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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57604806 : การจัดการ แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง, ธุรกิจเกษตรอินทรีย์, คุณลักษณะผู้ประกอบกอบ
การเกษตรกร 

นางสาว มรกต ก าแพงเพชร : การพัฒนารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกร
ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร. 
สวรรยา ธรรมอภิพล 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and 

development) ด้วยเทคนิคผสมผสานวิธี (Mixed Method research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความส าเร็จได้รับระบบการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จ านวน 30 คนใน 4 ภูมิภาค เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการ

ด าเนินงานและองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 (R1)จากนั้นรับรององค์ประกอบความส าเร็จและพัฒนาองค์ประกอบ

ความส าเร็จ (D1) ด้วยการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน

เกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ จ านวน 12 คนและน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็นคู่มือ จากนั้นทดลองด้วยวิธี

วิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental research) กับเกษตรกรในประเทศไทยจ านวน 20 คน (R2) 

ประเมินความรู้ก่อนหลัง และความพึงพอใจด้วยสถิติ t-test และถอดบทเรียน (D2) ก่อนน าไป

เผยแพร่แก่โครงการลูกพระดาบสเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

          ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ประกอบด้วย (1) การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือ

สังคม (2) การแสวงหาโอกาส (3) การสร้างนวัตกรรม (4) ความกล้าเสี่ยง (5) ความพร้อมในการเรียนรู้

และการปรับตัว (6) การจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย (7) การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 

จากการน าคู่มือไปใช้พบว่า เกษตรกรมีความรู้ ทักษะและการปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน 

มีความพึงพอใจรวมทุกด้านต่อการอบรมในระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58)  
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57604806 : Major (Management) 
 

MISS MORAKHOT KAMPHEANGPHET : DEVELOPMENT MODEL OF ESTABLISHING 
SMART FARMER IN ORGANIC FARM BUSINESS OF THAILAND 4.0  THESIS ADVISOR : DR. 
SAWANYA THAMMAAPIPON, Ph.D. 

This study aims was to develop factor of establishing Smart farmer in 

organic farm business of Thailand 4.0. The study was the research and development 

research by using Mix Method Research which in depth interview with 30 key 

informants who are successful Smart Farmer accredited under the IFOAM Accreditation 

Program. To analyze the operating environment and components of success of the 

farmers in organic farming in Thailand 4.0 (R1), then certify the components of success 

and develop the success factor (D1). Connoisseurship related with working organic 

farming policy, 12 expertise and the information to create a guide. Subsequently, a 

quasi-experimental research was conducted with 20 farmers in Thailand (R2) by using 

Pre-Test, Post-Test, T- test dependent and lessons learned (D2) before publishing to 

Luk Phra Dabos Foundation to develop more effective farmers. 

          The result found that factor of establishing Smart farmer in organic 

farm business of Thailand 4.0 which consist of 1) Social Entrepreneurial Spirit 2) 

Opportunity Seeking 3) Innovativeness 4) Risk Taking 5) Readiness to learn & 

Adaptability 6) Farm-Diversified Business Management and 7) Collaboration and 

Networking. After using handbook, it was found that the experiment group of farmers 

gain more knowledge, Skill and entrepreneurship as practice while the evaluation 

overall satisfaction in training was at the highest level. (everage 4.58)   
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และยืนหยัดในธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาการกสิกรรมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 

  
  

มรกต  ก าแพงเพชร 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... ฉ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ช 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ซ 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฏ 

บทที่ 1  บทน า .................................................................................................................................. 1 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ................................................................................... 1 

2. ค ำถำมกำรวิจัย ......................................................................................................................... 7 

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ......................................................................................................... 7 

5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย ......................................................................................................... 12 

6. นิยำมศัพท์เฉพำะ ................................................................................................................... 13 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ .................................................................................................................... 14 

บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................... 15 

1. สถำนกำรณ์และภำพรวมธุรกิจเกษตรในประเทศไทย ............................................................. 15 

2. นโยบำยด้ำนกำรเกษตรในแผนพัฒนำระดับชำติของประเทศไทยยุค 4.0................................ 20 

3. แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัด ................................................................................ 25 

4. แนวคิดเก่ียวกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรเกษตรกร .................................... 27 

5. แนวคิดผู้ประกอบกำรเกษตรกร (Agripreneurship) .............................................................. 31 

6. แนวคิดควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตร (Agibusiness Success) .................................................. 40 

 



  

 

ซ 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ................................................................................................................ 42 

บทที่ 4 ............................................................................................................................................ 61 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ..................................................................................................................... 61 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 171 

ภาคผนวก ................................................................................................................................. 172 

ภาคผนวก ก ............................................................................................................................. 173 

เครื่องมือเก็บข้อมูล ................................................................................................................... 173 

ภาคผนวก ข ............................................................................................................................. 188 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ....................................................................................... 188 

ภาคผนวก ค ............................................................................................................................. 194 

การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก ...................................................................................................... 194 

ภาคผนวก ง .............................................................................................................................. 201 

คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ..................................................................................................... 201 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 234 

 



 
 
 
 
 
 

 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ปี 2541-2558 ......................................................... 16 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติ ของผู้ประกอบกำรกำรเกษตร ....................................... 32 

ตารางที่ 3 จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีส าคัญแบ่งตามภูมิภาคในประเทศไทย ....................................... 44 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก ..................................................... 64 

ตารางที่ 5 รายการสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกของไทย ................................................................... 65 

ตารางที่ 6  ปริมาณและมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย ปี 2547-2556 ......................................... 66 

ตารางที่ 7 ฉลากตรารับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย (Organic Certification) ........... 76 

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ในแต่ทวีป ............................................... 88 

ตารางที่ 9 สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่นของไทย ปี 2560 ............................................................. 89 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย .......................................................................... 95 

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย................................................................................... 96 

ตารางที่ 12 องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์
 ...................................................................................................................................................... 125 

ตารางที่ 13 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ..................................................................................................... 129 

ตารางที่ 14 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ................................................................................. 135 

ตารางที่ 15 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายทดลอง ............................................................. 135 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการอบรม
 ...................................................................................................................................................... 136 

 



  

 

ญ 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการอบรม
 ...................................................................................................................................................... 137 

ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อนและหลัง
ฝึกอบรม ........................................................................................................................................ 137 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบการปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อนและหลังการ
อบรม ............................................................................................................................................ 138 

ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อนและ
หลังฝึกอบรม ................................................................................................................................. 138 

ตารางที่ 21  แสดงความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ ............................................................................................................................... 140 

 



 
 
 
 
 
 

 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย ................................................................................................... 12 

ภาพที่ 2 สภำพแวดล้อมผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง .......................................................... 29 

ภาพที่ 3 กำรสังเครำะห์แนวคิดผู้ประกอบกำรเกษตรกร ................................................................. 33 

ภาพที่ 4 ทัศนคติผู้ประกอบกำรเกษตรกร ....................................................................................... 38 

ภาพที่ 5 รูปแบบของทัศนคติภำยในของผู้ประกอบกำรเกษตร ........................................................ 39 

ภาพที่ 6 ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 (Research :R1) ............................................ 48 

ภาพที่ 7 ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 2 (Development :D1) ................................... 52 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการประเมินผลการใช้คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ........................ 56 

ภาพที่ 9 แผนภาพล าดับขั้นตอน(Flow Chart) การด าเนินงานในขั้นตอนที่ 3 (Research :R2) ....... 57 

ภาพที่ 10 แผนภำพล ำดับขั้นตอน (Flow Chart) กำรด ำเนินงำนในขั้นตอนที่ 4 (Develop :D2) .... 58 

ภาพที่ 11 การก าหนดรหัสได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ........................ 73 

ภาพที่ 12 การสังเคราะห์โซ่อุปทานธุรกิจเกษตรอินทรีย์ .................................................................. 83 

ภาพที่ 13  แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับประเทศ .................................................................. 90 

ภาพที่ 14 แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ .............................................................................. 91 

ภาพที่ 15 แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...................................................... 92 

ภาพที่ 16 แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคกลาง .............................................................................. 93 

ภาพที่ 17 แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ ................................................................................... 94 

ภาพที่ 18 โครงสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ................................................................................ 104 

ภาพที่ 19 ระบบการผลิตพืชธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องยุค 4.0 . 109 

ภาพที่ 20 การบูรณาการทักษะของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ .... 117 

 



  

 

ฏ 

ภาพที่ 21 องค์ประกอบคุณลักษณะคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทยยุค 4.0 ................................................................................................. 143 

ภาพที่ 22 แนวทางการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART 
FARMER) ด้วยคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0
 ...................................................................................................................................................... 146 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

บทที่ 1  

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากการประชุมสุดยอดว่าด้วยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (UN Conference on Human 

Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนในปี พ.ศ. 2515 นับเป็นจุดเริ่มต้นของความ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นจุดเริ่มต้นของความตื่นตัวของปัญหา
สิ่งแวดล้อมโลกครั้งแรก และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก จวบจนถึง
การประชุมครั้งต่อมาในปี 2535 หรือ ค.ศ.1992 ภายใต้ชื่อ การประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development; WSSD) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล ได้ให้ความส าคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เพ่ือเป็นแผนแม่บทของ
โลกในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนายั่งยืน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และการประชุม
ล่าสุดเมื่อปี 2555 หรือ ค.ศ.2012 ภายใต้ชื่อ ริโอ+20 ได้ให้ความส าคัญกับเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ
สีเขียว(Green Economy) และหนึ่งในนั้นคือ เรื่องการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ก าหนดในยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวหรือการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Economy/Green Growth) เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และน าประเทศไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน ท าให้ส านัก
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มี
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง มี
ความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (Smart Farmer)  อีกทั้ง
ยังเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร เพ่ือสร้าง
ฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร พัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคง ด้านอาหาร
และมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน โดยการพัฒนาการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เน้นลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร ก าหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร ส่งเสริมการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally-friendly production) เสริมสร้างการผลิตสินค้า
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เกษตรที่เป็นพืชอาหารและพลังงานให้เกิดความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนเพ่ือจัดสรรผลผลิตพืชอาหาร
และพลังงานให้เพียงพอต่อการบริโภคและทดแทนพลังงาน สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้า
เกษตร และสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขยายผลสู่การพัฒนา
ภาคเกษตรให้สนองความต้องการของภาคการผลิต (ส านักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ , 
2556) 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น มีปัญหาในลักษณะเดียวกับท่ัวโลกที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจและมี
การน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ือการผลิตและบริการมากเกินกว่าศักยภาพในการรองรับของ
ระบบนิเวศได้จึงส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานระดับนโยบายในภาครัฐได้ปรับทิศทางการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวคิดกระแสโลก ดังจะเห็นได้จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แนวทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1–3 
(ปี 2504-2519) มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ าเพ่ือการ
ชลประทานและเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและภูมิภาคกับตลาด
กลางมีการพัฒนา ตลาดสินเชื่อเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมของเกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญกับการวิจัยและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือ
ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งผลการพัฒนาที่
ผ่านมาท้าให้เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวเพ่ิมขึ้น มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ 
ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ยาสูบ และยางพาราเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว น ามาซึ่งปัญหาเสถียรภาพด้าน
ราคาและรายได้ของเกษตรกร 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 -7 (ปี 2520 - 2539) รัฐบาลได้ตระหนักถึงที่ดินทางการเกษตร
ที่มีอยู่อย่างจ้ากัด เน้นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อหน่วยพ้ืนที่ การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร การขยายตลาดสินค้าเกษตร การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดโลก พร้อมกับการหาแนวทางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน 
โดยจัดท้าแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรถึง 3 แผน คือ 
แผนฟ้ืนฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตร ในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา และแผนปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร 

ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (ปี 2540 – 2544) ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด ทิศทาง
และกระบวนการพัฒนาจากเดิมที่มุ่งให้ความส าคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักมาเป็นการ
พัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเกษตร ให้ความส าคัญกับความสามารถในการแข่งขัน การ
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อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2545 - 
2549) และฉบับที่ 10 (ปี 2550 – 2554)  แนวทางการพัฒนายังคงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
8 ซึ่งเน้นการพัฒนาคน รวมทั้งการปรับโครงสร้างการเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันใช้
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยพิจารณา
ตลอดโซ่การผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได ้

ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 - 2559) ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร สนับสนุนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของอาเซียน 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้เน้นความต่อเนื่องกับแผนที่ผ่านมา โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบัน
เกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้สามารถด าเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป ถือเป็นก้าว
ส าคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบ
สมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิต สินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นการ
ขับเคลื่อนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เป็น
รากฐานของการสร้างความม่ันคงทางอาหารของประเทศและของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
อยู่ในภาคการผลิตทางการเกษตร เมื่อพิจารณาอัตราการ เจริญเติบโตของภาคเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 11 อัตราการเติบโตของภาคเกษตร มีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อยๆ 
จนกระทั่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 0.10 ต่อปี เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็
ตาม ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เนื่องจากการส่งออกสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี การพัฒนา
ภาคเกษตรในอนาคตต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงจากความเปราะบางหรือความผันผวนของ
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เศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงกฎกติกาการค้าใหม่ของโลก 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลก ปัญหาภายในประเทศ บางประการที่เป็นข้อจ ากัด
ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองและการพัฒนาในระดับภูมิภาคต่างๆ  
จ าเป็นต้องมีการเตรียมการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ,์ 2559) กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ประเทศไทย 4.0 ซึ่งถูกก าหนดให้เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติที่มีการผลักดันให้ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาเกษตรกรเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
กระบวนทัศน์แนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ซึ่งผลักดันให้
เกิดการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้อง
ร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Famer as Entrepreneur) (กระทรวงอุตสาหกรรม
, 2559) หนึ่งในโครงการส าคัญภายใต้แผนการปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2561) 
คือ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะ
สามารถน ามาใช้พัฒนาเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้อย่างเพียงพอ มีข้อมูล
เชิงลึกด้านการตลาดเพ่ือใช้วางแผนในการผลิต รวมทั้ง มีความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สาคร ศรีมุข, 2558) ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้กับเกษตรกร เพ่ือรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการทั้ง
ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ให้สามารถแก้ไขปัญหาพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือก้าวไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) โดยมีแนวทางการผลิตที่เหมาะสม กระบวนการผลิตให้มีการจัดการที่ดี ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและปลอดภัยด้วยต้นทุนต่ า  ซึ่ งสอดคล้องกับนิยามของผู้ประกอบการเกษตรกร 
(Agripreneurship) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการเกษตรกรเป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างและการ
พัฒนาธุรกิจที่ท าก าไรในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง (Pieter de Wolf & Herman 
Schoorlemmer, 2007) มีทัศนคติของผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่  มี
ความสามารถด้านเครือข่าย มีทักษะการบริหารจัดการ การตลาดและการขาย การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Rudmann, 2008) ความนิยมในสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ สินค้าออร์แกนิคของกลุ่มผู้รักสุขภาพ 
เป็นกระแสหลักที่ท าให้ธุรกิจเกษตรสีเขียว (Green Agribusiness) ขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการท าเกษตรกรรมอินทรีย์หรือฟาร์มออแกนิค ธุรกิจเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เติบโตตามความต้องการในการบริโภคสีเขียว ท าให้เกษตรกรที่มีคุณลักษณะ
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ผู้ประกอบการเกษตรกรมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ   พัฒนาปรับตัวในการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลต่อตลาดเกษตรอินทรีย์หรือตลาดออร์แกนิคใน
ประเทศไทยและต่างประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (มรกต ก าแพงเพชรและพิทักษ์ ศิริวงศ์ , 2558) 
โดยในปี 2558 เกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวสูงถึง 21%  ผลิตผลส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าวออร์แกนิค และ
พืชผสมผสาน ซึ่งการขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์นี้ สาเหตุหลักมาจากการยกเลิกนโยบายประกัน
ราคาข้าวในช่วงต้นปี 2557 ซึ่งเริ่มท าให้ราคาข้าวเปลือกทั่วไปปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 
2559 ที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ าสุดในรอบเกือบ 10 ปี ท าให้แนวโน้มปี 2561 เกษตรกรที่ปลูกข้าวหัน
มาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น พ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเ พ่ิมขึ้นจาก 235,523.35 ไร่  ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 
284,918.44 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 ในส่วนของจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในช่วงเวลาดังกล่าว  เพ่ิมขึ้นจาก 9,961 ฟาร์มในปี พ.ศ. 2557 เป็น 13,154 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2558 
(มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท,2559) การเปลี่ยนแปลงการเกษตรโลกในศตวรรษที่ 21 มาจากการ
ผลกระทบของการปฏิวัติเพ่ือรักษาระบบอาหารของโลก ให้มีอาหารที่สมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคน
ที่ด้อยโอกาสทั่วโลก (Mason and Garcia, 1993; McGuire, 1993) และผลกระทบของการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมท าให้ภาคการเกษตรทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากในหลายปีที่ผ่านมา บทบาทของเกษตรกรทั่วโลกได้เปลี่ยนไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals (SDGs)) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น
แนวคิดการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นกลยุทธ์ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ เป็นที่ยอมรับใน
หลายประเทศทั่วโลกว่า ผู้ประกอบการคือ ผู้ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Mokaya, 
Namusonge & Sikalieh, 2012) รัฐบาลในประเทศก าลังพัฒนาจึงพิจารณาน าแนวคิด การเป็น
ผู้ประกอบการมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะผู้ประกอบการคือ ผู้น าไปสู่ความส าเร็จในการ
ประกอบกิจการ (Timmons, 2003) ก่อให้เกิดการสร้างโอกาส การจ้างงาน การกระจายรายได้ และ
เสริมสร้างการท ามาหากินในชนบท แนวคิดการมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการให้แก่
เกษตรกร  เพ่ือไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร และพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรเหล่านั้นไปสู่
ธุรกิจเกษตรสีเขียวเพื่อตอบสนองความท้าทายดังกล่าวข้างต้น 

แม้ว่าประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก รวมทั้งมีความหลากหลายใน
เชิงพ้ืนที่ท าให้สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา ข้าวโพด และผลไม้นานาชนิด เช่น ล าไย ทุเรียน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ปีละ
หลายหมื่นล้านบาท แต่เกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในมิติของ
การผลิต ระดับผลิตภาพ (Productivity) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงนักและรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ย



 6 
 

 
 

ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้มาจากปัจจัยการผลิตทางการเกษตรลดลง ได้แก่ ปัญหาทรัพยากรที่ดินมีอยู่อย่าง
จ ากัด ปัญหาขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหาประชากรภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมาจากการเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ Leisinger et al. (2002) พบว่า สภาวะสูงอายุจะท า
ให้กิจกรรมการผลิต การออม และการลงทุนลดลง มีความเป็นไปได้สูงที่จะเปลี่ยนไปท าการเกษตรที่
ใช้แรงงานน้อยกว่าหรือหยุดท าการเกษตรเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และไม่สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ โดยเกษตรกรผู้สูงอายุเหล่านี้ในประเทศก าลังพัฒนาจะต้องพ่ึงพาเงิน
อุดหนุนและการคุ้มครองจากรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Gray and Crockett (1998) ที่ระบุว่า 
การลดลงของจ านวนประชากรวัยท างานภาคเกษตรสัมพันธ์กับการลดลงของเทคนิคการจัดการฟาร์ม
ที่ทันสมัย และงานของ Banister et al. (2010) ที่พบว่า แรงงานภาคเกษตรไม่มีประสิทธิภาพสูงเท่า
แรงงานภาคการผลิตอ่ืนๆ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
ลดลงในอนาคต ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานนอกภาคเกษตร ซึ่งสาเหตุหลักของการขาดแคลน
แรงงานน่าจะเป็นเพราะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นออกนอกภาคเกษตร เนื่องจาก
ผลตอบแทนที่สูงกว่า และร้อยละ 31.58 จะอาศัยแรงงานนอกภาคเกษตรหรือแรงงานต่างชาติในการ
ทดแทนแรงงานเกษตรสูงอายุต่อไป (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,2554) นอกจากนี้สาเหตุมา
จากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดส าหรับวางแผนการผลิต รวมทั้ง
ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ภาวะหนี้สินขาดแคลนเงินทุน ประเด็นปัญหาดังกล่าวสะท้อนว่า อาชีพเกษตรกรในประเทศไทยยัง
ขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรจึงไม่สามารถยึดการเกษตรเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง ถึงแม้ว่า
รายได้สุทธิครัวเรือนของเกษตรกรจะเพ่ิมขึ้น แต่ราคาปัจจัยการผลิตและค่าครองชีพก็ขยับสูงขึ้นตาม 
นอกจากนั้นราคาผลผลิตที่จ าหน่ายยังผันผวน ส่งผลให้หนี้สินเกษตรกรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ความ
เปราะบางส าคัญที่ท าให้การพัฒนาเกษตรกรขาดความยั่งยืนนั้น ส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับนโยบาย
ของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร แต่ไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่จะพัฒนาเกษตรกรให้
มีความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเกษตรกรเอง โดยเฉพาะการสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว จะท าให้ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องก าหนด
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าและโอบอุ้มเกษตรกรไว้อยู่ตลอดเวลา (ฤทัยชนก จริงจิตร,2556) 

หากต้องการให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไทย 20 ปี หัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ต้องเริ่มที่การพัฒนาเกษตรกรไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง เพราะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง คือ บุคคลที่เป็น
เจ้าของกิจการที่ท าธุรกิจเกษตร หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมา
เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการ
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ผลิตต่ า สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
กลไกส าคัญในการตอบโจทย์เพ่ือการพัฒนาดังกล่าว แนวคิดผู้ประกอบการเกษตรกรนี้สามารถสร้าง
ให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Bergevoet et al., 2005; McElwee & Bosworth, 
2010) ดังนั้นผู้วิจัยต้องการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในยุค 4.0 และ
องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพ่ือน ามา
สร้างเป็นรูปแบบและทดลองใช้รูปแบบการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร
ปราดเปรื่อง ซึ่งงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในพัฒนาเกษตรกรไทย 
(Farmer) ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  และคาดว่าจะสามารถ
พลิกโฉมเกษตรกรรมของไทยได้ในอนาคต 

