯ  ๓) ภาคีเครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งภายหลังอาจปรับเปลี่ยนเป็นสมาชิก

ร้านฯ เพื่อได้รับเอกสทิธ์ิหรือสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างกัน 

อาจกล่าวได้ว่า ระบบธุรกิจของร้านรอยยิ้มประชารัฐ เป็นการประยุกต์น าเอาแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง หลักการสหกรณ์และการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มมาใช้ โดยคาดหวังว่า ร้านค้า

รอยยิ้มชุมชน จะท าหน้าท่ีเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งของร้านฯ ในขณะเดียวกัน ขบวนการร้าน

รอยยิ้มประชารัฐ (การขับเคลื่อนระบบธุรกิจของคลัสเตอร์ร้านรอยยิ้มประชารัฐบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแบบก้าวหน้า) จะน าไปสู่การเชื่อมโยงธุรกิจเกิดเป็นโซ่คุณค่าน าสินค้าจากแหล่งผลิต

มาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยมีกลไกประชารัฐคอยให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างมีแบบ

แผนตามแนวคิดธุรกิจและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวย่อมจะน าไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายในการปฏรูิปการเกษตรไทย และปรากฏการณ์ท่ีคาดหวัง นั่นคือ เกษตรกรไทยมีศักดิ์ศรี มีโอกาสเข้าถึง

ตลาดและผู้บริโภคตามท่ีทุกคนคาดหวัง 
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5.5 การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560-2579) 

ภายหลังที่รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้รับข้อเสนอของสปท.เพื่อน าไปสู่นโยบาย

และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560-

2579) รูปที่ 5.5 ทีมกลยุทธ์จึงได้วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายเพื่อจัดท าข้อเสนอส าหรับการปิดช่องว่าง

เชงินโยบายภายใต้แผนฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

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

 

เนื้อหาสาระส าหรับการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

20 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 – 2579) และข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร ์มีรายละเอียดในกรอบที่ 5.2-5.6 
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กรอบที่ 5.2 

การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

เป้าหมาย : 1) รายได้เฉลี่ย 390,000 บาท/คน 

2) เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer 

3) สถาบันเกษตรกรท้ังหมดมคีวามเข้มแข็งในระดับมาตรฐานมรีายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

แนวทางพัฒนา : 

1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Smart Group, Smart Enterprise 

2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 

3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรโดยน านวัตกรรม และเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ช ้

โอกาสทีท่้าทาย : (Challenges) 
1. นโยบายรัฐ มุ่งเน้นท่ีเป้าหมายตัวชี้วัดการยกระดับ

รายได้เกษตรกรรายบุคคล 
2. นโยบายรัฐ มุง่เนน้การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. มีแผนงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต 882 ศูนย์ 
4. มแีผนการสร้าง Smart Farmers 2.5 ล้านราย 
5. มแีผนงานพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร และ

สถาบันเกษตรกร 2.5 แสนราย 
6. มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง        ฯลฯ 

ข้อเสนอส าหรับการปิดช่องว่างเชิงนโยบายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

1.  ควรก าหนดให้มี โครงการน าร่อง ตามแผนงานการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ถอด
บทเรียน และให้มีข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ สู่เป้าหมายตามความคาดหวัง 

2.  ชุดความรู้/นวัตกรรม ภายใต้ชุดโครงการ ฯ The 
DC&F ท่ีควรน าไปใช้ประโยชน์ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
- ศูนยเ์รียนรู้มีชีวิต สามพรานโมเดล คิชฌกูฏโมเดล 
- กรอบการพัฒนาระบบส่ง เสริมการเรียน รู้  8 
ขั้นตอน (Platform of Strategic Framework to 
Develop Learning System) 

- กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับ
มูลค่าเพิม่ (9t Principle for Value Chain Development) 
 

ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs) 
1. ยังขาดชุดความรู้และ platform ของการยกระดับ

รายได้เกษตรกรท่ีก้าวข้ามข้อจ ากัดท่ีมาจากปัญหา
เชิงโครงสร้าง และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภายได้
กระบวนทัศน์ใหม่  

2. ความเข้าใจเ ร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ ไม่
ชัดเจน (โดยเฉพาะ Officers) 

3. แผนงานการสร้าง Smart Farmer ยังไม่ครอบคลุม
มิติ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการภายใต้กระบวน
ทัศน์ใหม่ และมักเป็นการริเร่ิมจากภายนอก 

4. แผนงานพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ยังขาดการวางต าแหน่งของสถาบัน/เครือข่าย
ภายใต้โซ่อุปทาน จึงอาจเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคต่อ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

5. แผนงานการพัฒนาการเกษตรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของหลายหน่วยงานยังขาดความชัดเจน และ
กระบวนการมักไม่ได้เ ร่ิมจากการพัฒนาจากตัว
เกษตรกร/สถาบันแต่เป็นนโยบายจากแผนงานของ
หน่วยงานภายนอกท่ีมาพร้อมงบประมาณ/ตัวชี้วัด
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
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กรอบท่ี 5.3 

การวเิคราะห์ช่องวา่งเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสนิค้า 

เป้าหมาย : 1) GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  

2) ฟารม์ โรงงาน และสถานประกอบการได้มาตรฐาน 

3) แปลงใหญ่ มจี านวน 14,500 แปลง / 90 ล้านไร่ 
 

แนวทางพัฒนา : 

1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ มาตรฐานสนิค้า 

2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด 
 

โอกาสทีท่้าทาย: (Challenges) 

1. นโยบายรัฐมีความชัดเจน และมีหน่วยงานเจ้าภาพ

และภาคี  ในการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร (GAP/GMP/Q) 

2. นโยบายรัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ตลอดโซ่อุปทาน (เป็นแผนข้าวครบวงจร) 

3. นโยบายการสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

4. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

เพื่อลดตน้ทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

5. รัฐมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสร้างมูลคา่เพ่ิมสินค้า 

6. นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์

มากขึ้น 

 

ข้อเสนอส าหรับการปิดช่องว่างเชิงนโยบายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 

1. ควรด าเนินการให้ เกิดการผนึกก าลัง (Synergy) 

ระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริม และรับรองมาตรฐาน ส าหรับหลักการ 

แนวคิด และแนวปฏิบัติในการส่งเสริม และการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปธรรม ตัวอย่างท่ี

เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี โครงการหนึ่ง คือ การรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบ PGS ท่ีกลุ่มธุรกิจ

เชงิคุณค่าสามพรานด าเนนิการอยูใ่นปัจจุบัน 

2. กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าของชุดโครงการ 

(The 9 Discipline for Value Chain Development) 

ช่องว่างเชิงนโยบาย: (GAPs) 

1. ยังขาดบุคลากรและ platform การขับเคลื่อนแผนงาน

ในกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงสู่การ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกร 

2. ยังมี Argument ระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรท่ี

เกี่ยวข้องในการรับรองมาตรฐาน GAP IFORM ท าให้

เกษตรกรเกิดความสับสนในการปฏิบัติ และเป็น

ข้อจ ากัดในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

3. ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในนโยบายการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และแนวปฏบัิติ 

4. นโยบายการบริหารจัดการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

บางโครงการไม่น่าจะแก้ปัญหา และบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ เพราะไม่ได้เอาตัวเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 

5. นโยบายการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

ยังขาดการวิเคราะห์ตัวละคร และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีข้อผูกพันกับเกษตรกร ซึ่งอาจ

เป็นอุปสรรคต่อนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติให้เป็น

รูปธรรม 

6. ยังขาดกระบวนการในทางปฏิบัตสิ าหรับแนวทางการ

สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในรายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ซึ่งจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่

อุปทาน ในธุรกิจที่ตัวละคร/ผู้ประกอบการด าเนนิการ

อยู่ โดยมีแรงจูงใจในเชงิธุรกิจการจ าหนา่ยปัจจัยการ

ผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป และการสง่ออก 
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น่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวปฏบัิตท่ีิดี

จากกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ในการเชื่อมโยง

โซ่คุณค่าในการจ าหนา่ยผักอนิทรีย์ และข้าวอินทรีย์ท่ี

ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

3. อาจพิจารณาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของตัว

แบบธุรกิจ Farmer Shop และ C3S ท่ีจัดท าโดย

คณะท างานเกษตรก้าวหน้า, สปท. ตลอดจนตลาดสุขใจ 

ไปใช้ในการกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภคในเร่ืองการบริโภค

สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าชุมชนท่ีมีมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการตลาด

เกษตร (Farmers’ Market) ท่ียั่งยืน และสนับสนุนการค้า

ท่ีเป็นธรรม 

4. ควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ชุดความรู้ การส่งเสริม

การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และGAP ส าหรับกรณี

ของสามพรานโมเดล คิชฌกูฏโมเดล ซึ่งปัจจุบัน

ด า เนินการในการเป็นศูนย์ เ รียนรู้มีชีวิต ( Living 

Learning Center) 

 

7. ยังขาดกลไกการกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภค เร่ืองเกษตร

อนิทรีย์ และการสร้าง Output เกษตรอนิทรีย์ท่ีเข้าถึง

ปรัชญาและเปิดโอกาสแก่เกษตรกร 

กรอบที่ 5.4 

การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มความสามารถในการแขง่ขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

เป้าหมาย : 1) งานวจิัย เทคโนโลย ีและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาตอ่ยอดน าไปสู่การใชป้ระโยชนร้์อยละ 80 
2) เกษตรกรทุกคนเข้าถึง และน าเทคโนโลย ีงานวจิัย นวัตกรรมไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

แนวทางพัฒนา : 
1) พัฒนาเทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 
2) บริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเกษตร 
3) พัฒนางานวจิัย และสารสนเทศให้ไปสูเ่ชงิพาณิชย์ 

 

โอกาสทีท่้าทาย : (Challenges) 
1. รัฐให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างระบบการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลย ีและนวัตกรรมดา้นการเกษตร 
 

ข้อเสนอส าหรับการปิดช่องวา่งเชงินโยบายใน

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : 
1. ควรสนับสนุนและจัดให้มีสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีเน้น

ภารกิจวิจัยและพัฒนา และการน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สู่สาธารณะ ในลักษณะท่ีเป็นหน่วยงานเชิงรุก มีทีมงาน
เชี่ยวชาญท่ีสามารถเข้าถึง และมีสมรรถนะในการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงาน /สถาบันเกษตรกร เพื่อการ

ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs) 
1. หนว่ยวจิัยท่ีมุ่งเน้นการสร้างระบบวิจัย และสร้างสรรค์

นวัตกรรมการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตร
รายสาขาแบบครบวงจร และสอดคล้องกับบริบทโลก
ภายใตก้ระบวนทัศน์ใหม่มีน้อย 

2. ยังขาดกลไกการน าชุดความรู้/นวัตกรรมการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะกับสถาบันเกษตรกร/เกษตรกร
รายย่อย 

3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ี 3 อยา่งเป็นรูปธรรม 
2. ควรต่อยอดให้มีการวิจัยในแนวทางของ GVC (Global 

Food Value Chain) ส าหรับสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเกษตรตามแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการขับเคลื่อน AEC Blueprint 
สู่การเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว (Single Market)  

ในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีเป็นอยู่ยังไม่สามารถเปิดโอกาสการ
เข้าถึงของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรอย่าง
แท้จริง ส่วนใหญ่ (ขาด Platform การน านวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในระดับเกษตรกรรายบุคคล /กลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์)  

 

 

กรอบที่ 5.5 

การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื 

เป้าหมาย : 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมย่ังยนื 10 ล้านไร่ 

2) พื้นท่ีการเกษตรได้รับการอนุรักษป์รับปรุงและฟื้นฟู ปีละ 2 ล้านไร่ 

3) พืน้ท่ีชลประทานมีจ านวน 42.78 ล้านไร่ 

แนวทางพัฒนา : 
1) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างย่ังยนื 
2) ฟื้นฟูและอนุรักษท์รัพยากรเกษตรให้สมดุลและยั่งยืน 

โอกาสทีท่้าทาย : (Challenges) 

1. นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน โดยน้อมน าค าสอนพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง และสหกรณ์เป็นกลไกการขับเคลื่อนหลัก 

ข้อเสนอส าหรับการปิดช่องว่างเชิงนโยบายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

1. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ชุดความรู้ แนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาการเกษตร

ตามแนวทางของเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม สาม

พรานโมเดล คิชฌกูฏโมเดล ตัวแบบธุรกิจ Farmer 

Shop C3S ตลาดสุขใจ 

2. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดโครงการ

ฝึกอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร ตาม

ข้อเสนอส าหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การ

ปฏรูิปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษท่ีสอง 

3. สนับสนุนการด าเนินการ สถาบันส่งเสริมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ตามกระบวนแนวทางการพัฒนา

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน (Platform of 

Strategic Framework to Develop Learning System) 

ภายใตแ้ผนงานวิจัยและพัฒนาของสกว. และภาคี 

ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs) 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังใช้สหกรณ์เป็นกลไก (เคร่ืองมือ) 

ของรัฐ แทนท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าหลักการสหกรณ์ และ

เข้ามาใช้สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือของประชาชนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับ

สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

ก้าวหน้าท่ีมี platform การพัฒนาท่ีเร่ิมจากขั้นท่ีหนึ่ง: 

การส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง (Dependence) 

ขั้นท่ีสอง: ส่งเสริมการพึ่ งพาซึ่งกันและกัน 

(Independence) และขั้นท่ีสาม:ส่งเสริมให้เชื่อมโยง

ความร่วมมอืเป็นเครอืขา่ย (Interdependence) นั่นคือ

ศาสตร์พระราชา 
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กรอบที่ 5.6 

การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย : 1) พัฒนาเป็น Smart Officers/Smart Researchers 

2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย 
 

แนวทางพัฒนา : 

1) พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officers และResearchers 

2) เช่ือมโยงระบบการท างานของทุกหน่วยงาน 

3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดา้นการเกษตร 

 

โอกาสทีท่้าทาย : (Challenges) 

1. นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงการ

ท างานของทุกหน่วยงาน 

2. นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและ

พัฒนากฎหมายดา้นการเกษตร  

 

ข้อเสนอส าหรับการปิดช่องว่างเชิงนโยบายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 

1. ควรมีการสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุง

กฎหมายด้านการเกษตร เพื่อการน าไปใช้ประโยชน ์

ส าหรับแนวทางและสาระส าคัญในการปรับปรุง

กฎหมายท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

2. ควรสนับสนุนให้เผยแพร่ตัวอย่างและแนวปฏิบัติท่ีดี 

ส าหรับรูปแบบการเชื่อมโยงการท างานระหว่าง

หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน (People-Public-

Private Partnership) ในกรณีของสามพรานโมเดล 

 

ช่องว่างเชิงนโยบาย : (GAPs) 

1. ปรากฏการณ์ท่ีพบอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐหลาย

หน่วยงานยังท างานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน และ

แย่งชิงประชาชน ส่งผลต่อนโยบายและเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ตลอดจนเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

มไิด้รับประโยชนต์ามความคาดหวังอยา่งแทจ้รงิ 

2. ปรากฏการณ์ในทางปฏิบัติ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้

เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่าง / ปรับปรุง

แก้ ไ ข ก ฎหมา ย  ส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น  Policy Makers 

นักการเมือง และภาคเอกชน ท่ีมิได้น าเสนอปัญหาท่ี

ตอ้งแกไ้ขอย่างแท้จริง 
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บทที่ 6 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง 

การวิจัยในส่วนของการจัดท าข้อเสนอเชงินโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สู่

ศตวรรษที่สอง ในที่นี้ได้ด าเนินการตามแผนงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนแรก คือการรวบรวม

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อน ามาวิเคราะห์โดยวิธีการ SWOT Analysis ที่ชี้ให้เห็นโอกาส 

อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน และการจัดท า(ร่าง)แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการสหกรณ์ไทย ขั้นตอน

ที่สอง เปิดเวทีประชาพิจารณ์(ร่าง)กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาสหกรณ์ ขั้นตอนที่สาม การจัดท ารายงานสรุปกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการ

สหกรณ์สู่ศตวรรษที่สองที่จะน าไปใช้เป็นนโยบายการพัฒนาการสหกรณ์ไทยต่อไป 

เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย กรอบทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ที่ผ่านมา

กระบวนการจัดท าข้อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ บท

วิเคราะห์สถานการณ์ที่ ชี้ให้เห็นโอกาสที่ท้าทายและช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางเชิง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ที่เป็นข้อเสนอจากการวิจัย สรุปนโยบายกรอบทิศทางเชิง

ยุทธศาสตร ์และเวทีประชาพิจารณ์ มีรายละเอียดดังนี ้

 

6.1 กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ท่ีผ่านมา 

แม้ว่าขบวนการสหกรณ์ไทยจะได้มีการจัดท ากรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา

สหกรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้จัดท า

แผนพัฒนาการสหกรณ์เพื่อใช้เป็นนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ไทยมาแล้ว 3 ฉบับ อีกทั้งในปี พ.ศ. 

