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การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชาวนาอย่างยั่งยืน 

  วิจัยโดย รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท และคณะ 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

โมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่รู้จักกันในนาม "ประเทศไทย ๔.๐” นั้น เมื่อพิจารณา
ในส่วนของแนวทางปฏิบัติส าหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการ ๕ แนวทาง 
ได้แก่ ๑) การเตรียมคนไทย ๔.๐ (Global Thai) ให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม     
มี ความ เกื้ อกูลแบ่ งปั นกัน  มีภู มิ คุ้ มกั น  เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลงในบริบท โลกและมีทั กษะด้ าน                    
การเป็นผู้ประกอบการ ๒) การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก ๓) การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการด าเนินการภายใต้หลักคิดของการสร้าง      
ความเข้มแข็งจากภายในเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง รวมกลุ่มกันอย่างมีพลังทั้งผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
วิสาหกิจ/SMEs และ Startups ๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไก ๑๘ 
กลุ่มจังหวัดและ ๗๖ จังหวัด โดยมีเป้าหมายกระจายโอกาสความมั่นคงลงสู่ระดับภูมิภาค และ ๕) บูรณาการ
อาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลกด้วยการวางต าแหน่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน       
การขับเคลื่อนทั้ ง ๕  แนวทางดังกล่าวจะก่อให้ เกิดเป็นตัวจักรการพัฒนาในสามส่วนคือ การสร้าง               
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปสู่ความส าเร็จส าหรับเป้าหมายที่ปลายทางที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น การเพ่ิมรายได้ หนี้สินลดลง การยกระดับมูลค่าเพ่ิมสินค้า/บริการ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และการเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เชื่อมโยงสู่ประชาคมโลก  

ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโจทย์ท้าทายส าหรับประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ สู่การบรรลุเป้าหมายที่ปลายทางที่ส าคัญ โดยข้อค้นพบจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ    
"การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ ๘” ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า การใช้
กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยทีมนักวิจัยท าหน้าที่เป็นโค้ชช่วยสนับสนุนในการพัฒนาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย "คน องค์กร เครือข่าย" โดยขั้นตอนแรก: มุ่งเป้าไปที่การสร้างสมรรถนะคน



 
 

๒ 

และชุมชนเรียนรู้ โดยใช้กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะ ๓ มิติ ขั้นตอนที่สอง:    
มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพ่ือการยกระดับมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่า เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนระบบธุรกิจภายใต้ปณิธาน สู่การบรรลุเป้าหมายร่วมในการยกระดับมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจดังกล่าวเป็นรูปแบบ          
ของ “ธุรกิจแบบมีส่ วนร่วม: Inclusive Business” มีกลไกที่ ช่วยสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการ              
ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร ช่วยพัฒนาให้สถาบันเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและ         
มีการใช้นวัตกรรม ในการยกระดับหน้าที่ ยกระดับผลิตภัณฑ์และยกระดับกระบวนการส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
จากการจ าหน่ายผลผลิตมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วย            
โดยข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในระยะต่อไปคือการส่งเสริมให้น าชุดความรู้จากการวิจัยต่อยอดส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถาบันเกษตรกร เพ่ือลดช่องว่างและข้อจ ากัดส าหรับเกษตรกร
รายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงจะด าเนินการในส่วนของการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพ่ือใช้เป็นกลไก  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่น าไปสู่สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม      
ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยน าชุดความรู้และนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ     
ที่ส าคัญ ได้แก่ กรอบการสร้างสมรรถนะ ๓ มิติ กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า มาใช้ในการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย   
ที่เป็นสถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจข้าว โดยคาดหวังว่ากลไกการวิจัยดังกล่าวจะช่วยสานต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย ๔.๐ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ได ้  

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการธุรกิจข้าว         
แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมในสถาบันเกษตรกรที่เป็นกรณีศึกษา  
๓. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางแก้ปัญหาแก่ชาวนาอย่างยั่งยืน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมจะเป็นไปภายใต้กรอบแนวทางการวิจัยในห้ วงเวลา ๒ ปี                 

ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 



 
 

๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยการด าเนินการในส่วนของการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) เพ่ือใช้เป็นกลไก 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่น าไปสู่การสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตาม นโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยน าชุดความรู้และนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ   
ที่ส าคัญ ได้แก่ กรอบการสร้างสมรรถนะ ๓ มิติ (The Capacity Building Framework) กรอบการพัฒนาโซ่
คุณค่า (The Value Chain Development Framework) มาใช้ในการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถาบัน
เกษตรกร ๒ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด และวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืน 

ผลการวิจัย   
๑. ผลการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะตามกรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม     

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นการพัฒนาสมรรถนะของเกษตรกรที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการใน  ๘ องค์ประกอบ    
อย่างมีนัยส าคัญ ประกอบด้วย ๑) ความรู้และทักษะด้านการประกอบการ ๒) การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ๓) การสร้างแบรนด์ ๔) เทคนิคการวางแผนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ๕) เป้าหมายของ SDGs     
๖) การพ่ึงพาและร่วมมือกัน ๗) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และ ๘) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ การสร้างวิทยากร และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด และวิสาหกิจชุนทุ่งทองยั่งยืน เพ่ือการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสาธารณะ
ต่อไป 

๒. ผลการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM หรือธุรกิจเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (Inclusive Business Mode)  



 
 

๔ 

๒.๑ ตัวแบบธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด.          
ธุ รกิ จข้ าว  IBM สหกรณ์ การ เกษตรบ้ านลาด  จ ากั ด  ด า เนิ นการภ ายใต้ การก ากั บ                 

ของคณะอนุกรรมการข้าว IBM โดยมีผู้จัดการสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะท างาน โดยได้จัดท าแผนธุรกิจรับซื้อ 
ข้าวเปลือกจากเกษตรกรภายในโครงการน าร่องที่ผ่านการรับรอง GAP ในฤดูนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ จ านวน 
๒๓ ราย และจัดท าแผนธุรกิจรวบรวมข้าวทั้งสิ้น ๑๐๐ ตัน มูลค่าธุรกิจ รวม ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท มีก าไรขั้นต้น 
๒๐๙,๖๓๐ บาท โดยได้ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่ส าคัญ คือ ครัวเรือนสมาชิก (ปัจจุบันมีอยู่ 
๙,๐๐๐ ครัวเรือน) และสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ร้านอาหารภัตตาคารในจังหวัดเพชรบุรี และผลิตภัณฑ์ข้าว 
IBM ขนาดบรรจุ ๑ กก. เพ่ือกระตุ้นความสนใจผู้บริโภคท่ัวไปให้ตระหนักถึงการส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM ที่จะช่วย
สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย 

๒.๒ ตัวแบบระบบธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี 
โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืน ด าเนินการร่วมกับ 

โครงการการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดส าหรับกล้วยกรอบทุ่งทอง     
เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือนและสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนจากการท านาโดยใช้สารเคมีมาท านาแบบอินทรีย์
ในอนาคต โดยมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาระบบธุรกิจข้าวภายใต้แบรนด์ “ข้าว 
IBM ทุ่งทองยั่งยืน”  

๓. ข้อค้นพบจากการวิจัย จากการให้ความส าคัญของประชาคมโลก นโยบายประเทศและคนในสังคม    
ที่เห็นด้วยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายตัวชี้วัด SDGs จึงเป็นโอกาสดีในการเริ่มนวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจ IBM ที่มุ่งเน้นการสร้างทางเลือกแก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ และได้รับ
ประโยชน์ในการท าธุรกิจอย่างเป็นธรรม ประเด็นท้าทาย คือ ท าอย่างไร จึงจะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตและสถาบันเกษตรกร ตลอดจนภาคี
ผู้ประกอบการ มาร่วมกันก าหนดกลไกการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน เพ่ือน าผลผลิต
การเกษตรไปยังผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่ให้ความส าคัญกับมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ซึ่งระบบธุรกิจดังกล่าวต้องพ่ึงพาชุดความรู้ -ข้อมูลข่าวสาร และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด าเนินการมากขึ้น            
จึงจ าเป็นต้องมีภาคี (Partners) ที่มีความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุน จึงเป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ
ธุรกิจ IBM โดยใช้กลไกสถาบันเกษตรกร ในการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจเกษตรในรูปแบบและแนวทาง           
ที่ก่อให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยที่เกษตรกรรายย่อยจะได้รับประโยชน์จากธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม 