 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 

จากความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นเป็นที่มาของค าถามการวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาว่า  

1. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 เป็นอย่างไร  

2. องค์ประกอบความส าเร็จและตัวชี้วัดของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 เป็นอย่างไร 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 เป็นอย่างไร 

4.การประเมินและถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 เป็นอย่างไร 

 

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงานและองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการ
เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

2. เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จและตัวชี้วัดผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
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4. เพ่ือประเมินและถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที ่
พ้ืนที่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทย ที่

ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จากส านักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (มกท.) ในปี พ.ศ. 2560 และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่นของภูมิภาคที่มีรายชื่ออยู่ใน
ท าเนียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2558 แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ดังต่อไปนี้ 

1) ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค์ 
2) ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด ราชบุรี ปราจีนบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

อ านาจเจริญและนครราชสีมา 
4) ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร 
 
4.2  ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
4.2.1 ปัจจัยความส าเร็จของ McKinsey (1990) ที่ได้กล่าวถงึ ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการ

ประสบความส าเร็จในการผลิต การแปรรูปและการจ าหน่ายสินค้า ศึกษาสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานในธุรกิจเกษตรอินทรีย์แบบสมัยใหม่ในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ 
SWOT Analysis เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายในซึ่งเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ เช่น เกษตรกร 
เงินลงทุน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นโอกาส
หรือภัยคุกคาม เช่น สภาพสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง สภาพ
ภูมิศาสตร์ ซึ่งปัจจัยภายนอกและภายในเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรกลายเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรกร  

4.2.2 แนวคิดผู้ประกอบการเกษตรกรของ McElwee (2008) จึงเสนอการจัดล าดับและ
ประเภท (Taxonomy) ของเกษตรให้เห็นว่าใครคือ เกษตรกร ใครคือ ผู้ประกอบการเกษตรกร โดย
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การจัดประเภทของผู้ประกอบการเกษตรกร (Taxonomy of Entrepreneurial Farmers) ซึ่งผู้ที่จะ
เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรต้องมีปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในวิชาชีพเกษตรกรรมกล่าวคือ  
เกษตรกรต้องเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตด้านการเกษตร 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ 1) ปัจจัยทาง
กายภาพ 2) ปัจจัยทางชีวภาพ และ3) ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม เพ่ือมาพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมให้
เหมาะสมกับสภาพไร่นาของตน ให้ได้ผลิตผลที่มีปริมาณและคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึง
การอนุรักษ์ และปรับสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึนไปพร้อมกัน  

4.2.3 ทัศนคติและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ มองเห็นโอกาสทางธุ รกิจ มี
นวัตกรรม และกล้าเสี่ยง อีกทั้ งยังต้องมีแนวคิดการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 
(Diversification) การที่เกษตรกรประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆที่มากไปกว่ากิจกรรมทาง
การเกษตร (Non-agricultural activities) การผลิตที่หลากหลาย/การเกษตรที่หลากหลาย (Farm-
Diversified Business) การจัดการฟาร์ม (Farm Management) ที่มีต้นทุนต่ า  

4.2.4 บริบทประเทศไทยยุค 4.0 กับภาคเกษตรกร ที่มาจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ นโยบาย Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม และพัฒนาไปสู่เกษตร 4.0 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยวิถีทางแห่ง
นวัตกรรม การเพ่ิมมูลค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผู้ประกอบการ
เกษตรกรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์แบบสมัยใหม่ของประเทศไทยในยุค 4.0 

4.3 ขอบเขตเชิงประชากร 
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ผู้วิจัยใช้ขอบเขตเชิงประชากรแบ่งตามขั้นตอนวิจัยดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  
การวิจัย (Research :R1) ในการศึกษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงานและองค์ประกอบ

ความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส าคัญ (Key Informant) คือ ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่
ประสบความส าเร็จ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้รับระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 
Accreditation Programme สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดาและสหรัฐอเมริกา จาก
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ในปี พ.ศ. 2560 และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่น
ของภูมิภาคท่ีมีรายชื่ออยู่ในท าเนียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2558  
(ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ , 2559) หน่วยของการวิ เคราะห์  (Unit of Analysis) คือ 
ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง จ านวน 30 ราย  
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ขั้นตอนที่ 2     
การพัฒนา (Development :D2) ในการพัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จและตัวชี้วัด

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ผู้วิจัยก าหนดให้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมและองค์กร
ผู้เกี่ยวข้องต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทย 
จ านวน 12 ราย โดยผู้เชี่ยวชาญจะจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. หน่วยงานราชการและองค์กรมหาชน 

1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

3. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

4. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

2. สถาบันการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ 

3. สมาคมและองค์กร  

1. ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย 

2. เครือข่ายตลาดสีเขียว By Farmer.com 

3. เครือข่าย Young Smart Farmer 

4. Start Up Thailand 

ขั้นตอนที่ 3  
การวิจัย (Research :R2) ในการทดลองใช้รูปแบบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มทดลองจ านวน 24 
คน โดยตั้งเกณฑ์ผู้เข้าร่วมทดลองดังนี้ 

1. เกษตรกรในโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีประสบการณ์ท าฟาร์มอย่าง
น้อย 1 ปี 

2. มีความสนใจในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
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3. สามารถเข้าร่วมทดลองด้วยความสมัครใจได้เต็มเวลา 2 วัน 
หน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ เกษตรกร จ านวน 24 ราย 
ขั้นตอนที่ 4 
ในการศึกษาขั้นตอนสุดท้ายการพัฒนา (Development :D2) เป็นการประเมินผลและ

ปรับปรุง (Evaluation : E) การประเมินผลและปรับปรุง ผลตามข้ันตอนที่ 3 ประกอบด้วย 
 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของเกษตรที่มีต่อรูปแบบความส าเร็จของผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
2. ถอดบทเรียนการสร้างรูปแบบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
 

4.5 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำและสถำนที่ 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ท ำกำรวิจัยและเก็บข้อมูลระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2559 ถึงเดือน

พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยศึกษำข้อมูลแบบภำคตัดขวำง (Cross Section Data) 

ทำงด้ำนสถำนที่ ผู้วิจัยเริ่มต้นวิจัยด้วยงำนวิจัยเชิงคุณภำพร่วมกับงำนวิจัยเชิงปริมำณ และงำนวิจัยกึ่ง

ทดลองกับเกษตรกรในประเทศไทย ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลปฐมภูมิเดือนมีนำคม 2560 ถึงเดือน

สิงหำคม 2560 และวิจัยกึ่งทดลองโดยกำรอบรมเชิงปฎิบัติกำรในเดือนตุลำคม 2560 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 

 

แนวคิด

เกษตรกร 

Farmer 

แนวคิด

ผู้ประกอบกำร 

Entrepreneur 

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

Smart Farmer 

คณุลกัษณะผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปร่ือง 

Smart Farmer characteristics 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

ความรู้ ทกัษะ ปฏิบตัิ 

ปัจจยั
R1 ศกึษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของ

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปร่ืองในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยคุ 4.0 

D1 ศึกษำองค์ประกอบควำมส ำเร็จและกำร

พัฒนำองค์ประกอบควำมส ำเร็จ

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

R2 ทดลองใช้องค์ประกอบควำมส ำเร็จของ

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 

องค์ประกอบความส าเร็จในการสร้าง

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปร่ืองในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยคุ 4.0 

D2 ประเมินผลและปรับปรุงตามขัน้ตอนที่ 3 

12 
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6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง  หมำยถึง เ กษตรกรที่ มี คว ำมรู้ อย่ ำ งถ่ อ งแท้

เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีควำมคิดในกำรวำงแผนเป็นเลิศ โดยเฉพำะกำรรู้ถึงอุปสงค์

ของตลำดและเตรียมกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร รวมทั้ง ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิต นอกจำกนั้นยังมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำได้รวดเร็ว โดยกำรวิเครำะห์

ข้อมูลรอบด้ำนเป็นองค์ประกอบในกำรตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนหลักกำรและเหตุผล ตลอดจนรู้จัก

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรเกษตร  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์  หมำยถึง  กำรท ำกำรเกษตรด้วยหลักธรรมชำติ บนพ้ืนที่

กำรเกษตรที่ไม่มีสำรพิษตกค้ำงและหลีกเลี่ยงจำกกำรปนเปื้อนของสำรเคมีทำงดิน ทำงน้ ำ และทำง

อำกำศเพ่ือส่งเสริมควำมอุดสมสมบูรณ์ของดินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในระบบนิเวศน์และฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชำติโดยไม่ใช้สำรเคมีสังเครำะห์หรือสิ่งที่ได้มำจำกกำรตัดต่อ

พันธุกรรม ใช้ปัจจัยกำรผลิตที่มีแผนกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบในกำรผลิตภำยใต้มำตรฐำนกำรผลิต

เกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่ำทำงอำหำรและปลอดสำรพิษโดยมีต้นทุนกำรผลิตต่ ำเพ่ือ

คุณภำพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง แก่มวลมนุษยชำติ และสรรพชีวิต (กรีนเน็ท) 

สมำร์ทฟำร์ม หรือ เกษตรอัจฉริยะ หมำยถึง รูปแบบกำรท ำเกษตรแบบใหม่ที่จะท ำให้

กำรท ำไร่ ท ำนำ ท ำสวน มีภูมิคุ้มกันต่อสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรน ำข้อมูลของ

ภูมิอำกำศทั้งในระดับพ้ืนที่ย่อย ทั้งระดับไร่และระดับมหภำค มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ดูแลพ้ืนที่

เพำะปลูก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพอำกำศท่ีเกิดขึ้น รวมถึงกำรเตรียมพร้อมรับมือกับสภำพอำกำศที่

จะเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต 

ประเทศไทยยุค 4.0 หมำยถึง ประเทศไทยในช่วงกำรกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง

เศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบในปัจจุบัน ไปสู่

กำรเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้อง

ร่ ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบกำร (สุวิทย์ เมษินทรีย์) 

ตัวชี้วัด หมำยถึง ชุดเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่ประสบ

ควำมส ำเร็จของผู้ประกอบกำรเกษตรกรในบริบทประเทศไทย 4.0  ซึ่งในที่นี้หมำยถึง ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ทักษะผู้ประกอบกำร ด้ำนกำรผลิตที่หลำกหลำย กำรตลำด กำรจัดกำรและกำรเงินของ
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ผู้ประกอบกำรเกษตรกรประกอบด้วย ตัวชี้วัด ( Indicator) วิธีกำรประเมิน (Evaluated Method) 

และเกณฑ์กำรประเมิน (Evaluated Criteria) ควำมรู (Knowledge)  ทักษะ (Skill) และ พฤติกรรม 

(Behavior) เพ่ือสะท้อนถึงคุณลักษณะที่ประสบควำมส ำเร็จของผู้ประกอบกำรเกษตรกรในบริบท

ประเทศไทย 4.0 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 7.1. ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี  

1) ทรำบถึงสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนซึ่งเป็นปัญหำและอุปสรรคของเกษตรกร และ

องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในยุค

ประเทศไทย 4.0 

2) ทรำบถึงองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร เรื่องของกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

7.2. ประโยชน์เชิงกำรจัดกำร  

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนด

นโยบำยกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์หรือ น ำไปประยุกต์ใช้

เป็นแนวทำงกำรส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกำรเกษตรกรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 

4.0 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กำรวิจัยกำรพัฒนำองค์ประกอบกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 เป็นกำรวิจัยเชิงผสมระหว่ำงวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณและวิธีวิจัย
เชิงคุณภำพ เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมรู้ที่เป็นควำมจริง ทั้งท่ีมีอยู่จริงและตีควำมตำมประสบกำรณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีลักษณะของควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญ โดยเริ่มตั้งแต่กำรศึกษำค้นคว้ำรวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจำกเอกสำรบทควำม และงำนวิจัยทั้งจำกต่ำงประเทศและในประเทศท ำให้
เกิดควำมเข้ำใจในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และท ำนำยไปสู่
แนวโน้มอนำคตที่จะเกิดข้ึนได้อย่ำงเป็นระบบ โดยมีล ำดับกำรค้นคว้ำดังนี้ 

1. สถำนกำรณ์และภำพรวมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 
2. นโยบำยด้ำนกำรเกษตรในแผนพัฒนำระดับชำติของประเทศไทยยุค 4.0  
3. แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัด  
4. แนวคิดเก่ียวกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรเกษตรกร  
5. แนวคิดเก่ียวกับผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง  
6. แนวคิดเก่ียวกับควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตร  

 

1. สถำนกำรณ์และภำพรวมธุรกิจเกษตรในประเทศไทย 

 สถำนกำรณ์และภำพรวมธุรกิจเกษตรในประเทศไทยปัจจุบัน ธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็น
ภำคกำรผลิตที่เติบโตได้เร็วที่สุดของโลก โดยพบว่ำ จ ำนวนเกษตรกรด้ำนเกษตรอินทรีย์ ทั่วโลกรวม
แล้วกว่ำ 1.8 ล้ำนคน มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และพ้ืนที่ระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ รวมกัน
ประมำณ 2.2.5 ล้ำนไร่ ประเทศที่มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์มำกที่สุดคือ ออสเตรเลีย อำร์เจนตินำ และ
สหรัฐอเมริกำ ตำมล ำดับ ปี พ.ศ. 2559 เกษตรอินทรีย์ไทยได้ขยำยตัวต่อเนื่องอีกครั้ง โดยในปี 2558 
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มีกำรขยำยตัวสูงถึง ร้อยละ 21 ซึ่งกำรขยำยตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของข้ำวออร์แกนิค (ร้อยละ28) 
และพืชผสมผสำน (ร้อยละ187) ซึ่งถ้ำดูย้อนหลังกลับไป 5 ปี เกษตรอินทรีย์ไทยมีกำรเจริญเติบโต
เฉลี่ย ร้อยละ 6.37 และ ร้อยละ 10.14 เมื่อดูย้อนหลังกลับไป 10 ปี กำรขยำยตัวของพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรส ำรวจข้อมูลที่ดีขึ้น และอีกส่วนหนึ่งมำจำกปัจจัยด้ำนนโยบำย
และตลำด ที่มีกำรยกเลิกนโยบำยประกันรำคำข้ำวในช่วงต้นปี 2557 ซึ่งเริ่มท ำให้รำคำข้ำวเปลือก
ทั่วไปปรับตัวลดลง โดยเฉพำะในช่วงปลำยปี 2559 ที่รำคำข้ำวเปลือกน่ำจะตกต่ ำสุดในรอบเกือบ 10 
ปี ซึ่งน่ำจะท ำให้ในปี 2561 มีเกษตรกรที่ปลูกข้ำวหันมำปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์มำกขึ้น  ใน
ขณะเดียวกัน ตลำดออร์แกนิคในประเทศและต่ำงประเทศยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
กำรเกษตรอินทรีย์ไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำเติบโดอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

ตารางที่ 1 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ปี 2541-2558 
ปี 

พ.ศ. 
ข้ำว พืชไร่ ผัก ผลไม้ ชำ/กำแฟ ผัก/ผลไม้ 

ผสมผสำน 
อื่นๆ รวม 

2541 6,281.41      6,281.41 
2542 5,510.13      5,510.13 
2543 7,005.26      10,524.01 
2544 9,900.50      13,419.25 
2545 32,841.27     768.75 55,992.32 
2546 46,719.33     768.75 69,748.72 
2547 52,182.75 7,859.79 13,283.60 12,777   768.75 86,871.89 
2548 108,302.02  6,731.20 14,844.76 4,995.35   761.00 135,634.33 
2549 113,213.04  6,546.65 15,121.21 4,981.83   1,077.25 140,939.98 
2550 77,005.03  10,103.64 16,503.19 15,907.20   203.75 119,722.81 
2551 70,485.67  11,791.13 13,820.39 8,369.92   1,500.00 105,967.10 
2552 112,152.27  45,920.63 18,066.51  7,342.20   8,738.43 192,220.03 
2553 138,328.03  46,682.07 7,047.70 6,751.33 5,286.00 7,832.88 1,067.34 212,995.34 
2554 140,711.61  46,682.07 7,132.83 9,485.50 5,605.00 7,935.13 130.50 219,390.66 
2555 124,964.39  46,691.44 4,443.45 7,440.04 6,689.25 12,106.50 1,270.83 205,385.81 
2556 125,730.71  42,865.57 4,433.33 7,951.09 7,372.41 9,145.09 13,999.56 213,183.68 
2557 131,502.69  43,965.57 5,363.52 13,660.00 13,514.07 13,023.03 14,494.47 235,523.35 
2558 168,310.45 43,842.57  3,161.19 14,260.50 10,286.71 37,415.87 7,641.16 284,918.44 
อัตรำ 
ขยำย/ 

27.99% -0.28% -41.06% 4.40% -23.88% 187.31% -47.28% 20.97% 
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หดตัว 

 

ที่มำ : กรีนเน็ท, 2559 

 ในรำยงำนกำรศึกษำกำรตลำดพบว่ำ ตลำดสินค้ำออร์แกนิคไทยในปี 2557 มีมูลค่ำรวม 
2,331.55 ล้ำนบำท อยู่ในตลำดส่งออกร้อยละ 78 คิดเป็นเงิน 1,187.10 ล้ำนบำทและตลำดใน
ประเทศร้อยละ 22 คิดเป็นเงิน 514.45 ล้ำน โดยช่องทำงตลำดออร์แกนิคในประเทศที่ใหญ่ที่สุด คือ 
โมเดิร์นเทรด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมำคือ ร้ำนกรีนคิดเป็นร้อยละ 29 และร้ำนอำหำรคิดเป็นร้อย
ละ 6 ตำมล ำดับ โดยกำรส่งออกนั้น ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปเป็นสินค้ำออร์แกนิคเป็น
สินค้ำส่งออกที่ส ำคัญที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 66 โดยมีมูลค่ำสูงถึง 1,201 ล้ำนบำท/ปี 
รองลงมำคือ ข้ำวออร์แกนิคคิด เป็นร้อยละ 34 ซึ่งมีมูลค่ำส่งออกรำว 552.25 ล้ำนบำท โดยตลำด  
ออร์แกนิคในภูมิภำคยุโรปเป็นตลำดส่งออกท่ีส ำคัญที่สุดในทุกหมวดสินค้ำ รองลงมำคือ อเมริกำเหนือ 
ส่วนตลำดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกและอำเซียน เริ่มมีควำมส ำคัญมำกขึ้นตำมล ำดับ ส่วนตลำด   
ออร์แกนิคในประเทศไทยมีจุดจ ำหน่ำยปลีกสินค้ำออร์แกนิคประมำณ 251 แห่ง โดยช่องทำงของ
โมเดิร์นเทรด ซึ่งมีอยู่ 8 บริษัท 171 จุดจ ำหน่ำย เป็นช่องทำงที่มีจ ำนวนมำกที่สุด มีสินค้ำออร์แกนิค 
150 – 1,500 รำยกำรในจุดจ ำหน่ำย มีมูลค่ำกำรขำยรวม 306 ล้ำนบำท/ปี  รองลงมำคือช่องทำงร้ำน
กรีน ซึ่งมีจุดจ ำหน่ำย 33 แห่ง มีรำยกำรสินค้ำออร์แกนิคเฉลี่ย 229 รำยกำร มียอดขำยรวม 151.62 
ล้ำนบำท/ปี (กรีนเน็ท.2559) 

 ตลำดออร์แกนิคในสหรัฐอเมริกำขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ ตลำด
เติบโตมำกถึงร้อยละ 11 ท ำให้ตลำดออร์แกนิคในอเมริกำมีมูลค่ำรวมรำว 39.1 พันล้ำนเหรียญ (กว่ำ 
1.29 ล้ำนล้ำนบำท) โดยอำหำรออร์แกนิคมีมูลค่ำทำงกำรตลำดรำว 35.9 พันล้ำนเหรียญ ขยำยตัว 
ร้อยละ 11 และสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรมีมูลค่ำ 3.2 พันล้ำนเหรียญ ขยำยตัวร้อยละ 14 ท ำให้อำหำร   
ออร์แกนิคมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดรวมกันเกือบร้อยละ 5 ของตลำดผลิตภัณฑ์อำหำรโดยรวมของ
ประเทศ นอกจำกนี้กำรส ำรวจพบว่ำ ผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อสินค้ำออร์แกนิคมำจำกทุกกลุ่มรำยได้และทุก
กลุ่มเชื้อชำติ ประชำกรส่วนใหญ่ ในทุกรัฐเลือกซื้ออำหำรออร์แกนิค ในบำงรัฐเกือบถึงร้อยละ 90 ของ
ประชำกรที่เลือกซื้ออำหำรออร์แกนิค ผักและผลไม้ออร์แกนิคยังคงเป็นกลุ่มสินค้ำที่ขำยดีที่สุด โดยใน
ปีที่ผ่ำนมำ มียอดขำยสูงถึง 13 พันล้ำนเหรียญ ขยำยตัวขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 12 และครองสัดส่ วน
กว่ำร้อยละ 36 ของตลำดอำหำรออร์แกนิค และมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 12 ของตลำดผักและ
ผลไม้โดยรวมของประเทศ (Organic Trade Association – OTA, 2016) 

 เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) หรือเกษตรยั่งยืนนับเป็นส่วน
ส ำคัญของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจำกภำคเกษตรทั้งใน
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ระดับชำติและนำนำชำติ เป็นภำคกำรผลิตส ำคัญที่นอกจำกสร้ำงกำรจ้ำงงำนและอำชีพให้คนจ ำนวน
มำก รวมทั้งเป็นภำคที่สร้ำงรำยได้ให้กับประชำกรผู้มีสถำนะยำกจนโดยเฉพำะในประเทศก ำลังพัฒนำ 
โดยเกษตรสีเขียวครอบคลุมไปถึงกำรผลิตและบริโภคสินค้ำอำหำร เส้นใย พืช และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์
ต่ำง ๆ โดยใช้กระบวนกำรผลิตที่ปกป้องและส่งเสริมสภำพแวดล้อม สุขภำพ ชุมชน และสวัสดิกำร
แรงงำน และสวัสดิกำรปศุสัตว์ โดยรูปแบบกำรผลิตและบริโภคนี้จะไม่ส่งผลต่อศักยภำพกำรผลิตและ
บริโภคสินค้ำของผู้คนและสภำพแวดล้อมในอนำคต (มณเฑียร สติมำนนท์.2555)  