2555 ได้ประกาศสหกรณ์วาระแห่งชาติซึ่งมีสาระส าคัญ 5 ประเด็น ประกอบด้วย การส่งเสริมให้

ประชาชนมีความเข้าใจศรัทธาและน าสหกรณ์ไปใช้ในวิถีชีวิต การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

การส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย การปฏิรูปโครงสร้าง /ขบวนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมาย หากแต่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังจ ากัดอยู่ในระดับองค์กรกลางและ

สหกรณ์บางกลุ่มเท่านั้นโดยการติดตามประเมินผลพบว่า ผู้น า และฝ่ายจัดการส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบ

ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 6.1 พัฒนาการของแผนพัฒนาการสหกรณ์ไทยในระยะที่ผ่านมา 

 

6.2 กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ และการ

ขับเคลื่อนเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

สหกรณแ์ละการขับเคลื่อนเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นไปตามรายละเอียดในรูปที่ 6.1 โดยเริ่มต้นจาก  

ขั้นตอนที่หน่ึง การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของชุด

โครงการฯดังที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 6.1 นั้น 

ขั้นตอนที่สอง เป็นกระบวนการระดมความคิดระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกลไกเวที

ประชาพิจารณ์ ซึ่งในที่สุดที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

เห็นชอบในหลักการเพื่อน าไปเป็นนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์ 

ขั้นตอนที่สาม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรน าขบวนการสหกรณ์ได้

สานต่อนโยบายคณะรัฐมนตรี ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.

2560-2579) ในห้วงเวลาเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการแต่งตั้งคณะท างานยกร่าง

แผนยุทธศาสตร์ฯ และได้น าต้น(ร่าง)ของชุดโครงการฯในการระดมความคิด ได้ข้อสรุปและผ่านความ

เห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สสท. เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 เป็นแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ 

สสท.  
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ขั้นตอนที่สี่ การจัดท าแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ภายใต้คณะท างานที่แต่งตั้งโดย สสท. ซึ่งจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

(คพช.) น าไปใช้เป็นนโยบายพัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาติตอ่ไป 

 

 
 

รูปที่ 6.2 กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

 

6.3 บทวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ไทยในรอบศตวรรษที่ผ่านมา: ประเด็นท้าทายและช่องว่าง

เชิงยุทธศาสตร์ 

ในห้วงเวลาของการก้าวสู่ศตวรรษที่สองของการสหกรณ์ไทยนั้น มีประเด็นท้าทายหลาย

ประการที่สหกรณ์ตอ้งเผชิญ ทั้งที่มาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

ที่ส าคัญๆได้แก่สภาวะของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่เป็นไปค่อนข้างช้า กอปรกับ

ราคาสินค้าเกษตรและราคาน้ ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆและ

ระบบธุรกิจสหกรณ์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็ให้ความส าคัญในการ

ใช้สหกรณ์เป็นกลไกของประชาชนเพื่อการสร้างอ านาจต่อรองในการผลิตและการตลาด และแก้ปัญหา

ความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมในสังคม 
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เมื่อพิจารณา บทบาทของสหกรณ์ที่มีต่อ เศรษฐกิจและสังคม จะเห็นได้ว่า  มูลค่าธุรกิจ

ของสหกรณ์ (ข้อมูล ปี 2557) คิดเป็นมูลค่า 1.98 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.64 ของ GDP 

ประเทศ โดยมีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 8,174 แห่ง โดยสหกรณ์ที่ยังด าเนินธุรกิจมี จ านวน 6,113 แห่ง และ

สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 80 ของสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจ (กรมส่งเสริมสหกรณ์

,2558) 

บทบาทของสหกรณ์ในด้านเศรษฐกิจในรอบทศวรรษที่ผ่านมา(พ.ศ.2548-2557) ณ สิ้นปี 

พ.ศ. 2557  สหกรณ์ไทยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านล้านบาท การเติบโตของสินทรัพย์ในรอบ

ทศวรรษประมาณ 3 เท่าตัวโดยสัดส่วนของทุนสหกรณ์ต่อสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 

45 ลดลงจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มของโครงสร้างการเงินสหกรณ์

ที่มาจากเงินทุนภายนอกสหกรณ์มีมากขึ้น รายได้รวมของระบบธุรกิจสหกรณ์ในปี พ .ศ. 2557 คิดเป็น

มูลค่า 286 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีรายได้รวมคิดเป็นมูลค่า 104 

แสนล้านบาท โดยธุรกิจสหกรณ์ที่ส าคัญ 6 ด้านในรอบปี พ.ศ. 2557  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านล้าน

บาท ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลิตผล /ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจจัดหาสินค้า

มาจ าหน่าย ธุรกิจแปรรูป และธุรกิจให้บริการ-ส่งเสริมการเกษตร โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายธุรกิจจะ

เห็นได้ว่า ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ธุรกิจสินเชื่อโดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 517,095ล้านบาท และคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ63ของมูลค่าธุรกิจรวมของสหกรณ์ รองลงไปได้แก่ธุรกิจ รับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมฯ 

ธุรกิจจัดหาฯ ธุรกิจแปรรูปฯ และธุรกิจบริการ-ส่งเสริมการเกษตร มีมูลค่าธุรกิจและสัดส่วนธุรกิจ 

เรียงตามล าดับได้แก่  82,413, 63,983, 17,421 และ 1,536 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับ

มูลค่าธุรกิจโดยรวมเท่ากับร้อยละ 63, 28, 4.49, 4, 0.5 และ 0.01  (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2558) 

เมื่อพจิารณาบทบาทของสหกรณ์ในด้านสังคม จะเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์  มีจ านวน 11.4 

ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของประชากรประเทศ สมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทกรรมการ

สหกรณ์ 76,469 คน (สัดส่วนกรรมการชาย : หญิงเท่ากับ 68 ต่อ 32) มีการจ้างงานในต าแหน่ง

ผูจ้ัดการและพนักงานสหกรณ์ 39,056 คน (สัดส่วนเพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 43 ต่อ 57) โดยในรอบ

ทศวรรษ สหกรณ์มีการจัดสรรก าไรสุทธิซึ่งมีมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 413,996ล้านบาท เพื่อเป็นทุน

ส ารองเพื่อการสร้างความมั่นคงในธุรกิจสหกรณ์ การจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการจัดสรร

เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณข์องการเป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงก าไร 

ประเด็นข้อสังเกตจากการประเมินสถานการณ์สหกรณ์ไทยในรอบทศวรรษ ชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจ

สหกรณ์ในภาพรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าตัว แต่ธุรกิจที่ส าคัญยังคงเป็นด้านสินเชื่อ รับฝากเงิน 

จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายรวบรวมผลผลิต และแปรรูป ส่วนธุรกิจส่งเสริมเกษตร ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ใน

กิจกรรมต้นน้ า และกลางน้ าเท่านั้นผลิตภัณฑ์แปรรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้นเช่นข้าวสาร 

ยางพารา (น้ ายาง ยางแท่ง)ส่วนธุรกิจจัดหาฯยังคงพึ่งพาสินค้าที่ผลิตจากภายนอกสหกรณ์ มีสหกรณ์บาง

แห่งเริ่มผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค (consumer good) บ้างแต่ยังคงเผชิญกับปัญหาด้านการตลาดการ
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รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากลและความนิยมของสมาชิกในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์สหกรณ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าของธุรกิจส่งเสริมเกษตรและบริการ ซึ่งควรเป็นกิจกรรมและบริการที่มี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งแต่กลับมีมูลค่าเพียง 1,536 ล้านบาทเท่านั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.3 สถานการณส์หกรณ์ไทย 

ในส่วนของการประเมินทิศทางแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ชี้ให้เห็น

ประเด็นท้าทายที่ส าคัญ ๆทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดของสหกรณ์ ได้แก่ นโยบายรัฐที่มุ่งใช้สหกรณ์

เป็นกลไกในการสร้างอ านาจการต่อรองการผลิตและการตลาดแก่ประชาชน นโยบายการเปิดเสรี

การค้าโลกและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นโยบายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน

และสิ่งอ านวยความสะดวก การใชต้ัวแบบธุรกิจภายใต้หุ้นสว่นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน( PPPs) ภาวะ

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ยังคงฟื้นตัวช้า โครงสร้างเศรษฐกิจในบริบทโลกใหม่ที่มีความซับซ้อน

และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง ปัญหาความ

เหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมในสังคม กระแสโลกที่เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวทางการพัฒนา

สหกรณ์ตาม ICA Blueprint และความเช่ือม่ันไว้วางใจของคนในสังคมที่มีตอ่สหกรณ์ 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากเวทีถอดบทเรียน

ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาคีในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นช่องว่างของระบบสหกรณ์

ไทยในประเด็นส าคัญ ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์ที่เป็นอยู่ไม่เอื้อต่อการ

ขับเคลื่อนสหกรณ์ตามอัตลักษณ์ของการเป็นองค์กรอิสระพึ่งพาตนเอง การน าคุณค่าสหกรณ์สู่การเป็น

ที่พึ่งของสมาชิก ผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกิจกรรมระดับ ต้นน้ าและ

ปลายน้ าภายใต้โซ่อุปทาน สหกรณ์ยังขาดการกระตุ้นอุปสงค์ในกลุ่มสมาชิกและผู้บริโภคในการอุดหนุน
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ผลิตภัณฑ์และใช้บริการสหกรณ์ จึงท าให้สหกรณ์ไม่สามารถเป็นกลไกในการยกระดับมูลค่าเพิ่มได้

ตามที่ควรจะเป็นนอกจากนั้น ยังขาดกลไกในการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็งใน

ระบบธุรกิจสหกรณ์ ขาดกลไกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการ

แขง่ขันของสหกรณ์ 

 
รูปที่ 6.4 ประเด็นท้าทายและช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ 

 

6.4 ข้อเสนอจากการวิจัย: กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2 

ภายใต้กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

สหกรณ์ในครั้งนี้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ด าเนนิการโดยใช้วธิีการวิเคราะหท์ิศทางแนวโน้มปัจจัย

สภาพแวดล้อม (Key Trends) และการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAPs Analysis) ได้น ามาซึ่งการก าหนด

เป้าหมายเชิงนโยบายการพัฒนาสหกรณ์และประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ 

เป้าหมายเชิงนโยบาย (Goal) : จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของระบบสหกรณ์เพื่อ

เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น

ของสหกรณ์จะประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ยกระดับการมีส่วนร่วมของ

ภาคีสหกรณ์เพื่อความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 2) ก าหนด Agenda และ Road Map และ Platform การ

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ 3) ปฏิรูปโครงสรา้งขบวนการสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 4) น านวัตกรรม PPP มาใช้ในการบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อมุ่ง

เป้าไปที่สหกรณ์ในการน าประโยชน์สูส่มาชิก 5) สร้างกลไกในการยกระดับสมรรถนะสมาชิก ผู้น า ฝ่าย

จัดการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 6) พัฒนาเครอืข่ายธุรกิจสหกรณ์ (Co-ops to Co-ops Business) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2:ยกระดับมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์สหกรณ์ โดยใช้กลไก Moving Up Value 

Chain ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

สหกรณ์ 2) ก าหนด Agenda และ Roadmap ส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ (Global 

Value Chain:GVC)3) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การยกระดับกิจกรรมสหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทาน

(Functional Upgrading) 4) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การยกระดับกระบวนการภายใต้โซ่อุปทาน

(Process Upgrading) 5) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) 6) 

จัดตัง้และด าเนินงานหนว่ยส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ภายใต้กรอบการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3:การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพใน

ระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการเงิน

สหกรณ์ที่เอือ้ต่อความมั่นคงมีเสถียรภาพ 2) สร้างความเข้าใจแก่คนในสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

บริบทของสหกรณ์ในด้านการเงิน 3) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพเพื่อประกันความมั่นคงใน

ระบบสหกรณ์ภายใต้การก ากับดูแลของสมาชิก 4) สร้างกลไกการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้พื้นฐาน

การเงินที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและ Stakeholder 5) ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสถาบัน

การเงนิของประชาชนในการสร้างวินัยใหค้วามรูพ้ืน้ฐานและการเข้าถึงบริการการเงินอย่างเป็นธรรม 6) 

จัดท า Agenda และ Road Map การพัฒนาระบบการเงนิสหกรณ์ในแนวทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:การปฏิรูประบบสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 

แนวทาง  กลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอ านวยความ

สะดวก 2) ก าหนด Agenda และ Road Map การพัฒนาระบบสนับสนุนฯ 3) ปฏิรูประบบงบประมาณ

ส าหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีเอกภาพและมีกลไกติดตาม-ประเมินผล 4) 

ปฏิรูปกฎหมาย/ข้อบังคับและกลไกการก ากับดูแล 5) พัฒนาระบบ ICT เพื่อรองรับการเชื่อมโยงธุรกิจ

ของระบบสหกรณ์ควบคู่กับการตรวจสอบ 6) สร้างกลไกการจัดการความรู้แก่เยาวชนและ 

Stakeholder ให้เข้าถึงและเข้าใจ ตลอดจนเข้ามามีสว่นร่วมในสหกรณ์อย่างเหมาะสม 
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รูปที่ 6.5 ข้อเสนอจากการวิจัย: กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการสหกรณ์สูศ่ตวรรษที่สอง 
หมายเหตุ: ข้อเสนอจากการวิจัยน าเสนอผ่านความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสสท. เมื่อ 19 ธันวาคม 2558 

 

6.5 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) 

ภายหลังจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้น าเสนอกรอบทิศทางเชิง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สองตามข้อเสนอจากการวิจัยของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

2558 เพื่อน าไปใช้ในการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ในห้วงเวลาปี 2560-2564 แล้ว 

ในห้วงเวลาปี 2559 ได้มีนโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ผ่านลงมาทางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรมต.ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) ซึ่งมีหน้าที่ใน

การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ จัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการสหกรณ์ 20 ปี ใหส้อดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชาติ 20 ปี 

ในการดังกล่าว สสท.จึงได้แต่งตั้งหัวหน้าโครงการวิจัย (รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท) ให้เป็น

คณะท างานการยก(ร่าง)แผนยุทธศาสตรด์ังกล่าว ใชเ้วลาระหว่างเดือนตุลาคม  ถึง ธันวาคม 2559 จัด
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กระบวนการมีส่วนร่วม Shared Vision 6 เวที มีผู้เข้าร่วม 45 คน ในที่สุดได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงตอ่ไปนี ้

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) จัดท าขึ้นเพื่อเป็น

กรอบแนวทางให้ทุกสหกรณ์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จัดท าขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และปัจจัย

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกความต้องการและความคาดหวังของ

สหกรณ์ จากนั้นได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินการ เพื่อยกเป็น

ร่างแผนยุทธศาสตรแ์ละเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นเกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ แล้วน ามา

ปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์

แหง่ประเทศไทย และผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิก โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“สหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกมั่นคง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สากล” 
 

พันธกิจ(Mission) 

เพื่อให้การพัฒนาสหกรณ์บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จึงต้องพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มี

ความสามารถด้านการด าเนินงานที่เป็นเลิศ มีคุณค่าและพึ่งพาตนเองได้มีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อประโยชน์

ต่อสมาชิกและสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี้ 

1. สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นเรื่องคุณค่าสหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการท างาน 

2. พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ไปในทิศ

ทางการพึ่งพาตนเองและร่วมมือระหว่างกัน 

3. พัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อการท างานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล ใช้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลการบริหาร และระบบการก ากับ 

ตรวจสอบ ประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อความเช่ือม่ันของสมาชิก 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การค้าที่เป็นธรรม ขยายโอกาสการด าเนิน

ธุรกิจสหกรณ์จากภายในสู่ภายนอกของขบวนการสหกรณ์ ที่ไม่ละเลยหลักและอุดมการณ์สหกรณ์ 

เพื่อท าประโยชน์คนืสู่สมาชิก ชุมชน และสังคมอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

5. พัฒนาระบบสนับสนุนการเงิน และการลงทุนในทิศทางที่เกื้อหนุนการด าเนินการบน

หลักการพึ่งพาตนเอง และความรว่มมอืระหว่างสหกรณ์ เพื่อความม่ันคงและเสถียรภาพ 
 

เป้าหมายสูงสุด (The ultimate goals) 