การออกแบบระบบการวิจัยส าหรับแนวทางการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ IBM เป็นไปตามแนวทางของ 
IBM Development Platform ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกลไกการท างานใน ๓ กลุ่ม  ได้แก่ ๑) การสร้างสมรรถนะ 
๓ มิติ แก่เกษตรกรรายย่อย ๒) การยกระดับกระบวนการธุรกิจของสถาบันเกษตรกร  ๓) การจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคี (Multi-actors) ในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายร่วม  
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อย่างไรก็ตามผลการศึกษาที่ได้จากเวทีสนทนากลุ่ม พบว่า ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวที่มีต่อ
เกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรเกษตรกรที่ส าคัญ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมร่วมในโครงการ
ต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐมีค่อนข้างมากและต้องใช้เวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น
กระบวนการส่งเสริมของหน่วยงานรัฐยังเป็นไปแบบแยกส่วนการส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่สอดรับกับบริบท  
ในระดับกลุ่ม/พ้ืนที่เป้าหมาย ขาดการส่งเสริมการผลิต ไม่ได้ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเป็น
ประเด็นที่เห็นช่องว่าง เชิงนโยบายที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบที่ส าคัญจ าแนกเป็นรายได้ดังนี้ 

- เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ (ไม่นับรวมผู้น าเกษตรกร) มีประสบการณ์ท าธุรกิจในระบบเกษตรกร 
สมัยใหม่ (Modern Agri-Business) แต่ยังขาดกระบวนทัศน์และทักษะการประกอบการในการยกระดับคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริ โภค และเห็นความส าคัญของการใช้กลไกสถาบันเกษตรกร               
เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตข้อมูลข่าวสารและตลาดเป้าหมาย 

- สถาบันเกษตรกร ยังคงด าเนินธุรกิจในตลาดแบบดั้งเดิม (Conventional Marketing Channels)     
ซึ่งมีคนกลางที่ต่างคนต่างท าหน้าที่การตลาดเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจและใช้ก าไรเป็นสิ่งจูงใจ ซึ่งเป็นคนละ 
เป้าหมายธุรกิจกับสถาบันเกษตรกร ซึ่งสถาบันเกษตรกรไม่มีขีดความสามารถในเชิงธุรกิจที่สามารถลดต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพ่ือน าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค แม้จะมีโครงการข้าวรัฐสนับสนุนทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการรวบรวมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุ (โรงสี-ลานตาก-ไซโล) การสร้างแบรนด์สินค้าออกมา 
หลากหลายก็ตาม  

- กลยุทธ์ของผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Modern Trade) ในการจัดหาวัตถุดิบโดยตรง (Direct Procurement) 

ผ่านสัญญาข้อตกลง (Contract Farming) อาจดูเหมือนเป็นรูปแบบที่เป็นธรรมกับเกษตรกร และผู้บริโภค    
แต่มีข้อสังเกตว่า เครือข่ายเกษตรกรยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงเรื่องปริมาณผลผลิตมาก -น้อยกว่าที่ก าหนด     
ในสัญญาข้อตกลง ยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาในแนวทางของ Zero Waste และ Zero Development 

- สถาบันเกษตรกรยังขาดกลไกการรวมกลุ่มส่งเสริมการผลิต เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ    
เพ่ิมผลิตภาพการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม จึงยังไม่มีจุดแข็งมากพอที่จะสร้าง Good will ส าหรับแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ข้าวของเกษตรกรรายย่อยที่ตอบโจทย์การท าหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและสานต่อนโยบายการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 
1. ควรมีการขยายผลน าชุดความรู้ตามกรอบการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกร    

รายย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบการสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ เพ่ือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิถีการ
ประกอบอาชีพในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืน  



 
 

๖ 

2. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริม   
ให้สถาบันเกษตรกรมีการพัฒนาโซ่คุณค่าเพ่ือการยกระดับมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรตามกรอบ    
การพัฒนาโซ่คุณค่า (The Value Chain Development Framework) เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถ         
ในการท าธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในแนวทางการพ่ึงพาตนเอง โดยอาจยกประเด็นในอัตลักษณ์ของธุรกิจ
แบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) เพ่ือจุดประกายความคิดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ สู่การบรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการอุดหนุนผลิตภัณฑ์เกษตรต่าง ๆ 
และการซื้อข้าวโดยตรงจากสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจแบบมีส่วนร่วมกับ
เกษตรกรโดยตรง  
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