 ค ำว่ำ ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1956 โดยจอห์น เอช เดวิส 
(John H. Davis) ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรด้ำนกำรเกษตรและธุรกิจ มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ได้ตีพิมพ์
เรื่อง “จำกกำรเกษตรสู่ธุรกิจเกษตร From Agriculture to Agribusiness” ใน Harvard Business 
Review ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) หมำยถึง ธุรกิจกำรผลิตทำงกำรเกษตร ประกอบไปด้วยกำรท ำ
กำรเกษตรเคมี กำรผสมพันธุ์ กำรเพำะปลูกพืช (กำรเพำะปลูกและท ำสัญญำฟำร์ม) กำรจ ำหน่ำย
เครื่องจักรกลกำรเกษตร กำรแปรรูป และกำรจัดหำเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนกำรขำยส่งตัวแทนและขำย
ปลีก (Davis and Goldberg.1957) 

 ธุรกิจเกษตรเป็นสำขำหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบตำมนิยำมเศรษฐกิจสีเขียว และเป็น
พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน และช่วยขจัดควำมยำกจน 
โดยเฉพำะในประเทศก ำลังพัฒนำ กำรด ำเนินเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภำคเกษตร ควรค ำนึงถึง
กำรบูรณำกำรสำมเสำหลักเช่นกัน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยต้องให้ควำมส ำคัญกับ  

 

 1. พัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกร  

 2. กำรใช้/อนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  

 3. กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและโภชนำกำร  

 ซึ่งกำรด ำเนินกำรของประเทศไทยที่ผ่ำนมำพบว่ำ  มีควำมสอดคล้องกับเศรษฐกิจ    สี
เขียว โดยเฉพำะกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนที่อำศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด
บอกหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติ โดยให้ควำมส ำคัญกับระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรในไร่
นำและสิ่งแวดล้อม ลดกำรพ่ึงพำปัจจัยกำรผลิตจำกภำยนอก เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถด ำรงชีพและ
ประกอบอำชีพกำรเกษตรได้อย่ำงยั่งยืน ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสำน และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เป็นต้น 
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 ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยได้บรรจุประเด็นเศรษฐกิจกำรเกษตรสี
เขียวไว้ด้วย ประกอบด้วย 2 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถำบันเกษตรกรเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร
มืออำชีพ และยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและ
ยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
ผลิตหรือประกอบธุรกิจกำรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน ำหลักกำรสีเขียว (Green) มำใช้ใน
โซ่อุปทำนตั้งแต่กำรเลือกใช้วัตถุดิบสีเขียว (Green Material) กำรจัดซื้อสีเขียว (Green Purchasing) 
กำรผลิตสีเขียว (Green Production) กำรบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packing) กำรตลำดสีเขียว 
(Green Markets) กำรสร้ำงตรำสินค้ำสีเขียว (Green Branding) และกำรขนส่งสีเขียว (Green 
Logistics) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของเศรษฐกิจสีเขียว (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.2559) ธุรกิจเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โลกก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้ กำร
จะท ำให้เกษตรกรรมเกิดควำมยั่งยืนได้ (World Farmers’ Organization.2012) 

 แนวคิดพ้ืนฐำนของเกษตรอินทรีย์ คือ กำรท ำกำรเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่ำงอย่ำง
มำกจำกระบบเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉพำะพืชที่ปลูก ซึ่ง
เป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพรำะให้ควำมสนใจเฉพำะแต่ผลผลิตของพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้ค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรกำรเกษตรหรือนิเวศกำรเกษตร ส ำหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นกำรเกษตรแบบ
องค์รวมจะให้ควำมส ำคัญกับกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศกำรเกษตร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน  กำรรักษำแหล่งน้ ำให้สะอำด และกำรฟ้ืนฟูควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของฟำร์ม ทั้งนี้เพรำะแนวทำงเกษตรอินทรีย์อำศัยกลไกและกระบวนกำรของ
ระบบนิเวศในกำรท ำกำรผลิต จำกเหตุผลที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธกำรใช้
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจำกสำรเคมีกำรเกษตรเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อกลไกและ
กระบวนกำรของระบบนิเวศ นอกเหนือจำกกำรปฏิเสธกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรแล้ว เกษตรอินทรีย์
ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลของวงจรของธำตุอำหำร กำรประหยัดพลังงำน กำรอนุรักษ์ระบบ
นิเวศกำรเกษตร และกำรฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ซึ่งถือได้ว่ำเกษตรอินทรีย์เป็นกำรบริหำร
จัดกำรฟำร์มเชิงบวก (Positive management) และกำรจัดกำรเชิงบวกนี้เองที่ท ำให้เกษตรอินทรีย์
แตกต่ำงอย่ำงส ำคัญจำกกำรเกษตรที่ไม่ใช้สำรเคมี หรือเกษตรปลอดสำรเคมีและเกษตรไร้สำรพิษ 
เนื่องจำกเกษตรอินทรีย์เป็นกำรเกษตรที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำฟำร์มเชิงสร้ำงสรรค์ (เพ่ืออนุรักษ์
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศกำรเกษตรในไร่นำ) ดังนั้นเกษตรกรที่หันมำท ำเกษตรอินทรีย์จึงจ ำเป็นต้อง
พัฒนำกำรเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชำติและกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มของตนเพ่ิมขึ้นด้วย ผลที่ตำมมำก็คือ
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เกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทำงกำรเกษตรที่ตั้งอยู่บนกระบวนกำร แห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำ เพรำะ
เกษตรกรต้องสังเกต  ศึกษำ วิเครำะห์-สังเครำะห์ และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับกำรท ำกำรเกษตรของ
ฟำร์มตนเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขทั้งทำงกำยภำพ (เช่น ลักษณะของดิน ภูมิอำกำศ และภูมินิเวศ) รวมถึง
เศรษฐกิจ-สังคมที่แตกต่ำงจำกพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือคัดสรรและพัฒนำแนวทำงเกษตรอินทรีย์ที่เฉพำะและ
เหมำะสมกับฟำร์มของ ตัวเองอย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ เกษตรอินทรีย์ยังให้ควำมส ำคัญกับเกษตรกร
ผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์มุ่งหวังที่จะสร้ำงควำมมั่นคงในกำรท ำกำรเกษตรส ำหรับ
เกษตรกร ตลอดจนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม วิถีกำรผลิตของเกษตรอินทรีย์เป็น
วิถีกำรผลิตที่เกษตรกรต้องอ่อนน้อมและ เรียนรู้ในกำรดัดแปลงกำรผลิตของตนให้เข้ำกับวิถีธรรมชำติ 
อำศัยกลไกธรรมชำติเพ่ือท ำกำรเกษตร ดังนั้นวิถีกำรผลิตเกษตรอินทรีย์จึงเป็นวิถีแห่งกำรเคำรพและ
พ่ึงพิงธรรมชำติ ซึ่งสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพ้ืนบ้ำนของสังคมไทย แต่ใน
ขณะเดียวกัน เกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธกำรผลิตเพ่ือกำรค้ำ เพรำะตระหนักว่ำครอบครัวเกษตรกร
ส่วนใหญ่จ ำเป็นต้องพ่ึงพำกำรจ ำหน่ำยผลผลิต เพ่ือเป็นรำยได้ในกำรด ำรงชีพ ขบวนกำรเกษตร
อินทรีย์พยำยำมส่งเสริมกำรท ำกำรตลำดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งใน ระดับท้องถิ่น ประเทศ และ
ระหว่ำงประเทศ โดยกำรตลำดท้องถิ่นอำจมีรูปแบบที่หลำกหลำยตำมแต่เงื่อนไขทำงสภำพเศรษฐกิจ
และ สังคมของท้องถิ่นนั้น เช่น ระบบชุมชนสนับสนุนกำรเกษตร ( Community Support 
Agriculture - CSA) หรือระบบอ่ืนๆ ที่มีหลักกำรในลักษณะเดียวกัน ส่วนตลำดที่ห่ำงไกลออกไปจำก
ผู้ผลิต ขบวนกำรเกษตรอินทรีย์ได้พยำยำมพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตและระบบกำรตรวจสอบรับรอง ที่
สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่ำ ทุกขั้นตอนของกำรผลิต แปรรูป และกำรจัดกำรนั้นเป็นกำร
ท ำงำนที่พยำยำมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษำคุณภำพของผลผลิตให้เป็นธรรมชำติ
เดิมมำกที่สุด จำกแนวคิดหลักพ้ืนฐำนของเกษตรอินทรีย์ ที่มุ่งเน้นกำรท ำกำรเกษตรที่อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม แนวทำงปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์จึงเน้นกำรผลิตควำมสอดคล้องกับวิถีธรรมชำติ 
โดยกำรประยุกต์ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชำติส ำหรับกำรท ำเกษตร ที่ส ำคัญได้แก่ กำรหมุนเวียนธำตุ
อำหำร กำรสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ควำมสัมพันธ์แบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่หลำกหลำย กำร
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูนิเวศกำรเกษตร 

 ยุคบุกเบิกของเกษตรอินทรีย์ ที่ได้เริ่มต้นเกือบหนึ่งร้อยปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะในช่วง
ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1920 เป็นยุคของนักคิดและนักปรัชญำ ที่ได้วำงรำกฐำนของแนวคิดเรื่องเกษตร
อินทรีย์ เช่น Albert Howard (อังกฤษ) Anna Primavesi (บรำซิล) Bashkar Save (อินเดีย)  Efraim 
Hernandez Xolocotzi (เม็กซิโก) Eve Balfour (อังกฤษ)  Hans & Maria Muller (สวิสเซอร์แลนด์) 
Jerome Rodale (สหรัฐอเมริกำ) Rachel Carson (สหรัฐอเมริกำ) Masanobu Fukuoka (ญี่ปุ่น) 
and Rudolf Steiner (เยอรมัน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์)  ผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์ในยุคต้นนี้ได้
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พยำยำมแสดงให้สังคมโลกได้เห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรด ำเนินชีวิตของพวกเรำ กำรบริ โภค
อำหำรของเรำ และกำรผลิตอำหำรของเรำนั้น เชื่อมโยงกันกับสุขภำพของมนุษย์เรำและสุขภำพของ
โลกเรำอย่ำงไร   ยุคที่ 2 ของเกษตรอินทรีย์เริ่มต้นเมื่อมีกำรจัดตั้งสมำพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ 
IFOAM ในปี ค.ศ. 1972 ซึ่งได้ท ำให้มีกำรริเริ่มจัดท ำมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และระบบกำรตรวจ
รับรอง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีประเทศต่ำงๆ มำกกว่ำ 82 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รัฐบำลได้จัดท ำมำตรฐำน
และกฎระเบียบเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีกำรตรวจรับรองมำตรฐำนครอบคลุมพ้ืนที่มำกกว่ำ 
487.5 ล้ำนไร่ ใน 170 ประเทศ  แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหำควำมท้ำทำยด้ำนสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม ก็ขยำยตัวและมีควำมเร่งด้วนมำกขึ้น  IFOAM เชื่อว่ำ เรำจะต้องเร่งกระบวนกำรพัฒนำ
เกษตรอินทรีย์ให้ขยับเข้ำสู่ยุคที่ 3 ยุค ที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมยัุ่งยืนทำงนิเวศ (ecologically 
sound) ควำมอยู่รอดทำงเศรษฐกิจ (economically viable) ควำมเป็นธรรมทำงสังคม (socially 
just) ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม (culturally diverse) และควำมโปร่งใสในกำรผลิต 
(transparently accountable) ซึ่งเป็นที่มำของกำรจัดกระบวนกำรระดมสมองภำยใต้เครือข่ำย 
Sustainable Organic Agriculture Action Network (SOAAN) ที่น ำโดย IFOAM 

 นั กวิ จั ย จ ำกมหำวิ ทยำลั ย  Washington State University สหรั ฐ อ เมริ ก ำ  ได้
ท ำกำรศึกษำในลักษณะที่เรียกว่ำ กำรวิเครำะห์อภิมำน (meta-analysis) ซึ่งเป็นกระบวนกำรวิจัยที่
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลงำนวิจัยต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ มีกำรประเมินงำนวิจัยดังกล่ำว แล้วใช้สถิติ
ชั้นสูงในกำรวิเครำะห์ประมวลผล ซึ่งจะท ำให้ลดอคติได้ ในกำรศึกษำในครั้งนี้ นักวิจัยได้ท ำกำร
วิเครำะห์ผลตอบแทนของฟำร์มที่ปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบฟำร์มทั่วไป โดยใช้ข้อมูล
จำกงำนวิจัย 44 งำนวิจัย ย้อนหลังกลับไปในตลอดช่วง 40 ปี ซึ่งเป็นกำรศึกษำระบบกำรปลูกพืช 55 
ชนิด ใน 14 ประเทศ ใน 5 ทวีป และพบว่ำ เกษตรกรที่ท ำกำรเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์มีก ำไร
ดีกว่ำถึงร้อยละ 22 - 35 โดยผลต่ำงของก ำไรนี้เกิดขึ้นมำจำกรำคำพรีเมี่ยมเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกร
ได้รับจำกกำรขำยผลผลิตเข้ำสู่ตลำดเกษตรอินทรีย์ ซึ่งท ำให้เกษตรอินทรีย์มีสัดส่วนของผลตอบแทน
ต้นทุน (benefit/cost ratio) สูงกว่ำเกษตรทั่วไปร้อยละ 20–24 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และภำพรวมธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทยผู้วิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ เมื่อตลำดเกษตรอินทรีย์มีกำรขยำยตัวตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท ำให้เกษตรกรไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรเพำะปลูกและขยำย
พ้ืนที่ไปสู่ระยะปรับเปลี่ยนจำกเกษตรเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือสำมำรถผลิตสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
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2. นโยบำยด้ำนกำรเกษตรในแผนพัฒนำระดับชำติของประเทศไทยยุค 4.0 

 2.1 แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564)  

 แนวทำงกำรพัฒนำกำรเกษตรเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 – 3 (ปี 2504 - 2519) มุ่งเน้นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร 
โดยเฉพำะแหล่งน้ ำเพ่ือกำรชลประทำนและเส้นทำงคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงตลำดสินค้ำเกษตรใน
ท้องถิ่นและภูมิภำคกับตลำดกลำงมีกำรพัฒนำตลำดสินเชื่อเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในกำรกู้ยืมของ
เกษตรกร นอกจำกนี้ รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยและส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ปริมำณกำรผลิตสินค้ำเกษตร เพ่ือยกระดับรำยได้ของเกษตรกรและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดต่ำงประเทศ ซึ่งผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำท้ำให้เศรษฐกิจกำรเกษตรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น มีกำรขยำย
พ้ืนที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้ำว ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง ยำสูบ และยำงพำรำเพ่ิมขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว น ำมำซึ่งปัญหำเสถียรภำพด้ำนรำคำและรำยได้ของเกษตรกรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 4 - 7 
(ปี 2520 - 2539) รัฐบำลได้ตระหนักถึงที่ดินทำงกำรเกษตรทีมี่อยู่อย่ำงจ ำกัด เน้นแนวทำงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพต่อหน่วยพื้นที่กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติทำงกำรเกษตร กำรขยำยตลำด
สินค้ำเกษตร กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลก พร้อมกับกำรหำแนวทำงเพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ที่ไม่เท่ำเทียมกัน โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตกำรเกษตรถึง 3 แผน คือ แผนฟ้ืนฟูกำรเกษตร แผนปรับระบบกำรเกษตรใน
เขตชลประทำนลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ และแผนปรับโครงสร้ำงและระบบกำรผลิตกำรเกษตร ต่อมำในช่วง
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่  8 (ปี  2540 – 2544) ได้มีกำรปรับเปลี่ยนทั้ งแนวคิด ทิศทำงและ
กระบวนกำรพัฒนำจำกเดิมที่มุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเป็นหลักมำเป็นกำร
พัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และองค์กรเกษตร ให้ควำมส ำคัญกับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2545 - 
2549) แนวทำงกำรพัฒนำยังคงต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งเน้นกำรพัฒนำคน รวมทั้งกำร
ปรับโครงสร้ำงกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในช่วงของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 (ปี 
2550 - 2554) เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำโดยใช้แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรผลิต โดยพิจำรณำตลอดโซ่กำรผลิต รวมทั้งกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำเดิม สำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศได้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 (ปี 
2555 - 2559) ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผลิตกำรจัดกำรสินค้ำ
เกษตรและควำมมั่นคงด้ำนอำหำร สนับสนุนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรเป็น
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ศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตรของอำเซียน ส ำหรับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 
2564) เน้นควำมต่อเนื่องกับแผนที่ผ่ำนมำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลำง
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีกำรรวมกลุ่มเป็นสถำบันเกษตรกรในชุมชนต่ำงๆ เพ่ือผลักดันให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนในรูปของธุรกิจเกษตรที่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มำขยำยผลและประยุกต์ใช้อย่ำงต่อเนื่อง
กำรพัฒนำกำรเกษตรในระยะต่อไป ถือเป็นก้ำวส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศจำกวิถีกำรท ำเกษตร
แบบดั้งเดิมไปสู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำ
สนับสนุนกำรผลิต สินค้ำเกษตร ซึ่งเป็นกำรขับเคลื่อนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ
ยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกำรพัฒนำประเทศภำยใต้นโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0 

 

 2.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2564 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมำณกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ 2) เพ่ือเพ่ิมกำรค้ำและกำรบริโภคสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ในประเทศ 3) เพ่ือให้สินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค ทั้งในและต่ำงประเทศ 4) เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลำงของสินค้ำและบริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์
ในระดับสำกล 5) เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
ดังนั้นจึงได้ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 4 ประเด็นดังนี้  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรวิจัย กำรสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ และนวัตกรรม
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัย กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้ำนเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจน กำรน ำผลกำรวิจัย องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมต่ำงๆ เผยแพร่ให้บุคลำกรทุกภำคส่วนได้
เรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ 
และปลำยน้ ำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเกษตรอินทรีย์ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆในกระบวน กำรผลิต ทั้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ทุกภำคส่วน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน รูปแบบในกำรผลิต ปัจจัยกำรผลิต ควำมรู้ทำง กำรผลิต กำรแปรรูป 
กำรบรรจุเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต ให้ตรงตำม มำตรฐำนและ ควำม
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ต้องกำรของตลำด ก่อให้ เกิดกำร พัฒนำอย่ำงยั่ งยืนที่ สอดคล้องกับ SDGs (Sustainable 
Development Goals) ในระบบกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรตลำดสินค้ำและบริกำร และกำรรับรองมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ สินค้ำและบริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ มีควำมเข้มแข็งได้รับควำมเชื่อมั่นและยอมรับจำกผู้ผลิต 
และผู้บริโภคท้ังภำยในและต่ำงประเทศ มีกำรพัฒนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริโภครับรู้และตระหนักถึง
คุณค่ำและคุณประโยชน์ของกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับพฤติกรรมในกำรบริโภค 
คุณภำพของสินค้ำและบริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์มีมำตรฐำนได้รับกำรยอมรับและเชื่อถือจำกผู้บริโภค
ทั้งในและต่ำงประเทศ และสำมำรถเทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกลได้ มีควำมหลำกหลำยของสินค้ำและ
บริกำร อุปสงค์และอุปทำนของสินค้ำและบริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค มีช่องทำงกำรตลำดที่แพร่หลำย ผู้บริโภคมีควำมสะดวกในกำรซื้อสินค้ำและบริกำรด้ำน
เกษตรอินทรีย ์

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
ไปสู่กำรปฏิบัติตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ โดยมีกลไกในกำรให้ควำมรู้และค ำแนะน ำ มีกำร
ติดตำมประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้กำรบูรณำกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมำณ
ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ 

 โดยสรุปยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นนโยบำย
ผลักดันแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่กำรผลิต ตั้งแต่ต้นทำง กลำง
ทำง ปลำยทำง ส่งผลต่อกำรพัฒนำเกษตรกรไปจนถึงผู้บริโภคในประเทศ  

2.3 แนวคิดประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทยมีพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจำกอดีตจนปัจจุบัน อดีตโดยเริ่มต้น
จำกประเทศไทย 1.0 ที่เน้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมำสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสำหกรรมเบำ และ
พัฒนำสู่ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสำหกรรมที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น ปัจจุบันประเทศไทย  3.0 
เกิดข้ึนในช่วงเวลำที่กระแสโลกำภิวัฒน์เปิดกว้ำง มีกำรไหลของทุนและเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศเข้ำ
มำลงทุนในประเทศ ท ำให้อุตสำหกรรมไทยมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำร
ผลิต จำกกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรนำเข้ำ มำเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือส่งออก ค่ำนิยมชุดใหม่ ไม่ว่ำ
จะเป็นวัตถุนิยม ปัจเจกนิยม สุขนิยม และสำกลนิยม ได้เข้ำมำแทนที่ค่ำนิยมดั้งเดิมที่เน้นกำรเอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปัน ควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง กำรมีครอบครัวที่อบอุ่น และท้องถิ่นนิยม  
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 ในช่วงต้นของกำรขับเคลื่อนประเทศไทย 3.0 อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย
อยู่ที่ร้อยละ 7-8 ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่มีกำรคำดหวังว่ำ ประเทศไทยจะก้ำวสู่ควำมเป็นประเทศ
อุตสำหกรรมใหม่ เช่นเดียวกับประเทศเกำหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งดูเหมือนว่ำทุกอย่ำง
จะด ำเนินไปได้ด้วยดี แต่ในควำมเป็นจริงประเทศไทย 3.0 เป็นโมเดลกำรพัฒนำที่ค่อนข้ำงฉำบฉวย 
เป็นกำรเร่งกำรเจริญเติบโต เพ่ือไล่ให้ทันประเทศที่พัฒนำแล้ว จึงมีกำรเจริญเติบโตแบบรำกแขนง 
เทคโนโลยีและทุนของต่ำงชำติที่นำเข้ำมำไม่มีกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงจริงจัง ขำดกำร
สะสมทุน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำทุนมนุษย์ ประเทศไทยจึงถูกมองเป็น “ประเทศที่ดูเหมือน
ทันสมัย แต่ไม่พัฒนำ”กำรที่ไม่มีฐำนรำกที่แข็งแรงของตนเอง ไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ พ่ึงพิงกับ
โอกำสของกำรค้ำและกำรลงทุนจำกภำยนอก แต่ละเลยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ในที่สุด
ประเทศไทยจึงต้องเผชิญกับวิกฤตต้มย ำกุ้ง ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งหลังจำกกำรเกิดวิกฤตแล้ว อัตรำกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงมำอยู่ที่ระดับร้อยละ 3-4 มำเกือบ 20 ปี จนถึงปัจจุบัน 
ประเทศไทยติดอยู่ในกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap) ในโลกของกำรแข่งขัน 
เพ่ือสร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับประเทศนั้น จ ำเป็นจะต้องยกเครื่องกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสียใหม่ เน้น
กำรใช้องค์ควำมรู้ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ แทนกำรเน้นทรัพยำกร
พ้ืนฐำน ที่นับวันจะหมดลงเรื่อยๆ เป็นกำรเติมเต็ม”ควำมได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยู่ด้วย 
“ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน” เพ่ือ “สร้ำงมูลค่ำ” แทนที่จะเป็นแค่ “เพ่ิมมูลค่ำ” ผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจชุดใหม่ จึงเป็นไปในลักษณะ “ท ำน้อยได้มำก” ไม่ใช่ในลักษณะ “ท ำมำก
ได้น้อย” แบบเดิมอีกต่อไป 