“มุ่งยกระดับขีดความสามารถของขบวนการสหกรณ์ เพื่อลดความเลื่อมล้ า สร้างความ

เป็นธรรมในสังคม” 



93 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1.เพื่อให้คนไทยมีศรัทธาและความเช่ือม่ันในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อันก่อให้เกิดจติส านึกความร่วมมือ เกิดความสามัคคีคนในชาติ และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน 

2.เพื่อพัฒนาคนของขบวนการสหกรณ์ ให้มีศักยภาพสูง มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาการสหกรณ์ไปในทิศทางที่เป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเอง และรักษาสมดุลเศรษฐกิจ

ฐานรากตามยุทธศาสตรป์ฏิรูปสหกรณ์ระยะ 20 ป ี

3.เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อการด าเนินการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล ใช้การตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อสร้างความมั่นใจกับผูเ้กี่ยวข้อง 

4.เพื่อสร้างระบบการผลิต การแปรรูป การค้า และรักษาระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างสมดุล 

ขยายโอกาสการท าธุรกิจสหกรณ์ที่ไม่ละเลยหลักการ อุดมการณ์ และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 

จากภายในสู่ภายนอกขบวนการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูส่มาชิก ชุมชน และสังคมอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

5.เพื่อปรับระบบโครงสรา้งการเงินของสหกรณ์และกองทุนกลางของขบวนการสหกรณ์ ไป

ในทิศทางที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ปรับสมดุลระหว่างภาระหนี้

และการออม สร้างวินัยการออม และกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Strategy Goals) 

ปี 2560 - 2564 พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีระบบบริหาร

จัดการ ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ เพื่อเพิ่ม

มูลค่าสินค้าและบริการ 

ปี 2565 - 2569 ยกระดับความเข้มแข็งและความสามารถของสหกรณ์ ให้พึ่งพาตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถเพื่อการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และการ

เชื่อมโยงเครือขา่ยความร่วมมือในระดับอาเซียนและสากล 

ปี 2570 - 2574 รักษาสมดุลของระบบเศรษฐกิจฐานราก และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปี 2575 - 2579 สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์มีความมั่นคง ยั่งยืน สมาชิกมีคุณภาพ

ชีวติ และความเป็นอยู่ที่ดี  
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รูปที่ 6.6 แผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
หมายเหต:ุ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2559 สสท. เมื่อ 17 ธันวาคม 2559 

 

6.6 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ 

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรไีด้มอบหมายนโยบายเรื่องการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เมื่อวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องในโอกาสวันเปิดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติที่

รับผิดชอบด้านนโยบาย จึงเห็นชอบให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคาร

สหกรณ์ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และด าเนินการรวบรวม

ข้อมูลและทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯได้มีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูลส าคัญ ในเวทีระดมความคดิภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ ในที่สุดจึงได้ข้อสรุปเชิง

นโยบาย ส าหรับแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน โดยแบ่ง

ขอบเขตการด าเนินงานตาม Road Map ในห้วงเวลา 10 ปี ออกเป็น 2 ระยะ 

ระยะที่ 1: พัฒนาสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ให้มีการด าเนินการในขอบเขต

ตามพันธกิจและมีความมั่นคงทางการเงิน (ปีที่ 1-5) 

กิจกรรมส าคัญได้แก่ 

ภาครัฐ: 1) พัฒนารูปแบบมาตรฐานบัญชีสหกรณ์โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

สากลหรอืมาตรฐานบัญชไีทย 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการติดตามฐานะการเงินและการด าเนินงาน 
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3) จัดท ากรอบหลักสูตรนักการเงินสหกรณ์และตรวจสอบการสหกรณ์ 

และการสอบตามหลักสูตร 

ภาคขบวนการสหกรณ:์  

1) จัดท าหลักสูตรและจัดฝึกอบรมหลักการบัญชีขัน้พืน้ฐาน ขั้นกลาง ขั้นสูง 

2) สสท และชุมนุมเป็นแกนกลางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปใน

มาตรฐานเดียวกันและการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างกัน 

3) สสท. จัดท าและอบรมหลักสูตรนักการเงินระดับต่างๆ 

4) จัดการทดสอบเป็นระยะๆ 
 

ระยะที่ 2 จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ (Central Financial Facility : CFF ) 

กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 

ภาครัฐ:  

1) ผลกัดันร่างกฎหมายรองรับการด าเนินงาน CFF 

2) จัดกฎ ระเบียบ กรอบการด าเนินการ การก ากับดูแล 

3) จัดท าและก าหนดแนวทางสง่ขอ้มูลของ CFF ให้หนว่ยงานก ากับดูแล 

4) พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการก ากับดูแล CFF 
 

ภาคขบวนการสหกรณ:์ 

1) จัดท าแผนธุรกิจ 

2) จัดท ากฎระเบียบภายใน 

3) จัดท าระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมโยงกับฐานขอ้มูลสมาชิก 

4) จัดท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

5) รวมตัวกันเป็นเครือขา่ยเพื่อจัดตัง้ CFF 

6) จัดหาหนว่ยงานที่มคีวามรู ้
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รูปที่ 6.7 ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับพันธกิจและหน้าที่ของ CFF 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรจัดตั้งธนาคารสหกรณ์, 2559. 

 

6.7 ข้อเสนอเชิงนโยบาย : การปิดช่องว่างเชิงนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี 

ข้อสรุปจากเวทีประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายระหว่างทีมวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในประเด็นของข้อเสนอเชิงนโยบาย การปิดช่องว่างเชิงนโยบายมี 6 ประการ ได้แก่ 

1.การสร้างและพัฒนา Change Agent ในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐให้มีกระบวนทัศน์

แนวคิดและหลักการท างานที่เหมาะสมในการเป็น Smart Officer ที่พร้อมขับเคลื่อนสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.การเผยแพร่แนวคิดตัวแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มีการบริหารจัดการโซ่

คุณค่าในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม น าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สาธารณชนเพื่อปรับ

กระบวนทัศน์ วิธีคิด วิถีการด าเนินงานที่เหมาะสมภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่  อาทิ Sampran 

Model, Kitchakut Model, Farmer Shop,C3S และตัวแบบธุรกิจชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

3.การจัดให้มีโครงการน าร่องเพื่อการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์

สถาบันเกษตรกร และธุรกิจชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และการฝึกทักษะการจัดการโซ่

คุณค่าในธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมาย Smart Officers, Smart Cooperators, Smart Famers 
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4.จัดโครงการความร่วมมือหน่วยงานก ากับดูแลสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร

เพื่อพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้น า (new entrants ) ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ “คิดเก่ง ท าเป็น 

เห็นอนาคต” มีความสามารถในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความส าเร็จท่ามกลาง

โอกาสที่ท้าทายและกระบวนทัศน์ใหม่  

5.สนับสนุนให้มีระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าถึง

แล ะสร ้า ง ค ว าม เ ข ้า ใ จ ใ นนว ัต ก ร รมที ่พ ล ิก โ ฉมก ารตลาดและส ัง คม โ ลก  ( Disruptive 

Innovation)  ซึ ่ง ส ่งผลต่อพฤติกร รมผู ้บ ร ิโ ภค  ต ัว แบบธุรก ิจ  และ โครงสร ้า งการผลิต -

การตลาด และความจ าเป็นในการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื ่อความอยู ่รอดในธุรกิจ

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 

6.การสร้างกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง“สหกรณ์”อย่างแท้จริงเพื่อการ

เตรียมความพร้อมแก่ผู ้เกี ่ย วข้อง ในการขับ เคลื ่อนยุทธศาสตร์ประ เทศไทยสู ่การบรรลุ

วิสัยทัศน์“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่มุ่งเน้น

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 
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บทที่ 7 

บทสรุปการวิจัย ข้อค้นพบของการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ และการวจิัย 

 

7.1 บทสรุปการวิจัย 

7.1.1 ผลการขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ Logical Framework 

การด าเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8” ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนเมษายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2560 

มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อต่อยอดน าชุดความรู้และนวัตกรรมของชุดโครงการวิจัยฯ  ไปใช้ในการ

ขับเคลื่อนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิจัย 1) 

กลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้  2) กลุ่มวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าที่ผลิตโดย

เกษตรกรรายย่อย 3) กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 4 

ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในการยกระดับ

สมรรถนะด้านการประกอบการแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  2) เพื่อ