 นอกเหนือจำกกำรติดอยู่ในกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ภำยใต้ Thailand 3.0 ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับ “กับดักควำมเหลื่อมล้ ำ” (Inequality Trap) ซึ่งเป็นช่องว่ำงของรำยได้และโอกำส
ระหว่ำงคนจนกับคนรวยที่ห่ำงมำกขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีควำมเหลื่อมล้ำทำงรำยได้สูง
เป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย หำกพิจำรณำสัดส่วนรำยได้ของประชำกรและกำรถือครองทรัพย์สิน 
ระหว่ำงปีพ.ศ. 2531-2550 สัดส่วนรำยได้ของประชำกรร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด มีรำยได้รวมกัน
ประมำณร้อยละ 55 ของรำยได้รวมทั้งประเทศ ในขณะที่กลุ่มที่จนที่สุดร้อยละ 20 มีรำยได้รวมเพียง
ร้อยละ 4 ของรำยได้รวมทั้งประเทศเท่ำนั้น โดยสัดส่วนรำยได้ดังกล่ำวไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยส ำคัญในระยะเวลำกว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ และ ข้อมูลกำรถือครองทรัพย์สินครัวเรือน แสดงว่ำ ในปี
พ.ศ. 2549 กลุ่มประชำกรที่รวยที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ มีทรัพย์สินประมำณ 70 เท่ำของกลุ่มที่
จนที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ 

 นอกเหนือจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงและกับดักควำมเหลื่อมล้ำ อีกหนึ่งกับดักที่
ประเทศไทยเผชิญคือ “กับดักควำมไม่สมดุล” โดยในหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยเน้นควำม
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มั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ แต่ละเลยกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงสังคมที่อยู่ดีมีสุข และกำรยกระดับ
ศักยภำพและภูมิปัญญำมนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่ำงๆ มำกมำย ทั้ง 3 กับดักในประเทศ
ไทย 3.0 จึงเป็นสำเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยไม่สำมำรถสร้ำงควำมมั่งคั่ง มีควำมมั่งคงในแนวทำงที่
ยั่งยืนได้มำกกว่ำนี้ เหตุผลส ำคัญของกำรปรับเปลี่ยนโมเดลทำงเศรษฐกิจ จำก ประเทศไทย  3.0 ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 

 แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน ำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกกับดัก
ประเทศรำยได้ปำนกลำง กับดักควำมเหลื่อมล้ ำ และกับดักควำมไม่สมดุล พร้อมกับเปลี่ยนผ่ำน
ประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The 
Fourth Industrial Revolution อย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมแนวทำงที่แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีได้วำง
ไว้ ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ควบคู่ไปกับกำรเชื่อมโยงกับประชำคมโลก ตำมแนวคิด 
“ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่ำนกลไก“ประชำรัฐ” สิ่งที่คนไทยคำดว่ำจะได้รับจำก 
ประเทศไทย 4.0 (กองบริหำรงำนวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ, 2559) 

 1. อยู่ใน สังคมไทย 4.0 ที่เป็นสังคมที่มีควำมหวัง เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข และเป็นสังคมที่มี
ควำมสมำนฉันท์ เป็นสังคมที่มีควำมพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลำงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิด
ควำมเท่ำเทียมในสังคม ควำมเหลื่อมล้ ำอยู่ในระดับต่ ำ มีสิ่งแวดล้อมและสุขภำพที่ดี 

 2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพดีและได้รับสวัสดิกำรทำงสังคมที่
เหมำะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสำมำรถอยู่บนเวทีโลกได้อย่ำงภำคภูมิใจ 
และสำมำรถมีส่วนร่วมกับนำนำชำติเพ่ือท ำให้โลกดีขึ้น น่ำอยู่ข้ึน 

 3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจำกกับดักควำมยำกจน โดยผันตัวเองจำกเกษตรกรผู้ผลิตมำ
เป็นผู้ประกอบกำรทำงกำรเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีต้นทุนกำร
ผลิตต่ ำสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตรจำกกำรแปรรูป 

 4. เป็น SME 4.0 ที่สำมำรถสร้ำงหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำร
สร้ำงมูลค่ำในสินค้ำและบริกำร มีควำมสำมำรถทำงกำรค้ำขำย สำมำรถเข้ำถึงตลำดในประเทศ ตลำด
อำเซียน และตลำดโลก ท ำให้มีรำยได้สูงขึ้น มีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีข้ึน และมีอนำคตที่สดใส 

 5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีกำรกระจำยควำมเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยำยตัว สำมำรถท ำงำน
ในถิ่นฐำนบ้ำนเกิดได้โดยไม่จ ำเป็นต้องเข้ำมำท ำงำนในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจำกมีลู่ทำง 
โอกำสและงำนที่ดีกระจำยอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 ประเทศไทย 4.0 ก ำหนดเป้ำหมำยครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้   
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 1. ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำ (Value - Based 
Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 2. ควำมอยู่ดีมีสุขทำงสังคม เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ( Inclusive Society) ด้วย
กำรเติมเต็มศักยภำพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืน
ควำมสมำนฉันท์และควำมเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมำอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เป้ำหมำยในภำคเกษตร ต้องกำรเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จ ำนวน 20,000 ครัวเรือน 
ภำยใน 5 ปี และ 100,000 ครัวเรือน ภำยใน 10 ปี 

 3. กำรยกระดับคุณค่ำมนุษย์ ด้วยกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 
ควบคู่ไปกับกำรเป็นคนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง  

 4. กำรรักษ์สิ่งแวดล้อม มีระบบเศรษฐกิจที่สำมำรถปรับสภำพตำมภูมิอำกำศควบคู่ไปกับกำร
เป็นสังคมคำร์บอนต่ ำอย่ำงเต็มรูปแบบ (กองบริหำรงำนวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ, 2559) 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดนโยบำยด้ำนกำรเกษตรในแผนพัฒนำ
ระดับชำติของประเทศไทยยุค 4.0 ผู้วิจัยสรุปได้ว่ำ ประเทศมีนโยบำยในกำรพัฒนำภำคเกษตรมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 1-12 และมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบก้ำวหน้ำ เมื่อรัฐบำล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ที่ภำครัฐน ำมำผลักดัน
เกษตรกรให้ที่หลุดพ้นจำกกับดักควำมยำกจน โดยผันตัวเองจำกเกษตรกรผู้ผลิตมำเป็นผู้ประกอบกำร
ทำงกำรเกษตรสมัยใหม่หรือผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmers) มีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตรจำกกำรแปรรูป 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัด   

 ค ำว่ำ “Indicator หรือ ตัวชี้วัด” หมำยถึง เครื่องชี้สภำวะบำงอย่ำงเพ่ือใช้วิเครำะห์เกี่ยวกับ
สภำพกำรณ์ หรือภำวะกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยกำรผลิต  กระบวนกำร  กำร
ด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในงำนวิจัยนี้ผู้วิจัยขอใช้ค ำว่ำ 
“ตัวชี้วัด” 

 The American Heritage Dictionary (1972) ได้นิยำมตัวชี้วัดไว้ว่ำ “ตัวชี้วัด หมำยถึง
ข้อควำมที่ใช้บ่งบอกหรือเครื่องมือที่ใช้ติดตำมกำรด ำเนินงำนหรือสภำวะของระบบ ” Oxford 
Dictionary (1981) กล่ำวว่ำ ตัวชี้วัด คือ สิ่งชี้หรือสิ่งบอกทิศทำงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง Johnstone 
(1981) ให้ควำมเห็นว่ำตัวชี้วัด หมำยถึง ตัวแปรหรือองค์ประกอบในกำรวัดเพ่ือให้ได้คุณค่ำหรือ
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คุณลักษณะ ซึ่งบ่งบอกสถำนภำพของลักษณะ หรือผลลัพธ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง 
“ตัวชี้วัด” มีลักษณะที่ส ำคัญ 2 ประกำร ได้แก่ 

 1. ตัวชี้วัดจะต้องสำมำรถให้ค่ำ หรือบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ท ำกำรวัดว่ ำ มีปริมำณหรือ
คุณลักษณะเช่นไร ส่วนจะมีควำมหมำยอย่ำงไร จะต้องน ำไปตีค่ำ หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือ
มำตรฐำน จึงจะทรำบได้ว่ำ สิ่งนั้นมีค่ำสูงหรือต่ ำได้มำตรฐำนหรือไม่ เพียงใด 

 2. ค่ำหรือคุณลักษณะที่ได้จำกตัวชี้วัดมีควำมหมำยภำยใต้เงื่อนไข 2 ประกำร คือ 

 2.1 เงื่อนไขของเวลำ กล่ำวคือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถำนภำพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพำะช่วงเวลำใด 
เวลำหนึ่ง เช่น ระยะเวลำ 1 สัปดำห์  3 เดือน 1 ปีขึ้นอยู่กับระยะเวลำที่เก็บรวบรวมข้อมูลมำใช้และ
กำรตีควำมหมำย 

 2.2 เงื่อนไขของสถำนที่ กล่ำวคือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถำนภำพของสิ่งที่มุ่ง วัดเฉพำะในเขต
พ้ืนที่ หรือบริเวณ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบที่ท ำกำรตรวจสอบ เช่น ระดับต ำบล อ ำเภอ จังหวัด  

 บุษบำ ตนัตศักดิ์ (2550) กล่ำวถึง กำรสร้ำงตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภำพว่ำ เป็นกำรเน้นถึงกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็นหลัก และเน้นกำรประเมินผลผลิต (Output) โดยมีขั้นตอน ดังนี้   

 1. กำรพิจำรณำเป้ำหมำยที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  

 2. ทุกเป้ำหมำยต้องมขี้อมูลตัวชี้วัดที่สำมำรถระบุว่ำเป้ำหมำยนั้นได้บรรลุแล้ว 

 3. กำรหำแหล่งข้อมูลของตัวชี้วัด 

 4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. เวลำในกำรรวบรวมข้อมูล 

ในกำรประเมินตัวชี้วัด จะถูกพัฒนำขึ้นมำจำกประเด็นที่ต้องกำรประเมิน โดยตัวชี้วัดนี้จะ
แสดงให้ทรำบถึง สภำพกำรณ์ที่เป็นอยู่ หรือที่เกิดขึ้นในประเด็นที่ต้องกำรประเมิน ตัวชี้วัดที่พัฒนำขึ้น
มำนั้นจะต้องมีควำมเหมำะสมกับประเด็นที่ต้องกำรประเมินสำมำรถวัดได้แม่นย ำ ถูกต้อง และที่
ส ำคัญต้องก ำหนดเกณฑ์หรือเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุส ำหรับตัวชี้วัดนั้นๆ กำรพัฒนำตัวชี้วัดใช้เป็น
เครื่องมือบอกถึงระดับกำรพัฒนำ  

  จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดตัวชี้วัด  ผู้วิจัยได้ก ำหนดควำมหมำย
ของตัวชี้วัด ( Indicators) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรศึกษำไว้ว่ำ “ตัวชี้วัด หมำยถึง ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่ประสบควำมส ำเร็จของผู้ประกอบกำรเกษตรกร
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ในบริบทประเทศไทย 4.0  ซึ่งในที่นี้หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะผู้ประกอบกำร ด้ำนกำร
ผลิตที่หลำกหลำย กำรตลำด กำรจัดกำรและกำรเงินของผู้ประกอบกำรเกษตรกรประกอบด้วย 
ตัวชี้วัด (Indicator) วิธีกำรประเมิน (Evaluated Method) และเกณฑ์กำรประเมิน (Evaluated 
Criteria) ควำมรู (Knowledge)  ทักษะ (Skill) และ พฤติกรรม (Behavior) เ พ่ือสะท้อนถึ ง
คุณลักษณะที่ประสบควำมส ำเร็จของผู้ประกอบกำรเกษตรกรในบริบทประเทศไทย 4.0” 

4. แนวคิดเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรเกษตรกร 

สภำพแวดล้อมภำยนอกมีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกิจกำร กำรที่กิจกำรจะประสบ
ควำมส ำเร็จได้นั้น ผู้บริหำรจะต้องมีควำมสำมำรถที่จะปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภำพแวดล้อมภำยนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู้บริหำรจะต้องมองหำกลยุทธ์ที่เหมำะสมที่จะแข่งขันได้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และ
ต้องมีควำมสำมำรถที่จะปรับตัวให้เหมำะสมกับกลยุทธ์เหล่ำนั้น กลยุทธ์ที่เหมำะสมทั้งต่อสถำนกำรณ์
ภำยนอก และสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนของบริษัทจะถือว่ำเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขันและกำรอยู่รอดในระยะยำว อย่ำงไรก็ตำมสภำพแวดล้อมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลำ รวมถึงมีควำมซับซ้อนยำกที่จะเข้ำใจได้ ต้องอำศัยกำรวิเครำะห์จำกผู้ที่มีประสบกำรณ์
และมีกำรตรวจสอบจำกปัจจัยแวดล้อมหลำยๆ ตัวประกอบกัน เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจได้อย่ำงลึกซึ้ง
และถูกต้องถึงระดับของกำรเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลำ กำรที่
สภำพแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถือได้ว่ำเป็นอุปสรรคที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของผู้บริหำรใน
กำรวำงแผนกลยุทธ์ เพรำะว่ำกำรคำดกำรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคตจะท ำได้ยำกขึ้น และถ้ำ
ผู้บริหำรไม่เข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมก็มีแนวโน้มว่ำ แผนกลยุทธ์ที่วำงไว้จะไม่
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงที่ควรจะเป็นกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ำ ผล
ประกอบกำรที่ดี และก ำไรของกิจกำรมักจะเกิดจำกกำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพ และกำรวำงแผนที่ดี
นั้น ต้องมีกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมที่ถูกต้อง ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นและเป็นสิ่งส ำคัญที่ผู้บริหำร
กิจกำรทุกแห่งจะต้องให้ควำมสนใจกับกำรประเมิน หรือ ตรวจสอบสภำพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบ
ต่อบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพ่ือมองหำโอกำส หรืออุปสรรคที่จะต้องเผชิญและแก้ไขต่อไปใน
อนำคต 

4.1 สภำพแวดล้อมภำยนอก  

สิ่งแวดล้อมภำยนอกที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทและสำมำรถท ำให้บริษัทได้โอกำส หรือ
เกิดอุปสรรคในกำรบริหำรกิจกำรได้ ส ำหรับสภำพแวดล้อมภำยนอกที่จะน ำมำวิเครำะห์ในกำรปรับตัว
เพ่ือเปลี่ยนจำกเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรน ำมำใช้ในเรื่องของกำรศึกษำครั้งนี้ นั้นจะมี 2 
ประเภทคือ 
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1. สภำพแวดล้อมทำงสังคม (Societal Environment) 

2. สภำพแวดล้อมของอุตสำหกรรม (Task Environment or Industry Environment) 

ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกตัวแรก หรือ สภำพแวดล้อมทำงสังคม มีตัวแปรหลำยตัวที่
กิจกำรจะต้องให้ควำมส ำคัญ และตัวแปรเหล่ำนี้จะมีผลต่อกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ซึ่งประกอบไป
ด้วย ตัวแปรที่ส ำคัญ 5 ตัวคือ 

 

4.1.1 สภำพแวดล้อมทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 

เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับค่ำนิยมของคนในสังคม ควำมเชื่อ บรรทัดฐำน ประเพณี และ
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต ตัวแปรที่จะต้องวิเครำะห์ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้  ควำม
คำดหวังหรือโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพ  บทบำทของผู้บริโภค  อัตรำกำรตั้งครอบครัวใหม่ อัตรำกำร
เพ่ิมของประชำกร กำรกระจำยของอำยุของประชำกร  กำรกระจำยของถิ่นที่อยู่ของประชำกร อำยุ
เฉลี่ยของประชำกร อัตรำกำรเกิด 

4.1.2 สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี (Technology) 

เป็นตัวแปรที่จะช่วยน ำเสนอสิ่งใหม่ๆ มำใช้ในกำรแก้ปัญหำของกิจกำร ตัวแปรที่จะต้อง
วิเครำะห์ได้แก่ กำรใช้จ่ำยของภำครัฐเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ กำรใช้จ่ำยของภำคเอกชนเพ่ือกำรวิจัย
และพัฒนำ  กำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรให้ควำมคุ้มครองด้ำนลิขสิทธิ์ กำรคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรพัฒนำเทคโนโลยีจำกห้องทดลองสู่ตลำด กำรปรับปรุงผลผลิตผ่ำนระบบอัตโนมัติ 

4.1.3 สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ (Economic) 

เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกำรแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ เงิน พลังงำน และ ข้อมูล
ข่ำวสำร ตัวแปรที่จะต้องวิเครำะห์ได้แก่  แนวโน้มของค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ อัตรำดอกเบี้ย 
ปริมำณเงินในประเทศ อัตรำเงินเฟ้อ ระดับกำรว่ำงงำนภำยในประเทศ อัตรำค่ำแรงข้ันต่ ำ กำรปรับลด
อัตรำแลกเปลี่ยนหรือมูลค่ำของเงินบำท/กำรเพ่ิมค่ำของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำท ปริมำณพลังงำน
และต้นทุนของพลังงำน และรำยได้ที่ใช้จ่ำยได้จริงเป็นรำยได้หลังหักภำษี ซึ่งรำยได้ตัวนี้จะแสดงถึง
อ ำนำจซื้อท่ีแท้จริงของประชำชนและกำรออมด้วย 

4.1.4 สภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political– legal) 
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เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจทำงกำรเมือง กำรออกกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่จะเป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรกิจกำร  ตัวแปรที่จะต้องวิเครำะห์ได้แก่ 
กฎหมำยป้องกันกำรผูกขำด กฎหมำยคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเสียภำษี  สิทธิพิเศษ
ทำงกฎหมำยอ่ืนๆ กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  ทัศนคติต่อบริษัทต่ำงชำติ กฎหมำยกำรจ้ำงงำน
และกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง และควำมมีเสถียรภำพของรัฐบำล 

ส ำหรับภำคกำรเกษตรเกี่ยวข้องจำกสภำพภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ ซึ่งปัจจัย
หลักส ำคัญส่งผลกระทบต่อแหล่งเพำะปลูกที่มีควำมหลำกหลำยในแต่ละภูมิภำคของประเทศไทยจึง
เป็นแหล่งที่มีพืชที่แตกต่ำงกัน อีกทั้งปัจจุบันเกิดภำวะโลกร้อน (Climate change) ท ำให้ยำกล ำบำก
ต่อกำรคำดเดำสภำพอำกำศ ผู้ประกอบกำรเกษตรกรต้องปรับตัวและรับมือต่อสภำพอำกำศที่ควบคุม
ไม่ได้ ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งนี้ จึงเพิ่มกำรวิเครำะห์ 

 

 

4.1.5 สภำพแวดล้อมทำงด้ำนภูมิศำสตร์ (Geographic) 

เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก สภำพดิน แหล่งน้ ำ อำกำศ 
ตัวแปรที่จะต้องวิเครำะห์ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้พ้ืนที่ในกำรเพำะปลูก  ควำมอุดม
สมบูรณ์ของดิน กำรมีแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ ภัยธรรมชำติ กำรรับมือกับโรคและแมลง 

ส ำหรับกำรประเมินสภำพแวดล้อมของอุตสำหกรรม จะเป็นกำรวิเครำะห์ถึงกลุ่มที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ซึ่งกลุ่มที่ว่ ำนี้ จะหมำยรวมถึง รัฐบำล ชุมชน
ท้องถิ่น ผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ คู่แข่งขัน ลูกค้ำ  ผู้ให้สินเชื่อ  ลูกจ้ำงหรือพนักงำน กลุ่มท่ีมีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ และสมำคมกำรค้ำที่เก่ียวข้อง  ผู้บริหำรกิจกำรจะต้องให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อม
ภำยนอกทั้งสองประเภท คือ ทั้งสภำพแวดล้อมทำงสังคม และสภำพแวดล้อมของอุตสำหกรรม 
เพรำะว่ำสภำพแวดล้อมทั้งสองประเภทนี้จะมีส่วนส ำคัญที่จะท ำให้กิจกำรประสบควำมส ำเร็จได้ใน
อนำคต  
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ภาพที่ 2 สภำพแวดล้อมผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 
 ที่มำ : ดัดแปลงจำก David Kaha. Entrepreneurship in farm, 2013 

4.2 สภำพแวดล้อมภำยใน 

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในจะช่วยให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรที่คุ้มค่ำ สร้ำงควำม
ได้เปรียบในกำรด ำเนินกิจกรรมและเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรสร้ำงคุณค่ำให้เกิดขึ้นกับลูกค้ำ 
(Customer Value) ดังนั้นผู้บริหำรจึงควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพิจำรณำปัจจัยและทรัพยำกรต่ำงๆ
ขององค์กร  ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์ขององค์กรที่มี
ประสิทธิภำพ ผลของกำรค้นคว้ำวิจัยได้บ่งชี้ให้เห็นว่ำ ควำมส ำเร็จในกำรธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรซึ่ง
มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใต้หลักกำรที่ว่ำ ปัจจัยในองค์กรมี
ควำมสัมพันธ์กันโดยใช้ 7S Framework of McKinsey รูปแบบนี้มำจำกตัวย่อของ 7 ปัจจัยดังนี้ 

 1. กลยุทธ์ (Strategy) หมำยถึง  แผนที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือสร้ำงหรือคงไว้ซึ่งควำมได้เปรียบใน
กำรแข่งขัน  หรือหำช่องทำงอย่ำงอ่ืน  

 2. โครงสร้ำง (Structure) หมำยถึง  วิธีกำรหรือแนวทำงที่องค์กรถูกจัดสร้ำงขึ้น  เป็นตัวที่
จะบอกว่ำใครเป็นหัวหน้ำใคร  และใครที่จะต้องรำยงำนใคร  ค ำถำมที่มีได้คือ 

ผู้ประกอบการ
เกษตรกร
ปราดเปร่ือง 

ซพัพลายเออร์ 

หน่วยงำนภำครัฐ 

คู่แข่งขัน 

กำรจ้ำงงำน 

งงงำน
ตัวแทนจ ำหน่ำย 

งงงำน 

ตลำด 

กำรบริกำรเชิงพำณิชย์ 

ตัวแทนด้ำนกำรเงิน 

เทคโนโลยีสนับสนุน 

ภมูิศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อมทำง

สังคม 

เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมทำง

กฎหมำย 
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 3. ระบบ (System) หมำยถึง  กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันที่บุคลำกรใน
องค์กรต้องด ำเนินกำรให้ 

 4. ค่ำนิยมร่วม (Shared Value) หมำยถึง  วัฒนธรรมองค์กร  หรือทัศนคติ  หรือควำมรู้สึก
นึกคิดของบุคลำกรที่ไปในทิศทำงเดียวกัน    

 5. รูปแบบ (Style) หมำยถึง รูปแบบของควำมมีภำวะผู้น ำที่ผู้บริหำรน ำมำใช้   

 6. บุคลำกร (Staff) หมำยถึง  พนักงำนหรือลูกจ้ำงที่รวมถึงควำมสำมำรถหรือสมรรถนะ
ของพวกเขำด้วย  

 7. ทักษะ (Skill) หมำยถึง  ควำมรู้  ควำมช ำนำญของพนักงำน  หรือลูกจ้ำงท่ีมีต่องำนที่ต้อง
ท ำให้ลุล่วงตำมเป้ำหมำย (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2553)  

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดกำรวิเครำะห์สภำพทำงธุรกิจและ
สภำพแวดล้อมผู้ประกอบกำรเกษตรกร ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบ
ส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้วิจัยน ำกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
คือ กำรวิเครำะห์ STEPG กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ กำรเมืองและภูมิศำสตร์ ด้วย
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดที่ว่ำ ธุรกิจเกษตรต้องตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมภำยนอก ควำมส ำเร็จใน
กำรท ำธุรกิจต้องมีควำมเหมำะสมกับควำมสำมำรถและสภำพแวดล้อมภำยนอก ดังนั้นจึงจ ำเป็น
ส ำหรับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่จะตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และ
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน คือ กำรวิเครำะห์ 7S Framework of McKinsey เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยในที่ท ำให้ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

 

 

 

5. แนวคิดผู้ประกอบกำรเกษตรกร (Agripreneurship)  

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรแตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรทั่วไป (Carter and Rosa, 1998) 
เพรำะธุรกิจเกษตรเป็นในธุรกิจที่มีควำมเชื่อมโยงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ได้แก่ ดิน  น้ ำ อำกำศ 
และสภำพแวดล้อมทำงสังคม ได้แก่ ชุมชนที่ท ำกำรเกษตร (Eikelandand Lie, 1999) ผู้ประกอบกำร
เกษตรกรมีกระบวนทัศน์กำรบูรณำกำรเศรษฐกิจเข้ำกับชุมชน มองว่ำ ฟำร์มเป็นธุรกิจหนึ่งใน
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ภำคอุตสำหกรรมเกษตร (Agro-industrial) กิจกรรมหลักของผู้ประกอบกำรเกษตรกรจะมุ่งเน้น
กระบวนกำรเพ่ิมมูลค่ำให้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร หรือสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอุตสำหกรรมอยู่
ตลอดเวลำ ดังนั้นผู้ประกอบกำรเกษตรกรจะมีทัศนคติ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่เหนือกว่ำ
เกษตรกร กล่ำวคือ เกษตรกร คือ บุคคลที่ท ำหน้ำที่ผลิตวัตถุดิบทำงกำรเกษตร มีรำยได้จำกกำรขำย
วัตถดุิบทำงกำรเกษตร แต่ ผู้ประกอบกำรเกษตร คือ บุคคลที่จัดกำรธุรกิจกำรเกษตรที่มีควำมตั้งใจใน
กำรขยำยธุรกิจและกำรที่มีกำรควำมเป็นผู้น ำและกำรบริหำรจัดกำรควำมสำมำรถเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยที่ศึกษำพฤติกรรมผู้ประกอบกำรจะเกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรสร้ำงคุณค่ำและกำรแสวงหำโอกำส (de Lauwere et al., 2002). 
คุณลักษณะผู้ประกอบกำรท ำให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ (Gajanayake and Surangi, 2010) ดังนั้น
ควำมท้ำทำยส ำหรับภำคเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตรต้องพัฒนำ
คุณลักษณะกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกร (McElwee,2006) พฤติกรรมของผู้ประกอบกำร
เกษตรกรประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส ำคัญคือ ทักษะกำรบริหำรจัดกำรที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจฟำร์ม 
(Farm Management) ให้มีผลก ำไร และ จิตวิญญำณผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Spirit)  ซึ่ง
ทักษะกำรบริหำรจัดกำรสำมำรถสอนให้เกษตรกรเข้ำใจได้ แต่จิตวิญญำณผู้ประกอบไม่สำมำรถสอน
ได้ เพรำะมำจำกจิตใจภำยในได้แก่ ทัศนคติซึ่งเป็นแรงบันดำลใจในกำรเป็นผู้ประกอบกำร ดังนั้นเพ่ือ
เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ของผู้ประกอบกำรเกษตรกรจึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจทัศนคติของผู้ประกอบกำร
เกษตรกรเพ่ือเป็นต้นทำงไปสู่คุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกร (Beedell and Rehman,2000) 
ดังตำรำงที่ 2 แสดงให้เห็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติของผู้ประกอบกำรกำรเกษตร 
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติ ของผู้ประกอบกำรกำรเกษตร 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
Personal characteristics 

   ทัศนคต ิ
Attitudes 

อื่นๆ 
Other 

ควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกำรกับควำมไม่แน่นอน 
(Flexibility, dealing with uncertainties) 

ทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
(Education) 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์, นวัตกรรม (Creativity, 
innovatively) 

ทัศนคติเชิงรุก (Pro-active attitude) ประสบกำรณ์  
(Experience) 

ควำมใฝ่ฝันของแรงจูงใจควำมมุ่งมั่น 
(Ambition, motivation, commitment) 

เปิดใจ (Open minded) อำยุ (Age) 

ควำมรู้ด้วยตนเอง (Self-knowledge) เปิดรับสิ่งใหม่ๆ (Open to new things) เพศ (Gender) 
ควำมรู้สึกที่มีควำมรับผิดชอบ Feeling 
responsible 

ทัศนคติที่มีต่อข้อเสนอแนะ (Attitude to 
feedback) 

 

ควำมกล้ำหำญที่จะท ำสิ่งใหม่ๆ (Courage to 
do new things) 

เป็นที่สนใจในงำน (Being interested in 
the job) 

 

ควำมระมัดระวัง (Carefulness) ทัศนคติควำมเสี่ยง (Risk-taking attitude)  
ควำมสุจริต (Honesty)   
ภูมิคุ้มกนัต่อควำมเครียด (Immunity to 
stress) 

  

กำรชอบพูดสุภำพ (Communicativeness)    
อำรมณ์ขัน (Humor)   
แคล่วคล่อง (Dynamism)   

ที่มำ :Agripreneurship Characteristics (McElwee, 2006) 

แนวคิดผู้ประกอบกำรเกษตรกรยังมีงำนวิจัยไม่มำกนัก (McElwee, 2006) เพรำะ
ระหว่ำงค ำว่ำ เกษตรกรและผู้ประกอบกำรเกษตรกรนั้นมีควำมเกี่ยวเนื่องกัน จึงยำกต่อกำรให้ค ำ
นิยำม (Palich and Bagby, 1995) ค ำว่ำ ผู้ประกอบกำรเกษตรกร (Agripreneur) มำจำกกำรผสมค ำ
2 ค ำ ค ำว่ำ Agriculture กำรเกษตร รวมกับค ำว่ำ Entrepreneur ผู้ประกอบกำร เมื่อสองค ำนี้รวมกัน 
ผู้ประกอบกำรเกษตรกร จึงมีควำมหมำยว่ำ บุคคลที่เป็นผู้ประกอบกำรที่ท ำธุรกิจเกษตร ดัง ภำพที่ 3 
กำรสังเครำะห์แนวคิดผู้ประกอบกำรเกษตรกร 
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ภาพที่ 3 กำรสังเครำะห์แนวคิดผู้ประกอบกำรเกษตรกร 

ที่มำ : ผู้วิจัย 

 อย่ำงไรก็ตำม McElwee (2008) เสนอว่ำ ลักษณะของกำรเป็นผู้ประกอบกำรตำมทฤษฎี
คลำสสิคข้ำงต้นที่มองผู้ประกอบกำรในลักษณะของบริษัทนั้น ไม่สำมำรถใช้ในกำรอธิบำย
ผู้ประกอบกำรในภำคเกษตรกรรมอย่ำงตรงไปตรงมำได้ เนื่องจำกว่ำ ผู้ประกอบกำรในชนบทไม่ได้มี
ลักษณะของกำรระดมทุนผ่ำนผู้ถือหุ้นหลำยรำย (Capital raised by share ownership) หรือกำร
แบ่งสัดส่วนของผู้ถือหุ้นกับกำรอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร (Separation of ownership and 
management control) ในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบกำรในฐำนะบริษัท นอกจำกนั้นควำมสัมพันธ์
ของเกษตรกรบนสังคมผู้ประกอบกำรก็ยังมีควำมสลับซับซ้อน ที่แตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรในฐำนะ
บริษัท และ ผู้ประกอบกำรในเมือง (Urban Entrepreneur) เช่น ควำมสัมพันธ์ของผู้ประกอบกำรใน
ชนบทนั้นไม่ได้อยู่ในรูปของผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้น แต่สำมำรถเป็นได้ทั้งควำมสัมพันธ์ในแบบของ
เกษตรกรกับเจ้ำของธุรกิจเกษตร (Owner) เกษตรในฐำนะผู้เช่ำ (Tenant) เกษตรกรในฐำนะผู้จัดกำร
ฟำร์ม (manager) เกษตรกรในฐำนะผู้รับช่วงสัญญำ (Subcontractor) และยังรวมไปถึงว่ำเกษตรกร
ผู้ประกอบกำรยังสำมำรถที่จะมีบทบำทมำกกว่ำหนึ่งบทบำท (Combination) ในทุกๆควำมสัมพันธ์
ทำงเศรษฐกิจ เช่น เกษตรกรรำยหนึ่งอำจเป็นทั้งผู้ให้เช่ำ และ เป็นผู้ รับช่วงสัญญำ ในเวลำเดียวกัน 
จำกควำมสลับซ้อนของควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจดังกล่ำว McElwee (2008) จึงเสนอกำรจัดล ำดับ
และประเภท (Taxonomy) ของเกษตรกรในสังคมชนบทเพ่ือขีดเส้นแบ่งให้เห็นว่ำใครคือ เกษตรกร 
ใครคือ ผู้ประกอบกำร และรัฐควรที่จะจัดสรรนโยบำยให้เหมำะสมกับคนแต่ละกลุ่มในชนบทอย่ำงไร  

 

เกษตรกร 

Farmer 

ผู้ประกอบกำร 

Entrepreneur 

ผู้ประกอบการเกษตรกร 

Agripreneurship 

คณุลกัษณะผู้ประกอบการเกษตรกร 

Agripreneurship Characteristics 
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5 . 1  ก ำ รจั ดปร ะ เภทของ เ กษตรกรและผู้ ป ร ะกอบกำร  ( Taxonomy of 
entrepreneurial farmers) (McElwee,2008) 

 ประเภทท่ี 1 เกษตรกรในฐำนะเกษตรกร (Farmer as farmer)  

 เกษตรกรในฐำนะชำวนำ ชำวสวน ชำวไร่  คือ เกษตรกรที่มีพหุกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
(Pluriactivity) หรือ กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ (Diversification) ที่จ ำกัด ท ำให้
เกษตรกรติดอยู่กับกำรผลิตเชิงเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม พหุกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงควำม
หลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ หมำยถึง กำรที่เกษตรกรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มำกไปกว่ำ
กิจกรรมทำงกำรเกษตร (Non-agricultural Activities) เช่น กำรเปิดที่นำให้เป็นโฮมสเตย์ หรือ กำร
ให้เช่ำเครื่องมือทำงกำรเกษตรแก่เกษตรกรรำยอ่ืน (Knickel et al., 2003) จนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ดังกล่ำว กลำยเป็นแหล่งที่มำของรำยได้  (Sources of Income) อีกทำงหนึ่ ง (Durand and 
Huylenbroeck, 2003) ซึ่งลักษณะของกำรมีพหุกิจกรรมทำงเศรษฐกิจจะปรำกฏอยู่ในผู้ประกอบกำร
ในชนบท ไม่ใช่กับเกษตรกร นอกจำกนั้นข้อแตกต่ำงที่ส ำคัญระหว่ำงเกษตรกรกับผู้ประกอบกำร
เกษตรกรคือ เกษตรกรจะถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเชิงผลักดัน (Push Factor) เช่น รำคำของสินค้ำเกษตร
ที่ตกต่ ำลงเพรำะควำมต้องกำรในตลำดโลกลดลง หรือรำคำสินค้ำเกษตรที่สูงขึ้นเพรำะได้รับกำร
ประกันรำคำจำกรัฐ จะมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดกำรตัดสินใจของเกษตรกร ในกำรที่จะเลือกปลูก
หรือไม่ปลูกสินค้ำเกษตรชนิดหนึ่งๆ ในขณะที่กำรตัดสินใจในกำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบกำรเกษตรกรจะมองไกลไปกว่ำเรื่องของกำรขึ้นลงของรำคำและกำรช่วยเหลือเฉพำะหน้ำ
ของรัฐบำล โดยผู้ประกอบกำรในชนบทนั้นจะมองไปที่โอกำสซึ่งซ่อนอยู่ในอนำคต (Potential) และ
โอกำสในกำรสร้ำงตลำดใหม่ๆ ดังนั้น ผู้ประกอบกำรเกษตรกรจึงไม่ใช่เกษตรกร เพรำะผู้ประกอบกำร
เกษตรกรจะถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเชิงรุก (Pull Factor) ที่ดึงพวกเขำเข้ำสู่โอกำสและช่องทำงใหม่ๆใน
กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่กว้ำงขวำงไปกว่ำ กำรท ำเกษตรกรรมบนที่ดิ นของตนเอง 
นอกจำกนั้นข้อแตกต่ำงอีกข้อหนึ่งระหว่ำงกำรเป็นเกษตรกรกับกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกร คือ 
เกษตรกรจะมีลักษณะของกำรร่วมมือทำงเศรษฐกิจ (Collaboration) ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทำงเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น ลงแขกช่วยกันท ำนำ ซึ่งแตกต่ำงไป จำก
ผู้ประกอบกำรเกษตรกรที่กำรร่วมมือกันมักก่อให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอันใหม่ขึ้นมำ ยกตัวอย่ำง
เช่นในงำนของ Silva and Kodithuwakku (2011) มีกำรกล่ำวถึงคนกลุ่มหนึ่งที่มีที่ดินที่สำมำรถท ำ
เหมืองได้ แต่ไม่มีควำมสำมำรถในกำรท ำเหมือง ได้อำศัยชำวบ้ำนอีกกลุ่มหนึ่งที่ ไม่มีที่ดินและทุน
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เพียงพอในกำรท ำเหมือง แต่มีทักษะในกำรท ำเหมืองให้มำช่วยในกำรผลิต จนเกิดอุตสำหกรรมกำรท ำ
เหมืองขนำดเล็กขึ้นมำ ซึ่งกำรร่วมมือดังกล่ำวได้ก่อให้เกิดกำรสร้ำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจชนิดใหม่
ขึ้นมำในชนบท 

 ประเภทที่  2 เกษตรกรในฐำนะผู้ประกอบกำร (Farmer as entrepreneur) หรือ 
ผู้ประกอบกำรเกษตรกร (Agripreneur) 

 เกษตรกรในฐำนะผู้ประกอบกำรจะมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกเกษตรกร คือ ผู้ประกอบกำร
เกษตรกรอำจมีควำมได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ (Geographical Region) เช่น มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เอ้ือต่อ
กำรท่องเที่ยว หรือ กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ ท ำให้สำมำรถหำประโยชน์จำกโอกำสที่นอกเหนือไปจำก
เรื่องกำรเกษตรโดยพ้ืนฐำนได้ เช่น กำรท่องเที่ยว กำรจัดกิจกรรมควำมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม หรือ
โอกำสในกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร โดยอำศัยเครือข่ำยทำงกำรคมนำคมที่กว้ำงขวำง ซึ่งอนุญำตให้
เกษตรกรผู้ประกอบกำร สำมำรถโยกย้ำยสินค้ำไปแปรรูปและส่งออกขำยสู่ตลำดได้ง่ำยกว่ำ 

นอกจำกนั้นผู้ประกอบกำรเกษตรกร ยังมีลักษณะส ำคัญคือ พวกเขำมีฐำนของเครือข่ำย
เชิงเครือญำติ (Family arm) ที่ช่วยให้สำมำรถหมุนเวียนทรัพยำกรได้อย่ำงยืดหยุ่น และสำมำรถน ำ
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยในวงเครือญำติของตนน ำมำปรับใช้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ
ขึ้นมำ และจำกที่ได้กล่ำวไปแล้วในข้ำงต้น ผู้ประกอบกำรเกษตรกรจะถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเชิงรุก 
(Pull Factor) ท ำให้พวกเขำมีควำมต้องกำรที่จะเป็นอิสระ (Freedom) จำกกำรพ่ึงพำกำรสนับสนุน
ด้ำนรำคำและต้นทุนจำกรัฐ ซึ่งแตกต่ำงจำกเกษตรกรที่ต้องกำรให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนในด้ำนรำคำอยู่
ตลอดเวลำ ด้วยเหตุข้ำงต้นผู้ประกอบกำรเกษตรกรจึงจ ำเป็นที่จะต้องขยำยเครือข่ำย (Network) และ
สร้ำงพันธะมิตร (Alliances) เพ่ือเป็นฐำนในกำรเดินหน้ำสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆให้กับกำรผลิต 
เช่น ตัวอย่ำงของผู้ประกอบกำรเกษตรกรในนอร์เวย์ ที่ต้องกำรจะแปรรูปเบอร์รี่ในสวนของพวกเขำให้
เป็นเจลลี่ เกษตรกรกลุ่มนี้ต้องเรียนรู้กำรเทคโนโลยีกำรผลิตจำกหน่วยงำนของรัฐ และก็ต้องหำตลำด
ที่กว้ำงขวำงกว่ำพ้ืนที่ในชนบทของตัวเองเพ่ือขำยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จำกกำรแปรรูปทรัพยำกรที่มีอยู่
แต่เดิม (Grande, 2011) นอกจำกนั้นกำรเกิดขึ้นของเกษตรกรผู้ประกอบกำร จะเป็นตัวช่วยให้
เศรษฐกิจชนบทเติบโต ผ่ำนกำรสร้ำงงำนที่สอดรับไปกำรใช้นวัตกรรมใหม่ๆทำงกำรผลิตและกำร
ขยำยตัวของเครือข่ำยของผู้ประกอบกำรเกษตรกร 

 ประเภทท่ี 3 เกษตรกรในฐำนะผู้รับช่วงสัญญำ (Contractor) 

 เกษตรกรในประเภทที่สำมนี้จะแตกต่ำงกับเกษตรกรกับผู้ประกอบกำรเกษตรกรตรงที่ 
เกษตรกรในฐำนะผู้รับช่วงสัญญำไม่มีนำหรือสวนเป็นของตัวเอง หรือถ้ำมีก็อำจจะไม่มำกพอที่จะท ำ
กำรเกษตรกรรมขนำดใหญ่ แต่เกษตรกรในฐำนะผู้รับช่วงสัญญำ มีทักษะเฉพำะด้ำนขั้นสูง หรือ เป็น
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เจ้ำของทรัพย์สินเชิงกำยภำพ เช่น เครื่องจักรในกำรท ำกำรเกษตร หรือ เมล็ดพันธุ์รำคำแพงท ำให้พวก
เขำสำมำรถที่จะรับสัญญำงำนมำท ำ ในฐำนะของผู้จัดกำรฟำร์ม (Farm Manager) หรือ เป็นแรงงำน
รับจ้ำง เช่น กลุ่มเจ้ำของรถเกี่ยวข้ำวที่รับจ้ำงเกี่ยวข้ำวในเขตภำคอีสำนของประเทศไทย (มำนะ และ
คณะ, 2558) กำรเป็นเกษตรกรในฐำนะผู้รับช่วงสัญญำ จึงมุ่งเน้นไปที่ควำมสัมพันธ์บนข้อตกลง
ระหว่ำงเจ้ำของนำ (Landowner) และ ผู้รับช่วงสัญญำ ซึ่งอำจมีมำกกว่ำสองกลุ่ม เช่น บนที่ดินห้ำสิบ
ไร่เจ้ำของที่ดินอำจจะจ้ำงผู้จัดกำรนำเพ่ือรับช่วงสัญญำในกำรท ำนำหนึ่งกลุ่ม และก็อำจจะจ้ำงกลุ่ม
เจ้ำของรถเกี่ยวข้ำวให้เข้ำมำเกี่ยวข้ำวบนที่นำ ดังนั้นกำรเป็นเกษตรกรในฐำนะผู้รับช่วงสัญญำ จึงมี
ควำมสลับซับซ้อนของเครือข่ำยที่มำกกว่ำกำรเป็นชำวนำที่ท ำเกษตรแบบดั้งเดิม  และยังรวมไปถึงว่ำ
กำรเป็นเกษตรในฐำนะผู้รับช่วงสัญญำจ ำเป็นที่จะต้องอำศัยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เช่น กำรใช้
สัญญำที่ก ำหนดรำคำของสินค้ำเกษตรที่ตำยตัว ซึ่งหมำยควำมว่ำเกษตรกรในฐำนะผู้รับช่วงสัญญำมี
ลักษณะร่วมกับเกษตรกรในฐำนะผู้ประกอบกำร ในแง่ของควำมสำมำรถที่จะบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