สังเคราะหร์ูปแบบและแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑท์ี่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย กรณีข้าว

อินทรีย์และผักอินทรีย์ 3) เพื่อวิเคราะหส์ถานการณป์ัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและจัดท าข้อเสนอ

เชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง 4) 

เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการเกษตรภายใต้

กระบวนทัศนใ์หม่ 

กรอบแนวคิดการวจิัยเป็นไปภายใต้ Logical Framework ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 

1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การสนับสนุนจากทีมกลยุทธ์ ชุดความรู้-นวัตกรรม-คลังความรู้ของชุดโครงการ 

และทุนสนับสนุนการวิจัย 2) กระบวนการวิจัยตามกรอบคิดและแผนการวิจัยของ 3 กลุ่มการวิจัย

รวมทั้งสิน้ 7 โครงการ เพื่อให้ได้ 3) ผลผลิตการวิจัย (Outputs) ผลลัพธ์การวิจัย (Outcomes)  

ชุดความรู้และนวัตกรรมที่น ามาประยุกต์ในการวิจัยในครั้งนี้ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) กรอบ

แนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มโดยประยุกต์จากแนวคิด Stan Shih’s Smiling 

Curve (2) กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน 3 มิติ (3) กรอบการพัฒนาระบบ

คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (Value Network and Fair Trade: VN&F Platform) (4) กรอบคิดและ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise Strategy: SEE Strategy) (5) 

ชุดความรูก้ารพัฒนาตัวแบบธุรกิจในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรมและนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดี อาทิ Farmer Shop, สามพรานโมเดล, คิชฌกูฎโมเดล, เครือขา่ยคุณค่าข้าวคุณธรรม (6) 

การวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) (7) การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแนวทางเชิงกล

ยุทธ์โดยวิธีการ SWOT Analysis 
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ผลการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามกรอบการวิจัยภายใต้ Logical Framework โดยทีมกลยุทธ์ 

ได้จัดกิจกรรมให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยทั้งสิ้น จ านวน 136 กิจกรรม มีหน่วยงานภาคีใน

ประเทศเข้ามามีส่วนร่วมการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์  จ านวน 221 องค์กร หน่วยงานภาคีใน

ต่างประเทศ จ านวน 7 องค์กร มีนักวิจัยทั้งสิ้นจ านวน 69 คน มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัย

ทั้งสิน้ 5,514 คน  
 

7.1.2 ผลผลิตและผลลัพธจ์ากการวิจัย 

1) ผลผลิตการวิจัยในกลุ่มการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ที่

ส าคัญ ได้แก่ 1) ตัวแบบหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ จ านวน 3 หลักสูตร ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายที่เป็น Smart Officers ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  Smart 

Co-operators ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสค.) และหลักสูตรปริญญา

ตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 2) ผู้ผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้แผนการ

วิจัยจ านวนทั้งสิ้น 277 คน 3) ผลลัพธ์การขับเคลื่อน Project Based Learning ของกลุ่ม Smart Officers 

ของส.ป.ก. จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ สจล.โมเดล จังหวัดชุมพร และศูนย์เรียนรู้การจัดการธุรกิจฐาน

สังคม ภายใต้ภารกิจ ส.ป.ก. จ านวน 5 แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ขอนแก่น 

และหนองคาย 

2) ผลผลิตการวิจัยในกลุ่มวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า กรณีศึกษาผัก

อินทรีย์ และข้าวอินทรีย์ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ที่เป็นการพัฒนาโซ่คุณค่า ในลักษณะ 

Demand Driven Supply Network ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จังหวัดอ านาจเจริญ 

ที่มกีารพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลติข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยที่

เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 22 กลุ่ม จ านวน 300 คน ไปจ าหน่ายแก่ภาคีพันธมิตรธุรกิจที่เป็นตลาด

เป้าหมาย ปีละ 1,500 ตัน มูลค่าการจ าหน่าย 22,500,000บาท 2) โซ่คุณค่าผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจ

เชิงคุณค่าสามพรานที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 11 กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น 139 คน มี

มูลค่าการจ าหนา่ยผลิตภัณฑป์ีละ 4,090,869 บาท 

3) ผลผลิตการวิจัยในกลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญได้แก่ 1) 

การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันส าหรับกลุ่ม /องค์กร/

สหกรณ์ ประกอบด้วย 1.1) เว็บไซต์ที่ใช้เป็นกลไกการเผยแพร่ชุดความรู้/คลังข้อมูล/นวัตกรรมสู่

สาธารณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ มีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ย33,567 คน/ปี 

1.2) วารสารฅนสหกรณ์ออกเผยแพร่รายไตรมาส  จ านวน 8 ฉบับ 1.3) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในชุมชน

จ านวน 6 แห่ง มีผู้เข้ามาเรียนรู้ปีละ 4,097 คน 1.4) สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะจ านวนทั้งสิ้น 

23 รายการ 1.5) เวทเีสวนาวิชาการและการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ จ านวน 19 ครั้ง มีผู้เข้ามามี

ส่วนร่วมทั้งสิ้น 175 องค์กร 4,575 คน 2) ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 
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(Strategic Framework) การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยสู่ศตวรรษที่สองที่ผ่านการประชาพิจารณ์ และ

น าไปใช้เป็นนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้การขับเคลื่อนของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบันน าไปใช้พัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 20 ปี 3) ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบ

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ที่น าเสนอ

ผ่านที่ประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สปช., ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบ

ก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop และข้อเสนอส าหรับการปิดช่องว่างเชิงนโยบาย ส าหรับการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 20 ปี ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (พ.ศ.2560 - 2579) 4) คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับนักสหกรณ์ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 

จ านวน 2 เล่ม 5) เอกสาร/สื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่/ชุดความรู้/นวัตกรรมฯ จ านวน 

23 รายการ 6) บทความวชิาการเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระหว่างประเทศ จ านวน 3 บทความ (ดู

รายละเอียดในภาคผนวกที่ 3) 
 

7.2 ข้อค้นพบจากการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์  

7.2.1 กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะด้านการ

ประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน(The Capacity Building framework) ที่ถูกออกแบบให้มี

แผนการด าเนินการสง่เสริมการเรียนรูเ้พื่อสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรที่สอดคล้องกับกรอบคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร โดยมีกลไกพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งงานและความ

รับผิดชอบ กลไกการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากร การสะสมทุนความรู้และนวัตกรรมขององค์กร 

เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแหง่การเรยีนรู้ (Learning Organization) ต่อไป 
 

1) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรยีนรู้ฯ 

1.1) การเผยแพร่กรอบคิดและกรอบแนวทางการยกระดับสมรรถนะใน 3 

มิติ (The Capacity Building Framework) แก่องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรตามกรอบสมรรถนะและพัฒนาสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) 

1.2) การรณรงค์ให้ทุกองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนนโยบายและแนว

ปฏิบัติ และตัวชี้วัดความส าเร็จส าหรับแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถตามกรอบสมรรถนะและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบภารกิจองค์กร/หน่วยงาน

และยุทธศาสตรท์ี่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

1.3) สนับสนุนให้มีสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวทางการยกระดับ

สมรรถนะใน 3 มิติ เพื่อเป็นต้นแบบและกลไกการยกระดับระบบส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม และ

การสานต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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1.4) สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบของการพัฒนาระบบและ

กลไกการยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ครบวงจร โดยใช้กลไก Project Based Learning ตามแนวทาง

การสรา้งสมรรถนะใน 3 มิติ 
 

7.2.2 กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับ

เกษตรกรรายย่อย ภายใต้การด าเนินการ 9 ขั้นตอน (The Value Chain Development framework) ซึ่งจะ

น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมในที่สุด  

ข้อเสนอเชงินโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม

ผลติภัณฑส์ าหรับเกษตรกรรายย่อย 

1) ควรจัดให้มีระบบส่งเสริมการเรียนรู้และระบบข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึง

และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิถีการประกอบอาชีพที่

เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดข้อจ ากัดที่เป็นอยู่แก่เกษตรกร 

2) การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่ม/เป็นสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์เพื่อใช้

เป็นกลไกการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 

3) การจัดให้มีโครงการน าร่องในกลุ่มเกษตรกร/ชุมชน/สหกรณ์ที่มีความพร้อมที่จะ

ต่อยอดการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นต้นแบบและเผยแพร่

ความรูสู้่สาธารณะ 

4) สนับสนุนการด าเนินการโครงการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนรว่มในกลุ่มเป้าหมายสถาบันเกษตรกรและชุมชน 