  

ประเภทท่ี 4 ผู้ประกอบกำรในชนบท (Rural entrepreneur, not farmer) 

 McElwee (2008) ได้แบ่งประเภทผู้ประกอบกำรในชนบท กับ ผู้ประกอบกำรเกษตรกรออก
จำกกัน โดยเส้นแบ่งส ำคัญระหว่ำงสองกลุ่มก็คือ ผู้ประกอบกำรในชนบท จะเริ่มต้นจำกกำรสร้ำง
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่หลำกหลำย (Farm-Diversified Business) จนสำมำรถสร้ำงแหล่งรำยได้ที่
สอง (Secondary Income) นอกภำคกำรเกษตรที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับกำรผลิตอำหำร ( Food 
Production) จนในที่สุดแหล่งรำยได้นอกภำคกำรเกษตรจะเข้ำมำเป็นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจหลัก 
(Core Business) แทนที่ภำคกำรเกษตร ซึ่งท้ำยที่สุดแล้วภำคกำรเกษตรก็จะค่อยๆหมดควำมหมำย
ลงไป ซึ่งแตกต่ำงจำกรผู้ประกอบกำรเกษตรกร ซึ่งภำคกำรเกษตรยังคงมีควำมส ำคัญอยู่ แต่จะอยู่ใน
รูปของพหุกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (Pluriactivity) คือ มีรำยได้จำกกำรท ำกำรเกษตร ควบคู่ไปกับ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจอ่ืนๆ ลักษณะส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของผู้ประกอบกำรในชนบท ก็คือ พวกเขำจะ
ทักษะในกำรบริหำรจัดกำร (Management Skills) ที่สูงกว่ำเกษตรกรในฐำนะผู้ประกอบกำร ซึ่งท ำ
ให้พวกเขำต้องพ่ึงพำกำรร่วมมือ (Cooperation) อย่ำงเข้มข้น ซึ่งนั่นท ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบกำรในชนบทมีควำมกว้ำงขวำงและหลำกหลำยมำกกว่ำเกษตรกรในฐำนะผู้ประกอบกำร
เช่น กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงครบวงจร (Merchandising) ที่ดูแลตั้งแต่กำรผลิต กำรท ำกำรตลำด 
และกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ เช่น ตัวอย่ำงของเครือข่ำย Pal-System ในญี่ปุ่นที่ผลิตสินค้ำเกษตรปลอด
สำรพิษ ท ำกำรตลำดในระบบ e-commerce และส่งขำยผ่ำนเครือข่ำยกำรขนส่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ของตนเอง (Pal-system, 2016) 
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 กำรจัดล ำดับแบ่งประเภทเกษตรกรของ McElwee (2008) มีข้อดีในแง่ที่ช่วยให้เห็นควำม
หลำกหลำยและสลับซับซ้อนของผู้คนในชนบท กำรที่มองเห็นว่ำผู้คนในชนบทไม่ได้มีแค่ชำวนำ แต่มี
ทั้งเกษตรกรผู้รับช่วงสัญญำและผู้ประกอบกำรในชนบท จะช่วยให้สังคมและรัฐเข้ำใจควำม
เปลี่ยนแปลงของชนบทมำกขึ้น โดยเฉพำะรัฐซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยที่จะส่งผล
โดยตรงกับชนบท ยกตัวอย่ำงเช่น ถ้ำรัฐเข้ำใจว่ำเกษตรกรในชนบทได้เปลี่ยนจำกชำวนำไปเป็น
ผู้ประกอบกำรแล้ว รัฐก็จะสำมำรถมองหำนโยบำยที่เหมำะกับสังคมของผู้ประกอบกำรในชนบท ที่
ไม่ได้ติดอยู่แค่กำรประกันรำคำ เช่น กำรสนับสนุนให้เกิดกำรรวมกลุ่มระหว่ำงผู้ประกอบกำรในชนบท, 
กำรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยระหว่ำงผู้ผลิตสินค้ำเกษตรกับผู้แปรรูป, กำรสนับสนุนเรื่องกำรลดหย่อน
ภำษีให้กับผู้ประกอบกำรในชนบท, กำรจัดกำรอบรมเรื่องกำรเป็นผู้ประกอบกำรและ และกำรจัด
อบรมเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเกษตร อย่ำงไรก็ตำมกรอบกำรน ำเสนอของ McElwee ยังมีปัญหำ
ในแง่ของกำรจัดแบ่งลักษณะของเกษตรกรที่ไม่ยืดหยุ่นมำกนัก หำกจะน ำมำปรับใช้กับสังคมของ
ผู้ประกอบกำรชนบทในประเทศอ่ืนๆ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรขีดเส้นแบ่งระหว่ำงเกษตรกรในฐำนะ
ผู้ประกอบกำร (Farmer as entrepreneur) กับ ผู้ประกอบกำรในชนบท (Rural entrepreneur) ซ่ึง
มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันในหลำยประกำร และยังรวมไปถึงว่ำเกษตรกรในบริบทของสังคมอ่ืนๆเช่น
สังคมไทย อำจมีลักษณะที่เหลื่อมกันระหว่ำงกำรเป็นเกษตรกรผู้รับช่วงสัญญำและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรในสังคมชนบท เช่น พวกเขำอำจมีนำขนำดใหญ่ให้ชำวนำรำยอ่ืนๆเช่ำ แต่กิจกรรมหลัก
ทำงเศรษฐกิจของพวกเขำกลับเป็นกำรรับจ้ำงเกี่ยวข้ำวในจังหวัดค้ำงเคียง เกษตรกรไม่สำมำรถหลีก
หนีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพรำะในขณะนี้ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้ด ำเนินไปอย่ำงรวดเร็ว ซึ่ง
เกษตรกรที่มีทัศนคติแบบผู้ประกอบกำรจะสำมำรถปรับตัวและรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่ำ
เกษตรกรชนบท 

 5.2 ทัศนคติผู้ประกอบกำรกำรเกษตร (Farmer Entrepreneurial Attitude)  

 ทัศนคติ (Attitude) เป็นควำมรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอำจจะเป็นควำมรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีก็ได้ (Fishbein & Ajzen, 1975) ทัศนคติมิใช่ส่งที่ติดตัวมำแต่ก ำเนิดแต่ก่อตัว
มำจำกกำรที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก กำรศึกษำเล่ำเรียน 
ประสบกำรณ์ของบุคคลวัฒนธรรมของสังคม เช่น ควำมเชื่อทำงศำสนำ แนวคิดกำรด ำรงชีวิตของ
สังคม ฯลฯ กำรรับถ่ำยทอดจำกบุคคลอ่ืนหรือจำกสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมำชิก สื่อมวลชน และ
บุคลิกภำพของบุคคล (Secord and Backman, 1974)  

 ทัศนคติต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Attitude towards entrepreneurship) หมำยถึง
ควำมรู้สึกของบุคคลต่อกำรประกอบกิจกำรของตน  งำนวิจัยหลำยชิ้นระบุว่ำ หำกผู้ ใดที่ได้รับ ได้รับ
กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ประกอบกำร ทัศนคติต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรเปลี่ยนไปในทำงที่ดีขึ้น 
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นอกจำกนั้น กำรได้รับประสบกำรณ์ที่ดีเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ประกอบกำรมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้
ควำมน่ำปรำรถนำและกำรรับรู้ควำมเป็นไปได้ของกำรเป็นผู้ประกอบกำร นอกจำกกำรได้รับ
กำรศึกษำแล้ว สภำพแวดล้อมอ่ืนๆก็มีส่วนเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรด้วย
(Peterman and Kennedy, 2003) นอกจำกนี้แล้วอิทธิพลจำกพ่อแม่และประสบกำรณ์กำรท ำงำนมี
ส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ และทัศนคติที่มีต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องท ำให้เกิดควำมปรำรถนำที่จะเป็นผู้ประกอบกำรต่อไป (Scott and Twomey, 
1988) งำนวิจัยดังกล่ำวนี้สอดคล้องกับกำรวิจัยของแบลคเบิร์นและเคอร์แรน (Blackburn and 
Curran) ที่พบว่ำบุคคลที่มีต้องกำรที่จะประกอบธุรกิจของตนเองมำกที่สุด มักจะเป็นผู้ที่มำจำก
ครอบครัว ที่พ่อแม่มีธุรกิจของตนเอง นอกจำกนั้นเฮนเดอร์สันและโรเบิร์ตสัน (Henderson and 
Robertson, 2000) ได้สรุปว่ำ ถ้ำสภำพแวดล้อมของบุคคลมีลักษณะที่ดึงดูดใจให้ประกอบธุรกิจของ
ตนเอง และบุคคลนั้นมีประสบกำรณ์ที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจ ก็เป็นไปได้อย่ำงมำกว่ำบุคคลนั้นจะประกอบ
ธุรกิจของตนเอง 

 ทัศนคติต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกร (Attitude towards Agripreneurship) 
หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตรที่มีควำมเชื่อและค่ำนิยมต่อกำรท ำธุรกิจเกษตร 
ประกอบไปด้วย ทัศนคติกำรแสวหำโอกำส ทัศนคติกำรสร้ำงนวัตกรรม และทัศนคติกล้ำเสี่ยง ดังภำพ
ที่ 4 

 

 

 

ภาพที่ 4 ทัศนคติผู้ประกอบกำรเกษตรกร 
ที่มำ: สังเครำะห์โดยผู้วิจัย 

ทศันคติผู้ประกอบการ

เกษตรกร 

นวตักรรม กล้าเสีย่ง 

แสวงหำ
โอกำส 

คณุลกัษณะ 
ผู้ประกอบการ
เกษตรกร 

พฤติกรรม
ผู้ประกอบกำร

เกษตรกร 
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ผู้ประกอบกำรแต่ละคนจะมีทัศนคติและแรงจูงใจส่วนบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
เพ่ือปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ (Moreno et al., 2007) ส ำหรับทัศนคติผู้ประกอบกำร
เกษตรกรประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประกำร คือ  

 1. ทัศนคติกำรแสวงหำโอกำส เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรหลักของกำรรับรู้
โอกำส (ขั้นตอนแรกในกระบวนกำรของกำรเป็นผู้ประกอบกำร) และกำรพัฒนำที่น ำไปสู่กำรก่อตัว
ทำงธุรกิจ ได้แก่ ควำมตื่นตัวของผู้ประกอบกำร ควำมไม่สมดุลข้อมูลและควำมรู้ที่มีมำก่อน เครือข่ำย
ทำงสังคม ลักษณะบุคลิกภำพรวมถึงกำรมองโลกในแง่ประสิทธิภำพและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
(Ardichvili et al., 2003 Fletcher, 2006; Jones and Holt, 2008) ผู้ประกอบกำรเกษตรกรให้
ควำมส ำคัญต่อ ข้อมูลทำงกำรตลำดเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ กำรมองหำตลำดใหม่ กำรรวบรวมข้อมูล
กำรเกษตรจำกสื่อต่ำงๆ กำรพูดคุยปัญหำกำรเพำะปลูกกับเพ่ือนเกษตรกร กำรเข้ำร่วมโปรแกรมกำร
ฝึกอบรมเกษตรกร และกำรใช้โอกำสในกำรพัฒนำโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

2. ทัศนคติกำรสร้ำงนวัตกรรม มำจำกกำรเปิดใจรับสิ่งใหม่ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ส ำหรับทุกอย่ำงโดยเฉพำะอย่ำงกำรสร้ำงควำมคิดใหม่ในกำรปรับปรุงธุรกิจเดิมหรือสร้ำงธุรกิ จใหม่
จำกควำมคิดที่แตกต่ำงกัน (Jeffrey H. Dyer, Hal Gregersen and Clayton M.Christensen 2011) 
ผู้ประกอบกำรเกษตรกรให้ควำมส ำคัญต่อ กำรขยำยพันธุ์พืชใหม่ กำรหำปัจจัยกำรผลิตใหม่เพ่ิมมูลค่ำ
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีใหม่ และ กำรท ำฟำร์มวิธีใหม่ 

3. ทัศนคติควำมกล้ำเสี่ยง ผู้ประกอบกำรที่มีทัศนคติที่มีควำมเสี่ยงต่ ำจะเลือกที่มีควำม
เสี่ยงน้อยในโครงกำรขนำดเล็กผลตอบแทนจะต่ ำ ผู้ประกอบกำรที่มีทัศนคติที่มีควำมเสี่ยงสูงแทนที่จะ
เลือกเสี่ยงโครงกำรขนำดใหญ่ผลตอบแทนจะสูงตำมไปด้วย (Chell et al.1991, Rauch and Frese, 
2007) ผู้ประกอบกำรเกษตรกรให้ควำมส ำคัญต่อ กำรลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ในฟำร์ม กำรขอรับสินเชื่อ
ในกำรขยำยธุรกิจฟำร์ม กำรพยำยำมควบคุมสภำพแวดล้อมกำรเกษตรและกำรปลูกพืชใหม่ๆเป็นรำย
แรก ดังภำพที่ 5 ที่ได้เสนอรูปแบบของทัศนคติภำยในของผู้ประกอบกำรเกษตร 
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ภาพที่ 5 รูปแบบของทัศนคติภำยในของผู้ประกอบกำรเกษตร 
ที่ ม ำ  : A model of intrinsic determinants of farmer entrepreneurial attitudes, H. S. 
Rohitha Rosairo David J. Potts. (2016) 

 

 

 

 

1. การใช้ข้อมูลการตลาดส าหรับการตัดสินใจที่ส าคัญ 

2. การมองหาตลาดใหม่ 

3. การรวบรวมข้อมูลการเกษตรจากสื่อต่างๆ 

4. การพูดคุยปัญหาการเพาะปลูกกับเพื่อนเกษตรกร 

5. การเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเกษตรกร 

1. กำรขยำยพันธ์ุพืชใหม ่

2. กำรหำปัจจัยกำรผลิตใหม ่

3. เพิ่มมูลค่ำผลติภณัฑ์ด้วยวิธีใหม ่  

4. กำรท ำฟำร์มวิธีใหม ่

1. กำรลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ในฟำร์ม 

2. กำรไดร้ับสินเช่ือในกำรขยำยธุรกิจฟำร์ม 

3. กำรควบคุมสภำพแวดล้อมกำรเกษตร 

4. กำรปลูกพืชใหม่ๆเป็นรำยแรก 
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6. แนวคิดควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตร (Agibusiness Success) 

ควำมส ำเร็จในธุรกิจ (Success) และผลกำรด ำเนินงำน (Performance) เป็นสองแนวคิด
ที่มีกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำงและเป็นแนวคิดที่เหลื่อมกันกันอยู่ยำกที่จะแยกออกจำกกัน (Simpson, 
Padmore, & Newman, 2012) อย่ำงไรก็ตำมผลกำรด ำเนินงำน คือกำรวัดควำมส ำเร็จหรือควำม
ล้มเหลวของกิจกำรที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (Pasanen, 2003) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นตัววัดที่
สำมำรถน ำมำชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของกิจกำรต่ำงๆภำยใต้ตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับและเข้ำใจ
โดยทั่วไป กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนใช้ทั้งกำรวัดด้ำนกำรเงินและด้ำนที่ไม่ใช่กำรเงิน (Devinney, 
et al., 2005) และผลกำรด ำเนินงำนทั้งสองประเภทสำมำรถใช้ร่วมกันเพ่ือแสดงผลประกอบกำรที่ลด
ปัญหำจุดอ่อนของแต่ละด้ำนได้ (Chakravarthy, 1986; Maltz, 2000; Murphy, et al., 1996) กำร
ส ำรวจงำนวิจัยในช่วงปี ค.ศ. 1987 – ค.ศ. 1993 พบว่ำ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ใช้มักจะอยู่
ใน 8 มิติ (Murphy, et al., 1996) ประกอบด้วย ประสิทธิภำพ, กำรเติบโต, ก ำไร, ขนำด,สภำพคล่อง
, ควำมส ำเร็จ, ส่วนแบ่งกำรตลำด, และโครงสร้ำงของทุน แต่ที่ใช้มำกที่สุดคือกลุ่มกำรวัดด้ำนกำรเงิน 
ประกอบด้วย ประสิทธิภำพ กำรเติบโต และก ำไร แต่กำรใช้กำรวัดทำงกำรเงินนี้ไม่เหมำะกับยุคที่
อุตสำหกรรมมีสินค้ำมำกมำย ตลำดมีควำมผันผวน และมีต้นทุนคงท่ีในสัดส่วนที่สูง (Lemak, Austin, 
Montgomery, and Reed, 1996) สภำพแวดล้อมในปัจจุบันท ำให้กำรประเมินผลประกอบกำร
ต้องกำรตัววัดทั้งจำกด้ำนกำรเงินและด้ำนอ่ืนด้วย ในงำนวิจัยหลำยครั้งที่พบว่ำกำรวัดที่ไม่ใช้ด้ำน
กำรเงินมีข้อดีในกำรชี้ให้เห็นควำมก้ำวหน้ำในระยะยำว (Rees and Sutcliffe, 1994) นอกจำกนั้น
กำรประเมินผลผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินเพียงบำงมิติก็ไม่สำมำรถให้ผลที่น่ำเชื่อถือว่ำธุรกิจ
เหล่ำนั้นประสบควำมส ำเร็จ (Chakravarthy, 1986) ดังนั้นกำรประเมินผลประกอบกำรต้องกำรตัววัด
ที่มีหลำยมิติ และประกอบด้วยตัววัดทั้งด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นๆ (Kaplan and Norton, 1992) 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมควำมส ำเร็จในกำรท ำธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมส ำเร็จ
ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบกำรเกษตรกร พบว่ำมีเกณฑ์ในกำรวัดดังนี้  ด้ำนกำรเงินวัดจำก 
ก ำไร (Profit)  ควำมต่อเนื่องของกิจกำร (Continuity)  ควำมเติบโตของธุรกิจ (Growth)  และ 
นวัตกรรม (Innovation) และด้ำนที่ไม่ใช่กำรเงินวัดจำก ควำมพึงพอใจในกำรตัดสินใจ (Decision 
makers satisfaction) สมดุลในชีวิตกำรท ำงำน (Work-life balance) กำรรับรู้ของชุมชน (Public 
recognition) และกำรคืนประโยชน์สู่สั งคม(Utility/Contributing back to society) (Toledo-
López, Díaz-Pichardo, Jiménez-Castañeda, & Sánchez-Medina, 2012) จำกกำรศึกษำของ 
Pasanen (2003) เรื่องกำรประเมินผลประกอบกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมโดยเฉพำะ
นั้น  สรุปได้ว่ำกำรประเมินผลประกอบกำรควรวัดให้ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย ยอดขำย
ต่อปี (Annual Sales), ก ำไรขั้นต้น (Gross Margin), กระแสเงินสด ในกำรด ำเนินงำน (Operating 
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Cash Flow) และ ก ำไรสุทธิ (Net Profit) (Whiting, 1986) ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นที่นิยมใช้
ได้แก่ ก ำไร,ผลตอบแทนกำรลงทุน (Return on Investment –ROI), ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(Return on Assets– ROA), กระแสเงินสด (Cash flow), ก ำ ไรขั้ นต้น  (Gross margin), และ 
อัตรำส่วนทำงกำรเงินอื่นๆ (Little, Mazumdar and Page, 1987; Luk, 1996) ควำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไร (Profitability) ก็ใช้ในกำรประเมินผลประกอบกำรได้ (White and Hamermesh, 1981) ซ่ึง
สำมำรถใช้เครื่องมือง่ำยๆที่ได้รับกำรยอมรับและนิยมใช้อย่ำงแพร่หลำย คือ ดัชนีชี้วัดผลกำร
ด ำเนินงำนแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เพ่ือวัดผลควำมส ำเร็จที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
ตำมแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton กำรวัดผลด้วย Balanced Scorecard 
จะท ำให้ผู้ประกอบกำรเกษตรกรเห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น   

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในประเด็นควำมส ำเร็จในกำรท ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบกำรเกษตรกร ผู้วิจัยพบว่ำ ควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์นั้น ต้องวัดทั้งด้ำนกำรเงิน ซึ่ง
วัดจำก ก ำไร ควำมต่อเนื่องของกิจกำร ควำมเติบโตของธุรกิจ  และ นวัตกรรม และด้ำนที่ไม่ใช่
กำรเงินวัดจำก ควำมพึงพอใจในกำรตัดสินใจ สมดุลในชีวิตกำรท ำงำน กำรรับรู้ของชุมชน และ กำร
คืนประโยชน์สู่สังคม 

กำรวิจัยกำรพัฒนำองค์ประกอบกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง  ในธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 นั้นต้อง สร้ำงเสริมแนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกร
ปรำดเปรื่องที่ประสบควำมส ำเร็จที่เป็นองค์ประกอบภำยใน  เพ่ือให้รับมือต่อสภำพแวดล้อมภำยนอก
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยแนวคิดทฤษฎีทั้งหมดที่ศึกษำ    จะใช้ในกำรสนับสนุนกำรอภิปรำย(ลกำร
วิจัยครั้งนี้  
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนาองค์ประกอบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ของประเทศไทยยุค 4.0 เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and development) โดยน าเอาความรู้

ในเรื่องสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ของประเทศไทยยุค 4.0 ไปพัฒนาการแก้ปัญหาของเกษตรกรไทย (Research:R1) จากนั้น ศึกษา

องค์ประกอบความส าเร็จและพัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 (Development: D1) และน าข้อมูลที่ได้

ไปสร้างเป็นคู่มือการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

เพ่ือทดลองใช้องค์ประกอบความส าเร็จการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 กับเกษตรกรในประเทศไทย (Research: R2) และประเมินและถอด

บทเรียนองค์ประกอบความส าเร็จในการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 (Development: D2) ก่อนน าไปเผยแพร่แก่โครงการลูกพระดาบส

เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ก าหนดการด าเนินงานแบ่งเป็น  4 ขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : การวิจัย (Research :R1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการ

ด าเนินงานและองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการวิจัยมีดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัย

ความส าเร็จของ McKinsey (1990) ที่ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จใน
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ธุรกิจ เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายในซึ่งเป็นจุดอ่อนและ

จุดแข็งของธุรกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นโอกาสหรือภัยคุกคาม ซึ่งปัจจัยภายนอกและ

ภายในเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรกลายเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร  แนวคิด

ผู้ประกอบการเกษตรกรของ McElwee (2008) ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรต้องมีปัจจัยที่จะ

น าไปสู่ความส าเร็จในวิชาชีพเกษตรกรรมกล่าวคือ  เกษตรกรต้องเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต

ด้านการเกษตร และ ทัศนคติและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ มี

นวัตกรรม และกล้าเสี่ยง  อีกทั้งยังต้องมีแนวคิดการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 

(Diversification) การที่เกษตรกรประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆที่มากไปกว่ากิจกรรมทาง

การเกษตร (Non-agricultural activities) การผลิตที่หลากหลาย/การเกษตรที่หลากหลาย (Farm-

Diversified Business) การจัดการฟาร์ม (Farm Management) ที่มีต้นทุนต่ า ภายใต้บริบทประเทศ

ไทยยุค 4.0 กับภาคเกษตรกร  จากนั้นจึงสกัดประเด็นของปัญหาการวิจัยและแนวกรอบของค าถามที่

ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 

เนื่องจากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงานในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์สภาพปัจจุบัน ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องประสบความส าเร็จ จึงมี

ข้อจ ากัดด้านคุณภาพของประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ลงมือปฏิบัติจริง

อยู่ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มายาวนาน ดังนั้น การก าหนดขอบเขตของประชากรจึงเป็นลักษณะการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง การสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่หรือเชิงก้อนหิมะ (Snowball Sampling) ผู้วิจัย

ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส าคัญ (Key Informant) ในการศึกษานี้คือ  

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความส าเร็จ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้รับ

ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM Accreditation Programme สหภาพยุโรป 

สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดาและสหรัฐอเมริกา จากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ในปี พ.ศ. 