7.2.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ

สหกรณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง 

1) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ

สหกรณ์ได้ชี้ให้เห็นข้อจ ากัดและจุดอ่อนของการสหกรณ์ไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 

1.1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในคุณค่าและหลักการ

สหกรณ์อย่างแท้จริงอีกทั้งขาดทักษะด้านการประกอบการ (Entrepreneurship) ดังนั้นการขับเคลื่อน

การด าเนินงานสหกรณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจึงท าให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือของประชาชนในการ

พึ่งพาและร่วมมือกันแก้ปัญหาการประกอบอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวติ 

1.2) นโยบายรัฐกับการพัฒนาสหกรณ์ยังมิได้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ

ปรัชญาแนวคิดสหกรณ์ จงึเป็นข้อจ ากัดต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มปีระชาชนเป็นศูนย์กลาง 

1.3) ยังขาดระบบสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์ที่เหมาะสม ได้แก่ การปรับปรุง

กฎหมายสหกรณ์ การก าหนดนโยบายและทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ในหน่วยงานรัฐอย่าง
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มีเอกภาพและให้เกิดการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายที่สมาชิกสหกรณ์-ชุมชนมากกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ความส าเร็จของหน่วยงานรัฐ 

1.4) ขาดนวัตกรรมสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์

สหกรณ์ เพื่อน าไปสู่การสรา้งมูลค่าเพิ่มในสินค้า/บริการของสหกรณ์ 

1.5) โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ยังมีจุดอ่อน/ข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อโอกาสการ

พึ่งพาและร่วมมือกันในการเสริมพลังการพัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นทางเลือกแก่สมาชิก ชุมชน และคนใน

สังคมที่ตระหนักในความส าคัญของระบบการค้าที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.6) สหกรณ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจที่

สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ระบบธุรกิจสหกรณ์ยังกระจุกตัวอยู่ที่ธุรกิจสินเชื่อ มี

สหกรณ์การเกษตรบางส่วนที่ท าธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจ าหน่ายและแปรรูป  ยังขาดการส่งเสริม

อาชีพแก่สมาชิกให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น สหกรณ์จึงไม่สามารถสร้างอ านาจการ

ต่อรองและแก้ปัญหาการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกได้อย่างที่ควรจะเป็น 

1.7) ยังขาดกลไกและระบบสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ

ในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง และในทิศทางของการเสริมพลังสหกรณ์ เพื่อให้เป็น

ระบบธุรกิจทางเลือกที่สนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมน าการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2) ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง 

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับขีดความสามารถของการสหกรณ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความเป็นธรรมในสังคม”มีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ได้แก่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: ยกระดับการมสี่วนรว่มของภาคีสหกรณ์เพื่อความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑส์หกรณ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: พัฒนาระบบการเงนิสหกรณ์ที่เอือ้ต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ การปฏิรูป

ระบบงบประมาณของหน่วยงานรัฐในการสง่เสริมสหกรณ์ การปฏิรูปกฎหมายและกลไกการก ากับดูแล 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเชื่อมโยงธุรกิจ และการสร้างกลไกการยกระดับสมรรถนะ

แก่ผู้น าและผูเ้กี่ยวข้อง 

ซึ่งปัจจุบันได้น าไปใช้ประโยชน์การพิจารณาการจัดท าข้อเสนอการจัดตั้งธนาคาร

สหกรณ์ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และการจัดท ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี ภายใต้ภารกิจของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย และก าลังน าเข้าสู่การพจิารณาของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
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7.2.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาคการเกษตร โอกาส และข้อเสนอเชิงนโยบาย

และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 

1) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาคการเกษตรที่ชี้ให้เห็นข้อจ ากัดและจุดอ่อน

ของภาคการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  

1.1) เกษตรกรรายย่อยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ

การประกอบอาชีพในลักษณะที่สรา้งสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติ  

1.2) เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ขาดการสะสมทุนและโอกาสใน

การเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและตลาดอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  

1.3) ขาดสถาบันเกษตรกรที่มีสมรรถนะในการด าเนินธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหา

การประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นระบบในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.4) โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและท าให้เกิด

ความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรม อาทิเช่น กฎหมายการค้า ฐานขอ้มูลเกษตรกร ข้อมูลข่าวสารประกอบการ

ตัดสินใจในการผลิต กองทุนช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นธรรมและเท่าเทียม 

1.5) นโยบายรัฐยังคงเป็นไปในทิศทางที่ก าหนดจากบนลงล่าง (Top down Policy) 

เป็นไปแบบแยกส่วนก าหนดตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสร้างผลกระทบต่อ ทัศนคติ วิธีคิด 

และวิถีการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวติและการด าเนินงานเกษตรกรและผูน้ าสถาบันเกษตรกร 

1.6) ขาดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

เกษตรกร โดยที่นโยบายและงบประมาณที่ก าหนดตามกรอบปฏิบัติของราชการและหน่วยงาน ท าให้

เกิดการท างานทับซ้อนในพื้นที่ การท างานยังเป็นไปที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เป็นผลการด าเนินงานของ

หนว่ยราชการ แตไ่ม่มตีัวชี้วัดไม่มกีารสรา้งการเปลี่ยนแปลงในอาชีพและการด าเนินชีวติแก่เกษตรกร 

1.7) ขาดกลไกส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสม

กับบริบทโลกใหม่ ที่สามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดและวิถีอาชีพในแนวทางการเกษตร

ยั่งยืน  
 

2) ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวน

ทัศน์ใหม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว ้5 ประการ ได้แก่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผูเ้กี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: วางกระบวนทัศนใ์หม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชงิระบบและมอง

ความเป็นองค์รวม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: วางกรอบโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อ

ต่อการปฏิรูปการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: วางกรอบการบูรณาการภารกิจหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนาการสหกรณ์เพื่อลดช่องว่าง/ข้อจ ากัดและเอือ้ต่อการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: วางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยใน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์

ใหม่ดังกล่าวได้น าเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแหง่ชาติ สปช. และบางส่วนได้น าไป

พัฒนาขอ้เสนอส าหรับตัวแบบธุรกิจ C3S ภายใต้ภารกิจของคณะท างานปฏิรูปการเกษตรแบบก้าวหน้า 

สปท. 

3)  ข้อเสนอเพื่อปิดช่องว่างเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

เกษตร 20 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

7.3 ชุดความรู้ที่ควรเผยแพร่สู่สาธารณะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.3.1 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการยกระดับสมรรถนะ

ด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Capacity Building Framework) เพื่อ

สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร /หน่วยงาน ในทิศทางที่สอดรับกับ

กรอบแนวคิดและกรอบแนวทางการยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่กลุ่มเป้าหมาย  ใน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จงึมขี้อเสนอในการด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

I. ระยะแรก : ประกอบด้วยการด าเนินการที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที ่1: ก าหนดนโยบายแผนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะฯ ของ

องค์กร/หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงาน และกรอบสมรรถนะของกลุ่มบุคลากรต่าง ๆ 

และการก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

ขั้นตอนที่ 2: วางระบบพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การก าหนดต าแหน่งงาน-การมอบหมาย 

งานตามกรอบภารกิจ–การส่งเสริมและพัฒนา และการตดิตามประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 3: สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร ทั้งรูปแบบการสัมมนา 

ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง เช่น การด าเนินการ Project -Based 

Learning เป็นต้น อีกทั้งการมีกลไกการถ่ายโอนความรู้และการสะสมทุนความรู้/นวัตกรรมในหนว่ยงาน 

ขั้นตอนที่ 4: สร้างภาคีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา, หน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทาง/

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้-หลักสูตรฝึกอบรม–ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ และการ

ติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนที ่5: พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะ ใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ 

การปรับวิธีคิด การเพิ่มพูนความรู้–ทักษะที่เกี่ยวข้อง 
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II. ระยะที่สอง: ในระยะปานกลาง 

องค์กรมรีะบบส่งเสริมการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับความสามารถแก่บุคลากรตามกรอบ

สมรรถนะแก่บุคลากร การก้าวสู่ต าแหน่งเพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้มอบหมาย ในขณะเดียวกันก็จะมี

ทุนความรู้และนวัตกรรมที่ก่อเกิดจากภารกิจขององค์กร มีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากร การ

สะสมทุนความรู/้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization)  

III. ระยะทีส่าม: ในระยะยาว 

การสร้างภาคีและเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชน(Learning 

Community) และสาธารณะต่อไป 

  กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะในหน่วยงานตาม

ข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า The DC&F Capacity Building Platform สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร /หน่วยงานทั้งที่เป็น

สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ องค์กรพึ่งตนเอง(Self -help Organization) ซึ่งจะสามารถยกระดับ

สมรรถนะแก่บุคลากรในกลุ่มของ Smart Officers Smart Farmers Smart Cooperators และ Smart 

Entrepreneurs ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม Model ประเทศไทย 

4.0 สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่คาดหวัง 
 

7.3.2 กรอบแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรายย่อย (The 

Value Chain Development Framework) ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคัญ 9 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่หน่ึง: การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาโซ่คุณค่า อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เป็นความต้องการของเกษตรกร/กลุ่ม

เกษตรกรเอง หรอือาจเป็นไปภายใต้โครงการพัฒนาของหน่วยงานรัฐ  

ขั้นตอนที่สอง: เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ Value Chain Analysis ที่มีผลลัพธ์

ส าคัญคือข้อจ ากัดและโอกาสการพัฒนาธุรกิจ 

ขั้นตอนที่สาม: การก าหนดแนวคิดธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดที่ส าคัญ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมในการด าเนินธุรกิจ 

ขั้นตอนที่สี่: การก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับ

มูลค่าเพิ่ม โดยมีประเด็นที่น ามาพิจารณาว่าจะใช้แนวทางกลยุทธ์อะไรใน 4 แนวทางกลยุทธ์ ได้แก่ 

• การยกระดับตัวผลติภัณฑ์ (Product Upgrading) 

• การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading) 

• การยกระดับสถานะในโซ่คุณค่า (Function Upgrading) 

• การขยายธุรกิจไปร่วมกบัโซ่คณุค่าอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสการตลาด (Chain Upgrading) 
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ขั้นตอนที่ห้า: การก าหนดตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาด โดยมีประเด็นที่

น ามาพิจารณาที่ส าคัญ ได้แก่ 

• การก าหนดตลาดเป้าหมาย (End Market) หาลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักคือใคร 

ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑอ์ะไร และอะไรคือเป้าหมายการตลาด 

• ท าอย่างไรจึงจะน าผลิตภัณฑ์ไปส่งมอบแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและเป็นไป

ตามเป้าหมายการตลาด 

ขั้นตอนที่หก: การออกแบบระบบธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า ซึ่งจะพิจารณาในประเด็น

ที่ส าคัญ ได้แก่  

• กิจกรรมภายใต้โซ่คุณค่า 

• โครงสร้างและองค์ประกอบของภาคีพันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใต้โซ่คุณค่าผลติภัณฑ์ 

• ระบบการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่า  โดย

ระบุว่าใครท าอะไร อย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม (Mutual Benefit) 

ขั้นตอนที่เจ็ด: การจัดท าแผนธุรกิจ ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

แนวคิดธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/

บริการ ความเสี่ยงและแผนรองรับความเสี่ยง และแผนการเงนิ 

ขั้นตอนที่แปด: การด าเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม 

การด าเนินธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมนัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น

การจัดการความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมาย

ส าคัญเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการและการบรรลุเป้าหมายร่วม 

ขั้นตอนที่เก้า: การตดิตามประเมินผล และข้อมูลป้อนกลับ 

การตดิตามประเมินผลเป็นไปเพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนนิการกับแผนที่วางไว้

ว่ามีความส าเร็จหรอืไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการรายงานเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการน าไปปรับปรุง

การด าเนินงานต่อไป 

 

7.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัย 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ที่ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

ด้วยการขับเคลื่อนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ “พลังประชารัฐ” ซึ่งเป็นรูปแบบของ

การท างานรว่มกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันนั้น 
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ภายใต้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่รู้จักกันในนาม “ประเทศไทย 4.0” เป็นโครงสร้าง

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value Based Economy) โดยภายใต้แนวคิดดังกล่าวจะน าไปสู่

กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบ

ดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี  (Smart 

Farming) โดยเกษตรกรจะปรับตัวเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneur) ที่มีรายได้สู งขึ้น  2) การ

เปลี่ยนแปลงจากผู้ประกอบการแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องสนับสนุนไปสู่การเป็น Smart 

Entrepreneurs และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3) การเปลี่ยนแปลงจากภาคบริการแบบดั้งเดิม (Traditional 

Services) ไปสู่การให้บริการที่มีมูลค่า (High Value Service) 4) การเปลี่ยนแปลงจากแรงงานทักษะต่ า

ไปสู่แรงงานที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญและมีทักษะสูง (High Skill Labors) 

โดยเมื่อพิจารณาในส่วนของแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญประกอบด้วย การด าเนินการ 5 แนวทาง 

ได้แก่ แนวทางที่ 1: การเตรียมคนไทย 4.0 จากเดิมเป็นคนไทยที่มองประโยชน์ส่วนตัวเป็นคนไทยที่มี

จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเกื้อกูลแบ่งปันกัน แนวทางที่ 2: การพัฒนาคลัสเตอร์ 

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้ง The First S-Curves และ The New 

S-Curves เพื่อการสรา้งมูลค่าเพิ่มและความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก แนวทางที่ 3: การบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการด าเนินการภายใต้หลัก

คิดของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อการพึ่งพาตนเอง  รวมกลุ่มกันอย่างมีพลังทั้ ง

ผู้ประกอบการด้านการเกษตร วิสาหกิจ/SMEs และ Startups แนวทางที่ 4: การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไก 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด โดยมีเป้าหมาย

กระจายโอกาสความมั่นคงลงสู่ระดับภูมิภาคจากเดิมที่สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละ  30.8 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ แนวทางที่ 5: บูรณาการอาเซียนเชื่อม

ประเทศไทยสู่ประชาคมโลกด้วยการวางต าแหน่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งการ

ขับเคลื่อนทั้ง 5 แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นตัวจักรการพัฒนา (Engines) ในสามส่วนคือ การสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่ ง ขั น  (Competitive Growth)การพัฒนาแบบมีส่ วนร่ วม  (Inclusive 

Growth) และการพัฒนาที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และน าไปสู่ความส าเร็จส าหรับเป้าหมายที่ปลายทางที่ส าคัญได้แก่  การเพิ่มรายได้ หนี้สินลดลง 

คุณภาพชวีิตดีขึน้ การยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า/บริการ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และ

การเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เช่ือมโยงสูป่ระชาคมโลก 

จากที่กล่าวมาจะสังเกตเห็นว่าโจทย์ท้าทายส าหรับประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่

ปลายทางส าหรับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่ 

1) ท าอย่างไรจงึจะท าใหภ้าคีทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์

อย่างแท้จริง 
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2) ท าอย่างไรจึงจะสามารถเตรียมคนไทยให้มีสมรรถนะดังที่คาดหวังเพื่อให้มีความพร้อม

ในการเข้าไปมีสว่นร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม 

3) แนวทางการลดช่องว่างการท างานร่วมกันภายใต้กลไก “พลังประชารัฐ” ที่มีความ

หลากหลายในด้านทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการท างานที่แตกต่างกันควรด าเนินการอย่างไร 

4) แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ /วิสาหกิจชุมชนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายไปสู่  Inclusive 

Business เพื่อเป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ า ควรด าเนินการอย่างไร 

เพื่อหาค าตอบส าหรับโจทย์ท้าทายดังกล่าว การวิจัยที่สกว.ควรสนับสนุนให้ด าเนินการใน

ระยะตอ่ไป คือน าชุดความรูแ้ละนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯที่ส าคัญได้แก่ 

กรอบการสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Capacity Building 

Framework) กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า (The Value Chain Development Framework) ไปใช้ในการวิจัย

กับกลุ่มเป้าหมาย หรอืพืน้ที่เป้าหมาย โดยการวิจัยควรเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม เพราะนอกจากจะได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดช่องว่างส าหรับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ประเทศแล้ว กระบวนการวิจัยในรูปแบบดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย

ตระหนักเห็นความส าคัญในตัวแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive business) มีการน าไปขยายผล

พัฒนาในวงกว้างเพื่อให้เกิดเป็นขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา ที่น าไปสู่การสร้างสมดุลทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าและการยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม (Value based Economy) ตามที่คาดหวัง 
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