2560 และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่นของภูมิภาคที่มีรายชื่ออยู่ ในท าเนียบสินค้าเกษตร

อินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2558 (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2559)  โดย

มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้  

1. เกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความส าเร็จมีชื่ออยู่ในระบบการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ IFOAM ให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ 
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2. ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่นของภูมิภาคที่มีรายชื่ออยู่ในท าเนียบสินค้าเกษตร

อินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2558   

3. ให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ 

หน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง 

จ านวน 30 รายโดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งเป็น 4 ภูมิภาคดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3 จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีส าคัญแบ่งตามภูมิภาคในประเทศไทย 
ภาค จังหวัด จ านวน 

ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ 8 ราย 

ภาคกลาง ราชบุรี ปราจีนบุรี นนทบุรี สพุรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 9 ราย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อ านาจเจริญและ

นครราชสีมา 
8 ราย 

ภาคใต ้ ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร 5 ราย 

รวม  30 ราย 

 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ครบถ้วนทุกข้อค าถาม มีความชัดเจนและอ่ิมตัว  (Data 

Saturation) โดยการตรวจสอบ ความถูกต้องแบบสามเส้า จนสามารถน าเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎี  

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ผู้วิจัยใช้การวิจัยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยเทคนิคการส ารวจ

ประสบการณ์ (Experience surveys) ซึ่งกระบวนการวิจัยจากประสบการณ์มาจากงานวิธีวิจัยเชิง

ธุรกิจ (Business Research Method) จะรวบรวมการสัมภาษณ์บุคคลจ านวนน้อย และต้อง

ระมัดระวังในการเลือกบุคคล โดยจะคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติ (Donald and Pamela,2013) และมี

ความรู้เรื่องธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจเกษตรอินทรีย์มายาวนาน 

ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดแนวความคิดที่ชัดเจนมากกว่าจะค้นหาเหตุการณ์ที่เป็นข้อสรุป ใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interviews) และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 

Interview) อย่างไม่เป็นทางการและไม่มีระบบในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แต่เน้นที่ความเหมาะสมของ

กลุ่มตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์ว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการหรือไม่ และค าถามที่จะใช้ใน
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การสัมภาษณ์เป็น ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) เพ่ือให้ได้ค าตอบที่เปิดกว้าง

เกี่ยวกับปัญหา และผู้ให้สัมภาษณ์จะมีอิสระในการให้ค าตอบโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัย 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องเล่าถึง การปรับตัวในการท าธุรกิจเกษตรอินทรีย์จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นปัจจัยนอกได้แก่ ด้านนโยบายเกษตรอินทรีย์ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และการปรับตัวของผู้ประกอบการเกษตรกรที่มา

จากทรัพยากรที่เป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ คน เงินทุน วัตถุดิบและเครื่องจักร กรณีนี้ผู้วิจัยจะอภิปราย

ถึงแนวความคิดกับผู้ประกอบการเกษตรกรที่มีความรู้ทั้งภายในและภายนอกภาคเกษตร ในช่วง

วิเคราะห์สถานการณ์จะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ความคิดเกี่ยวกับมุมมอง

ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง จากวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับ

คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรทั้ง 4 ภาค ในประเทศไทย ที่มีความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ 

โดยค าถามสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ อันจะช่วยให้การ

เก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และท่ีส าคัญคือ จะท าให้ผู้ให้ข้อมูลหลักถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

และเป็นจริงมากท่ีสุด ในประเด็นค าถามดังต่อไปนี้ 

1. จุดเปลี่ยนทีท่ าให้มาท าเกษตรอินทรีย์ 

2. แนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างไร 

3. ผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จควรมีคุณสมบัติด้านใดบ้าง 

 

เมื่อสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากกรอบ

เบื้องต้นตามทฤษฎีเสร็จแล้ว จึงก าหนดนัดสัมภาษณ์พร้อมส่งประเด็นส าคัญและแนวค าถามที่ผู้วิจัยได้

ท ากรอบการสัมภาษณ์ไว้ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า  เพ่ือท าให้ขอบเขตของการวิจัยแคบขึ้นและ

ประเด็นค าถามในการวิจัยชัดเจนขึ้น มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือส ารวจสถานการณ์ธุรกิจเกษตรใน

บริบทประเทศไทย 4.0 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร 

ศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคล เพ่ือท าให้

แนวความคิดชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.2  เครื่องบันทึกเสียง เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ที่ช่วยบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัย

จดบันทึกไม่ทัน เพ่ือความละเอียดมากขึ้น ก่อนท าการบันทึกเสียงทุกครั้ง ผู้วิจัยได้ขออนุญาต ผู้ถูก



 50 
 

 
 

สัมภาษณ์ก่อน จากนั้นจึงถอดเทปสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์

และน าเสนอข้อมูล 

3.3 กล้องถ่ายภาพ เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ที่ช่วยบันทึกภาพการสนทนา

และภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้วิจัยน ามาใช้ในการอธิบายผลการศึกษา 

3.4 ปากกาและสมุดจดบันทึก เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ที่ช่วยบันทึกข้อมูล

ระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจากสร้างแนวค าถามเสร็จสิ้นตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการนัด

หมายผู้ประกอบการเกษตรกรเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์ โดยใช้ประเด็นค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยที่ผู้ถูก

สัมภาษณ์สามารถตอบค าถามได้อย่างเปิดกว้าง ไม่จ ากัดค าตอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้

ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่ ครบถ้วน และเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่

ละคนนั้นอาจมีการนัดสัมภาษณ์มากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากครั้งแรกอาจยังไม่ได้ข้อมูลมากนักและเป็น

การสร้างความคุ้นเคยมากกว่า เมื่อเกิดความไว้ใจแล้วจึงมีการนัดสัมภาษณ์ครั้งถัด ๆ ไป เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยมากที่สุด 

 

5. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบข้อมูลแบบ Triangulation หรือ Denzin (1978) 

เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เป็นการใช้กระบวนวิธีที่หลากหลาย  (The Multiple-

method Approach) ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยดังนี้ 

5.1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการพิสูจน์ว่า ข้อมูลที่

ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูลด้วยแหล่งบุคคล โดย

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

นอกเหนือจากระบบ IFOAM ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลจะจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงาน

ราชการและองค์กรมหาชน สถาบันการศึกษา สมาคมและองค์กร  
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5.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) โดยตรวจสอบว่า ถ้า

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด แนวคิด 

ทฤษฎีที่ใช้ ได้แก่ แนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกร แนวคิดทัศนคติการเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรกร มีผลต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์  

5.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 

โดยการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และการตีความจากพฤติกรรมระหว่างการให้สัมภาษณ์ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการ 3 รูปแบบ คือ การ

ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลด้วยแหล่งบุคคล การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี และการตรวจสอบ

สามเส้า ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

กระบวนการวิ เคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้ วิจัยได้ศึกษาและน า

กระบวนการ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มการ

วิจัยและด าเนินไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการต่อเนื่องและลับ

ประเด็นการวิจัยให้แหลมคม ซึ่งก็คือการถกกันของสามมุมใน “วงล้อแห่งความรู้” คือ ประเด็นหรือ

ค าถามการวิจัย (Research Question) แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลหรือสิ่งที่ค้นพบ เป็นการหมุน

เกลียวการวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจแตกฉาน คมชัด เชื่อมโยงกันมากขึ้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 

2553) นอกจากนี้ ในส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าหลักการเปรียบเทียบข้อมูล การหา

ความหมายจากข้อมูล และการสร้างข้อสรุปอุปนัยมาใช้ในการศึกษาวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(สุภางค์ จันทวานิช, 2551) 

6.1 การเปรียบเทียบข้อมูล เป็นการหาความเหมือนหรือความแตกต่างกันของข้อมูล

ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ และสามารถสร้างข้อสรุปที่ค้นพบได ้

6.2 การหาความหมายจากข้อมูลที่ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความหมายกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น

อย่างไร 

6.3 การสร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดง

ความเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใช้การตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมหรือ

ปรากฏการณ์ความจริง เมื่อเห็นเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์แล้วจึงสร้างข้อสรุปการน าเสนอ

ผลการวิจัยอยู่ในลักษณะของการบรรยายเพ่ือเสนอข้อค้นพบทั่วไปและอ้างอิงด้วยค าพูดของผู้ให้
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ข้อมูลหลักและน าเสนอเป็นแผนภาพ (รัตนะ บัวสนธ , 2552) จากนั้น ผู้วิจัยจึงท าตารางสรุปผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติของความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล

หลัก จากกระบวนการทั้งหมดของการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 สามารถสรุปเป็นแผนภาพล าดับ

ขั้นตอน (Flow Chart) ดังภาพที่ 6 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 (Research :R1) 
 

แนวคิดทฤษฎีและ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

คัดเลือกเอกสาร 

วิเคราะห์

ข้อมูล 
สัมภาษณ์เชิงลึก 

วิเคราะห์

ข้อมลู 
จัดเรียงข้อมูล 

ตรวจสอบ

สามเส้า 

สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของ

ผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development :D2) ศึกษาองค์ประกอบความส าเร็จและ

พัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของ

ประเทศไทยมีแนวทางในการวิจัยมีดังนี้ 

1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะความส าเร็จของ

ผู้ประกอบการเกษตรกรในบริบทประเทศไทย 4.0 

จากข้อมูลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความส าเร็จถึงองค์ประกอบและตัวชี้วัด

ความส าเร็จจากผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ได้มาในขั้นตอนที่ 1 น ามาสังเคราะห์และ

พัฒนาร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์  

2.  ผู้เชี่ยวชาญ 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้ วัดความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกร 

ผู้ เชี่ยวชาญในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการที่มีความรู้ 

ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน

ผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ตามจ านวน 12 

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีค่าความคาดเคลื่อนที่ลดลง 0.04 (Thomas Macmillan, 1971) 

1. หน่วยงานราชการและองค์กรมหาชน 

1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

3. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

4. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

2. สถาบันการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ 

3. สมาคมและองค์กร  

1. ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย 
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2. เครือข่ายตลาดสีเขียว By Farmer.com 

3. เครือข่าย Young Smart Farmer 

4. Start Up Thailand 

3.  เครื่องมือในการวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดความส าเร็จด้วยการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 

(Connoisseurship) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ  ซึ่งมีความ

เหมาะในการหาข้อสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีข้อดีคือประหยัดเวลาและงบประมาณ มีการ

ตรวจสอบข้อมูลกันเอง (Triangulation) เพ่ือให้เก็บข้อมูลข้อคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่มีความรู้

และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ ประเมินองค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการ

เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด

คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรจะเป็นไปในลักษณะของประเด็นในด้านต่างๆที่มีความแตกต่าง

กันไปหลากหลายศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสหวิทยาการ (Anil Kumar,2010) เนื่องจากลักษณะการวิจัยที่

หลากหลายนี้เพ่ือน าข้อมูลมาจากจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  

4. ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1  ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Panel Experts) ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 2  สังเคราะห์ร่างคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 

4.0.ในร่างคู่มือฯ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรด้าน

ความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่ 3  เตรียมการจัดการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยการ 

- ก าหนดหัวข้อประเด็นสนทนาและจัดล าดับค าถาม 

- ก าหนดผู้น าการสนทนา ผู้ช่วยและผู้จดบันทึก ผู้บันทึกเสียง 

- เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ 

- ก าหนดที่นั่งของสมาชิก 

- ก าหนดแนวค าถามในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ประกอบด้วย

ค าถามปลายเปิดแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้ 
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1. องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรยุคให ม่ ใน

กระบวนการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) ใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ควรมีองค์ประกอบอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในแต่ละด้าน พร้อมทั้งแสดงทัศนะในมุมมองของนักวิชาการ หน่วยงานของรัฐบาล หรือ

หน่วยงานเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

3. กลไกในการขับเคลื่อนการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (SMART FARMER) ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร 

 - เตรียมแบบสอบถามเพ่ือประเมินองค์ประกอบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่อง 

ขั้นตอนที่ 4 แกไข ปรับปรุงและตรวจสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์ประกอบและ

ตัวชี้วัด 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดความส าเร็จด้วย  7S Mckinsey จากนั้นท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive Analysis) คือ สร้างข้อสรุปของข้อมูลจากสิ่งปรากฏขึ้นจาก

การสนทนากลุ่มและการสังเกตผล น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

(Descriptive Analysis) 

จากกระบวนการทั้งหมดของการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 2 สามารถสรุปเป็นแผนภาพ

ล าดับขั้นตอน (Flow Chart) ดังนี้ 
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ภาพที่ 7 ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 2 (Development :D1) 
 

ขั้นตอนที่ 3 :  การวิจัย (Research :R2) ทดลองใช้รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เป็นแบบ 

One Group  โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเกษตรกรฐานราก (Ahmed, Hasan & Haneef, 2011) เป็นการ

พัฒนาความสามารถของเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องผ่านกระบวนการ

สมัภาษณ์เชิงลกึ 

วเิคราะห์

ข้อมลู 

องค์ประกอบการสร้าง

ผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปร่ือง 

สงัเคราะห์

ข้อมลู 

สมัมนาผู้ เช่ียวชาญ 

(Connoisseursh

สงัเคราะห์

ข้อมลู 

หลกัสตูร Work 

Shop 

แบบสอบถาม 

แนวค าถามสมัมนา 

ร่างคูมื่อฯ 
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การศึกษาที่มีพลวัต การสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 พัฒนามาจากตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรที่

ประสบความส าเร็จ เป็นการก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ โดยมีแนวทางในการวิจัยมีดังนี้ 

1. เครื่องมือในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ มีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ติดต่อประสานงานท าหนังสือชี้ แจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับผู้อ านวยการโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือหา

เกษตรกร เป้ าหมายกลุ่ มตั วอย่ า ง ใน 4 ภาคเป้ าหมาย คือ  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 5 คนและคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 

1.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 มีก าหนดการฝึกอบรม 2 วัน ให้ความรู้

และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้น า

ตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) ตามทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) ของ มัลคัล โนลส์ 

(Malcolm S. Knowles, 1980) ซึ่งได้ก าหนดขึ้นตอนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ใหญ่

ด้วยวิธี แบบจ าลองวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning Cycles) เพ่ือให้ผู้ใหญ่

ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

(Experiential Learning Cycles) เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างประสบการณ์ (Act) ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์จากกิจกรรมที่

ออกแบบมาเพ่ือการฝึกอบรม  

ขั้นตอนที่ 2 การสะท้อนการเรียนรู้ (Reflect) ที่ผู้เข้าอบรมจะต้องคิดวิเคราะห์สะท้อน

กลับในสิ่งที่เรียนรู้ข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Conceptualize) ผู้เข้าร่วมอบรมรวบรวมประเด็น

ต่างๆสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้  

ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ดังนั้นแล้วการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมนั้นจะต้องให้เกิดวงจรการเรียนรู้เพ่ือ
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การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ (Life-Long Learning) ซึ่งมี

วิธีการพัฒนาการเรียนรู้การสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง 

1.3 จัดเตรียมเอกสารคู่มือฯ  

1.4 ก าหนดวันเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม ประสานและจัดท าเอกสาร และ

ประสานงานวิทยากร 

1.5 จัดท าแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม (Pre-test และ Post-test) และประเมินผล

หลังเสร็จสิ้นการอบรม พร้อมสะท้อนการเรียนรู้ในการด าเนินการ  

2. ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

เป็นคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางของ EU-Esof (Gerard McElwee, 2008) ที่ใช้วิจัย

และพัฒนาสร้างความรู้และทักษะผู้ประกอบการฟาร์ม (Developing entrepreneurial Skill of 

Farmer) ผ่านการฝึกอบรม  

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้ร่างคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและรับรองรูปแบบคู่มือการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

ท าการประเมินหาค่าสอดคล้องภายใน (Content Validity) โดยการประเมินว่ารูปแบบมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องเพียงใดซึ่งใช้เกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 

ค่า +1 หมายถึง  สอดคล้อง 

ค่า   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

ค่า  -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง 

 

 

 IOC   =   ดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น 

  =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

N     =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

N
R

IOC 


R
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ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  

0.5  ขึ้นไปจึงถือว่ามีความเท่ียงตรงตามค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง โดยทดลองใช้คู่มือโดยจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ (Work Shop) รูปแบบการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบ

ความส าเร็จ พร้อมคู่มือการอบรม โดยผู้เข้าอบรม 20 คนจาก 4 ภาคของประเทศไทย ผู้เข้าร่วมอบรม

จะต้องอบรม 2 วัน ผู้วิจัยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและสังเกตการณ์และบันทึกในเอกสาร เพ่ือใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ต่อไป 

 

3. กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  

กลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยด าเนินการใช้การทดลองคู่มือได้แก่ เกษตรกร ผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่ม

ทดลองจ านวน 20 คน โดยตั้งเกณฑ์ผู้เข้าร่วมทดลองดังนี้ 

1. เกษตรกรในโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีประสบการณ์ท าฟาร์ม

อย่างน้อย 1 ปี 

2. มีความสนใจในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

3. สามารถเข้าร่วมทดลองได้เต็มเวลา 2 วัน 

หน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ เกษตรกร จ านวน 20 ราย 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการประเมินผลการใช้คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการสร้างเกษตรกร

ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ โดยทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและ

หลังการใช้หลักสูตรด้วยแบบทดสอบ และสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้การทดสอบกลุ่มทดลองก่อนการอบรม และหลังการอบรม ความรู้ และทักษะ

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร และวิเคราะห์ด้วยการหาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนด้วย t-test dependent ก่อนและหลังการอบรม  
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ขั้นตอนทดลองใช้รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์สามารถสรุปเป็นภาพประกอบได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการประเมินผลการใช้คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
 

 

 

 

ทดลองใช้คูม่ือการอบรมเกษตรกรไปสูก่ารเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรกบักลุม่ตวัอยา่ง 20 คน 

ผู้วิจัยท ำกำรทดสอบเรื่องควำมรู้และทักษะคณุลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรหลังกำรอบรม 

ผู้วิจัยท ำกำรทดสอบเรื่องควำมรู้และทักษะคณุลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรและทดสอบควำม

แตกต่ำงด้วยสถิติ (t-test Independent) 
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ภาพที่ 9 แผนภาพล าดับขั้นตอน(Flow Chart) การด าเนินงานในขั้นตอนที่ 3 (Research :R2) 
 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development :D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุงเพ่ือ

ประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในยุค 4.0 

1. กลุ่มเป้าหมาย ในขั้นตอนนี้ คือ กลุ่มเป้าหมายใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection)  คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมการทดลองคู่มือในขั้นตอนที่ 3 หน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of 

Analysis) คือ เกษตรกรในโครงการลูกพระดาบส จ านวน 20 รายที่มาจาก 4 ภูมิภาค เพ่ือท าการ

ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 

2. เครื่องมือในการวิจัย 

ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนได้แก ่

2.1 การประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาองค์ประกอบการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในยุค 4.0                  

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการ ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมรูปแบบการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็น

น าร่างคู่มือเข้าทดลองใน Work shop 

กลุม่ทดลอง 

 ท า Pre test 

ท ำ  

Post test 

วัดค่าด้วย 

T test  

สรุปการประเมินร่างคูมื่อฯ 
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ผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ การประเมินผลและปรับปรุง ผล

ตามขั้นตอนที่ผ่านมา จากขั้นตอนทั้งหมด ปรับปรุง ประเมินผล ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของ

เกษตรกรที่มีต่อรูปแบบการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์และ 

2.2 การถอดบทเรียน (Lesson Learnt) แบบ After Action Review : AAR  โดยการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 20 คน ตามแนวทางการถอดบทเรียน โดยให้ผู้เข้า

อบรมตอบค าถามดังนี้ 

1. สิ่งที่เราควรได้รับคืออะไร 

2. สิ่งที่เกิดข้ึนจริงคืออะไร 

3. ความแตกต่างคืออะไร ท าไมจึงต่างกัน 

4. จดบันทึกเตือนความจ าว่า วิธีการใดบ้างที่เราเคยน ามาแก้ปัญหาแล้ว 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการถอด

บทเรียน และเขียนรายงาน 

 

ภาพที่ 10 แผนภำพล ำดับขั้นตอน (Flow Chart) กำรด ำเนินงำนในขั้นตอนที่ 4 (Develop :D2) 
 

ประเมินความพงึพอใจตอ่

การฝึกอบรม 

การถอดบทเรียน 
วเิคราะห์

ข้อมลู 

การสร้างเกษตรกรไปสู่การ

เป็นผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปร่ืองในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ที่สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์จ าแนกเป็น  4  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิจัย (Research :R1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงานและ

องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศ

ไทยยุค 4.0 

ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development :D1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความส าเร็จและ

พัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของ

ประเทศไทยยุค 4.0 

ตอนที่ 3 การวิจัย (Research :R2) เพ่ือทดลองใช้องค์ประกอบความส าเร็จการสร้าง

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development :D2) เพ่ือประเมินและถอดบทเรียนองค์ประกอบ

ความส าเร็จในการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

ยุค 4.0 

  

ตอนที่  1 สภาพแวดล้อมการด าเนินงานและองค์ประกอบความส าเร็จของ

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  

การวิจัยขั้นตอนที่ 1 มาจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจอินทรีย์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 30 คน ใน

ลักษณะการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ได้สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบค าถามตาม

วัตถุประสงค์ในการวิจัย และน าข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของ

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพ่ือประเมินภาพรวมของธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ในประเทศไทยในปัจจุบัน ผู้ศึกษาวิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วย STEP G Analysis และ 5M Analysis โดย

สรุปผลการวิเคราะห์จ าแนกประเด็นดังนี้ 
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1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural) 

 ทั้งในประเทศและทั่วโลกที่มีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีค่อนข้างสูง

เนื่องมาจาก  

 1.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging society) 

  ในปี 2558 ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไปมีจ านวนกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และมี

การคาดการณ์ว่าจ านวนจะเพ่ิมขึ้นถึง 17 ล้านคน ภายในปี 2583 ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากร

ไทยทั้งหมด เมื่อรวมกับประเทศจีนแล้วนั้น ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด

ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และคาดว่าจะมีสัดส่วนมากเป็นล าดับแรก

ของภูมิภาคภายในปี 2583 กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหาร

และเครื่องดื่ม รวมไปถึงกลุ่มอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติ 100% มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก  โดย

ความต้องการของผู้สูงอายุ คือ อาหารที่มีไขมันต่ า ไม่มีคอเลสเตอรอล น้ าตาลน้อยหรือไม่มีเลย และ 

ปราศจากสารเคมีปนเปื้อนที่กระตุ้นการเกิดโรคร้ายและอ่ืนๆลดความเสี่ยงโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุ เช่น 

โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน  รวมถึงสามารถย่อยได้ง่ายเมื่อรับประทานเข้าไปดังนั้นสินค้าเกษตร

อินทรีย์ ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมขึ้นทั้งตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ แต่การผลิตยังมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

 1.2 ค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food) 

ด้วยสถิติจ านวนคนอ้วนหรือผู้ที่มีน้ าหนักตัวมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานในไทยที่เพ่ิมสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการรณรงค์อย่างจริงจังจากภาครัฐเกี่ยวกับโครงการ "คนไทย ไร้พุง" และ

สังคมไทย "อ่อนหวาน" เพ่ือลดการบริโภคน้ าตาล ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงความส าคัญ

ในเรื่องนี้ และหันมาใส่ใจบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นกว่าในอดีต 

สะท้อนได้จากมูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มประเภท health and wellness ที่เติบโตขึ้นราว 9% 

ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องไปอยู่ที่เกือบ 2 แสนล้านบาทในอีก 3 ปี

ข้างหน้า หรือเพ่ิมข้ึนราว 27% จากมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน  

อีกทั้งการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะของคนไทย ท าให้เกิดอาการป่วยเรื้อรังมากขึ้น 

เนื่องมาจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารพิษปนเปื้อน ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด

สารพัดโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้และโรคผิวหนัง อีก

ทั้งการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของโรคที่ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุด ส่วนใหญ่มีสาเหตุมา

จากการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย ส่งผลให้คนในสังคมให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
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โดยการเลือกรับประทานอาหารและบริโภคของใช้ที่ไม่มีพิษภัยต่อสุขภาพ เพราะผู้บริโภคเชื่อว่า 

คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นจากสุขภาพดีที่ดี ด้วยเหตุนี้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มาจากกระบวนการผลิต

จากธรรมชาติ ไร้การปนเปื้อนสารพิษ/สารเคมี มีความพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง

ปลายทางผู้บริโภค ซึ่งผลผลิตมาจากธรรมชาติ 100% ท าให้สินค้าอินทรีย์เป็นที่ต้องการอย่างมาก

ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคผู้รักสุขภาพ ท าให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology) 

2.1 การเพ่ิมขึ้นของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ที่พัฒนาก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

การขยายตัวเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนการท าฟาร์มอินทรีย์ ท าให้

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย (Mechanization) ที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต ลด

ต้นทุนการจัดการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิต เช่น การ

พัฒนาระบบในฟาร์มด้วยเทคโนโลยี ในการผลิตที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรให้สามารถเพ่ิม

ผลผลิตได้ เช่น ระบบเฮนดี้ เซนส์ (Hendy Sense) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ า

เพ่ือการเกษตร หรือแม้กระทั่งการใช้สัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ในการคุมการจัดแถวแปลงพืช เพ่ือใช้

เครื่องจักรในการหว่าน รอยรถเครื่องจักรสามารถวิ่งในร่องไม่ทับเมล็ดพืชที่โรยเอาไว้ จึงสามารถ

ควบคุมอัตราการเติบโตของแปลงพืชได้จะมีการก าหนดระยะเวลาการให้ปุ๋ย ให้น้ า ท าให้พืชโตใน

ขนาดที่เท่ากันเก็บเกี่ยวในระยะเวลาใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการบรรจุส่งเข้าโรงงานที่ผูกพันสัญญา

เอาไว้ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเกษตรกรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

โดยสรุปแล้วสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ปัจจุบันเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการยกระดับการแข่งขันของไทย

ด้านคุณภาพสินค้าและตอบสนองผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพทั้งในประเทศและทั่วโลกที่มีความต้องการ

สินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสังคมผู้สูงวัยที่เพ่ิมขึ้นในอัตราเร่งทั่วโลก 

ได้บริโภคสินค้าคุณภาพปราศจากสารเคมีด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ือ

ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีรายได้ที่มั่นคง

ยั่งยืน 
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3.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

3.1 การตลาดเกษตรอินทรีย์ (Organic Market Overview) 

3.1.1 สภาวะตลาดเกษตรอินทรีย์โลก 

ในปี 2558 มูลค่าการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีมูลค่ารวม 82,600 ล้านดอลล่าร์

สหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นมากกว่า 3 เท่า

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา รองลงมาคือ เยอรมัน ฝรั่งเศส และจีน ส่วนประเทศที่อัตราการขยายตัว

ของตลาดเกษตรอินทรีย์ได้แก่ สเปนมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 25 ไอร์แลนด์ร้อยละ 23 และ

สวีเดนร้อยละ 20 ประเทศที่มีอัตราการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงสุดได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ 

เดนมาร์ก สวีเดน ลักเซมเบิร์ก และลิกเตนสไตน์ 

  จากรายงาน The world of organic agriculture : statistics and emerging trends2017 

ที่จัดท าโดยองค์กรเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (FiBL) แห่งประเทศเยอรมนีระบุว่า “ปี 

2558 ตลาดอาหาร-เกษตรอินทรีย์ EU ขยายตัวเกือบ 13% ซึ่งเป็นอัตราเติบโตด้วยเลข 2 หลักเป็น

ครั้งแรกภายหลังยุโรปเผชิญวิกฤติการณ์การเงินนับตั้ งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยเยอรมนีเป็นตลาด

ส าคัญที่สุดใน EU และมีมูลค่าการค้าปลีกอาหาร-สินค้าเกษตรอินทรีย์สูงถึง8,600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

(+11% เทียบกับปีก่อนหน้า) ความต้องการซื้ออาหาร-สินค้าเกษตรอินทรีย์ในหลายประเทศยังคง

เติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่อย่างประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส หรือตลาดที่มี

ขนาดเล็กกว่าอย่างประเทศสเปน ไอร์แลนด์และสวีเดน แต่ในขณะที่ความต้องการซื้อสินค้าเกษตร

อินทรีย์ในสหราชอาณาจักรเติบโตในอัตราที่ช้าลง” (The world of organic agriculture,2017) 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก 

ประเทศ สัดส่วนยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลก  

สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 47 
ยุโรป (28 ประเทศ) ร้อยละ 36 

จีน ร้อยละ 6 

แคนาดา ร้อยละ 4 
สวิสเซอร์แลนด์ ร้อยละ 3 

อ่ืนๆ ร้อยละ 4  
ที่มา : รายงานการประชุมการสัมมนาเชิงวิชาการ Organic Symposium 2017 
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ส าหรับตลาดอาหาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีมูลค่ารวม 2,331 ล้านบาท ในปี 

2557 แบ่งเป็นตลาดส่งออก 1,187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 และตลาดในประเทศ 514 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 22 การเติบโตของภาคเกษตรอินทรีย์ไทยมีแรงขับเคลื่อนจากตลาดภายนอกเป็นหลัก 

ตลาดส่งออกหลักสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยคือ สหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น 

สหรัฐฯและสิงค์โปร์  

สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญของไทยที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกมากที่สุดคือ ข้าว ซึ่ง

เป็นผลผลิตที่ได้มากที่สุดถึงร้อยละ96 ข้าวอินทรีย์ที่มีชื่อเสียงของไทยคือ ข้าวหอมมะลิ ส่วนผลผลิต

อ่ืนๆรองลงมาคือ พืชไร่และผักผลไม้ จากตารางที่ 5 รายการสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกของไทย

ส าหรับ  

ตารางที่ 5 รายการสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกของไทย 

ชนิด ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 

ข้าว ข้าวหอมมะลิ ข้าวมะลิแดง ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองปะทิว 
ข้าวเหนียว และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากข้าวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวอบ
กรอบ น้ านมข้าว 

ธัญพืช ถั่วลิสง ถั่วเหลือง งา 

ผัก ผักสลัด ข้าวโพดฝักอ่อนสด กระเจี๊ยบเขียว ผักสลัด มะเขือเทศ 
ผักกาดจีนชนิดต่างๆ หน่อไม้ฝรั่ง พริกเขียว มันส าปะหลัง อ้อย ผักชี 
คะน้า กะเพรา แครอท ผักแปรรูป โดยเฉพาะหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด
ฝักอ่อน 

ผลไม ้ มะม่วง กล้วย มะละกอ ล าไย มะพร้าว สับปะรด 
เครื่องดื่ม กาแฟ ชาใบหม่อน น้ าผึ้ง 

วัตถุดิบอุตสาหกรรม
อาหาร 

น้ าตาลทราย แป้งมันส าปะหลัง น้ ามันปาล์ม สารให้ความหวาน 

อาหารแปรรูป กะทิ น้ าปลา น้ าส้มสายชู เนยจากงา เนยถั่ว 

ที่มา: มูลนิธิสายใยแผ่นดินและกรีนเนท, 2559 

 

 

3.1.2 สภาวะตลาดในประเทศไทย 
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จากการประเมินของกรีนเนท ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยน่าจะมี

ประมาณ 71,847 ตันต่อปี และมีมูลค่า (ณ ฟาร์มเกษตรกร) ราว 1 ,914 ล้านบาทต่อปี ดังตาราง       

ที่ 4-5 ปริมาณและมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย ปี 2547-2556 

ตารางที่ 6  ปริมาณและมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย ปี 2547-2556 

 ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2556 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ข้าว 7,827.4 313.1 13,46.71 373.4 23,515.8 752.5 44,005.8 704.1 

พืชไร่ 1572.0 55.0 2934.1 65.9 13071.0 366.0 12002.4 336.1 
ผักและ
สมุนไพร 

2,656.7 195.4 5,336.8 297.2 2,114.3 105.7 1,330.0 53.2 

ไม้ผล 3,833.1 76.7 11,930.4 236.6 4,050.8 153.9 4,770.7 190.8 

ชา-
กาแฟ 

0.0 0.0 0.0 0.0 1,057.2 190.3 1,474.5 176.9 

ไม่
สามารถ
จ าแนก 

0.0 0.0 0.0 0.0 3,524.8 141.0 4,115.3 164.6 

อ่ืนๆ 76.9 4.6 9.1 1.8 213.5 42.7 4,148.6 289.1 
รวม 15,966.1 608.8 33677.5 974.8 47,547.3 1,752.1 71,847.2 1,914.8 

ที่มา : กรีนเนท, 2558 

กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ซื้อจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ จะเป็นผู้ที่มีรายได้ ค่อนข้าง

สูง และเน้นการบริโภคเพ่ือสุขภาพ ในขณะที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ยังมีจ านวนน้อย ท าให้ผู้ผลิต

สามารถก าหนดราคาขายในตลาดได้ ราคาผลผลิตอินทรีย์จึงยังมีแนวโน้มสูงกว่าผลผลิตเกษตรทั่วไป 

ปัจจุบันประมาณร้อยละ 20-50  แต่จากข้อมูลส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่

จะยอมรับราคาผลผลิตอินทรีย์ที่สูงกว่าผลผลิตเกษตรทั่วไปในระดับร้อยละ 15-20 

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีมีการขยายตลาดเพ่ิมขึ้น ผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับและขยายตลาดการจ าหน่ายไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า

ใหญ่ๆ ร้านอาหารสุขภาพ และการจัดส่งตามบ้าน และยังได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศจาก
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การที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพเป็นที่รู้จักกันในตลาดโลกเป็น

อย่างดี แต่การจะผลิตผลิตภัณฑ์และผลิตผลอินทรีย์สู่ตลาดโลก ไทยจะต้องพัฒนาและให้ความรู้ความ

เข้าใจแก่เกษตรกร ในเรื่องของระบบการท าเกษตรอินทรีย์ การตรวจสอบระบบและคุณภาพมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่

จะต้องได้รับการรับรองประกันคุณภาพ (accreditation) จากองค์กรระดับสากล เช่น IFOAM เพ่ือ

ให้บริการแก่เกษตรกรเนื่องจากการตรวจสอบรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์มาตรฐานนั้น ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายสูงเป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องจ่าย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

3.1.3 ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 

จากตารางปริมาณและมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย ปี 2547-2556 แสดงให้เห็นถึง

ปริมาณสินค้าเกษตรอินทร์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณและมูลค่าไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้

สอดรับกับช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ ที่มีการขยายช่องทางในการจัด

จ าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ แบ่งได้ 

4 รูปแบบดังนี้ 

1) การตลาดระบบสมาชิก (Community Supported Agriculture :CSA) 

ระบบตลาดนี้มีหลักการพ้ืนฐานว่า ผู้บริโภคตกลงกับเกษตรกรผู้ผลิต ในการซื้อผลผลิต

เกษตรอินทรีย์ที่ผลิตได้ตามฤดูกาล โดยผู้บริโภคจะช าระเงินล่วงหน้าให้กับเกษตรกร หลังจากเก็บ

เกี่ยว ผลผลิตจะถูกจัดส่งไป ณ จุดกระจายย่อยตามที่ตกลง แล้วสมาชิกผู้บริโภคที่อยู่ในละแวก

ใกล้เคียงจะเป็นผู้มารับผลผลิตด้วยตนเอง การตลาดระบบนี้ เกษตรกรจะมีหลักประกันทาง เศรษฐกิจ 

และมีโอกาสในการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคเองก็สามารถไป เยี่ ยมเยือนฟาร์ม

เกษตรกร เพ่ือดูการผลิต หรือช่วยเกษตรกรท างานในฟาร์มก็ได้ การตลาดในระบบนี้มีผลดี ในแง่ของ

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและ ผู้บริโภค แต่ข้อจ ากัดก็คือ เกษตรกรต้องมีฟาร์มที่

อยู่ไม่ห่างจากเมืองใหญ่มากนัก และจ าเป็นต้องมีรถยนต์ส าหรับใช้ในการขนส่งเอง นอกจากนี้

การตลาดระบบสมาชิกใช้ได้กับฟาร์มที่ปลูกผักเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก (แต่ก็อาจมีผลผลิตอ่ืนๆ ร่วม

ด้วย เช่น ข้าว ไม้ผล ไข่ไก่) ในขณะที่เกษตรกรอินทรีย์ที่ผลิตข้าว ธัญพืช หรืออาหารแปรรูป จะไม่

สามารถใช้การตลาดในระบบนี้ได้ กลุ่มที่ใช้ช่องทางจัดจ าหน่ายด้วยการตลาดระบบสมาชิกได้แก่ 

ชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี กลุ่มเยาวชนเกษตรอินทรีย์แม่ทาเชียงใหม่ 

 

 



 72 
 

 
 

2) การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์จะขยายไปสู่ระบบตลาดทั่วไป  ได้แก่ Tops Supermarket, Emporium, Villa Market, 

Home Fresh Mart, Siam Paragon, Big C, Lotus, Max Valu , Simping ChiangMai 

3) ร้านค้ากรีน (Green Shop) 

ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน สามารถด าเนินการ

ได้หลายรูปแบบ เช่น ร้านขายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือซูเปอร์มาร์เก็ตเกษตร

อินทรีย์ การตลาดในลักษณะนี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าการตลาดระบบสมาชิก และมี

ผลผลิตที่หลากหลายจากเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมทั้งอาจมีจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปร่วมด้วยด้วย 

4) ตลาดนัดเครือข่ายอินทรีย์ (Community Market) 

ตลาดนัดส่วนใหญ่จะอยู่ใน ท้องถิ่นหรือหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดยส่วนมากมักจัดใน

สถานที่ที่มีผู้บริโภคอยู่หนาแน่น เช่น โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรืออาจเป็นที่ว่าง ที่

ผู้บริโภคสะดวกในการมาหาซื้อผลผลิต ตลาดนัดนี้มักจะเปิดเฉพาะวันที่แน่นอน แต่ไม่เปิดทุกวัน เช่น 

ทุกวันศุกร์ หรือวันเสาร์ โดยมากจะเปิดขายเพียงครึ่งวัน โดยผู้ผลิตต้องมาจากหลากหลายกลุ่ม เพ่ือ

จะได้มีผลผลิตที่หลากหลายมาจ าหน่าย ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ใน ประเทศไทยที่น่าสนใจ คือ  

Thaiand Farmers Market ที่ K Village กรุงเทพ, กาดนัดเกษตรอินทรีย์ ที่ตลาดเจเจ เชียงใหม่ , 

ตลาดเขียว สุรินทร์, ตลาดเขียว ยโสธร, ตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม, ป่าไผ่สร้างสุข จังหวัดพัทลุง 

ในส่วนของตลาดสินเค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ ซึ่งมีจุดจ าหน่ายปลีกประมาณ 251 แห่ง โดย

ช่องทางของโมเดิร์นเทรด ซึ่งมีอยู่ 8 บริษัท 171 จุดจ าหน่าย เป็นช่องทางที่มีจ านวนมากที่สุด มีสินค้า

เกษตรอินทรีย์ 150 – 1,500 รายการในจุดจ าหน่าย มีมูลค่าการขายรวม 306 ล้านบาท/ปี  รองลงมา

คือช่องทางร้านกรีน ซึ่งมีจุดจ าหน่าย 33 แห่ง มีรายการสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 229 รายการ มี

ยอดขายรวม 151.62 ล้านบาท/ปี 

 

3.1.4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

จากหลักการเกษตรอินทรีย์ที่ เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตร

ทางเลือก มีเป้าหมายที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิต

และยังเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการเกษตรที่เสื่อมโทรมลงจากการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
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อีกทั้งเป็นระบบที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ระบบเกษตรอินทรีย์

เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยม 

ปริมาณความต้องการจึงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะมีระดับราคาสูงกว่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

แบบทั่วๆ ไป ประมาณร้อยละ 20-50 ท าให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว และก าลังพัฒนาที่เป็นประเทศ

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกตื่นตัวในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ือการผลิตอาหารเพ่ือการ

บริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกอย่างจริงจัง และเพ่ือความมั่นใจในผลผลิตและผลิตภัณฑ์

อินทรีย์ องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ขึ้นที่

ส าคัญๆ เช่น เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าเกษตรอินทรีย์ของ International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM Basic Standards) เกณฑ์มาตรฐาน CODEX ระเบียบมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (Council Regulation : EEC No.2092/91) ระเบียบมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Organic Food Production Act – OFPA) และมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ของประเทศญี่ปุน่ (JAS Law) 

ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองการตรวจสอบระบบและมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ (Accreditation) จาก IFOAM โดยหน่วยงานรับรองที่ IFOAM จัดตั้งขึ้นคือ International 

Organic Accreditation Service – IOAS) คือ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็น

หน่วยงานภายใต้องค์กรพัฒนาเอกชน ท าให้หน่วยงานนี้ได้รับการยอมรับการตรวจสอบมาตรฐาน

เ กษตร อินทรี ย์ เ ที ย บ เท่ า หน่ ว ย ง านส ากล อ่ืนๆ  ( International equivalency of organic 

certification) เป็นการท าให้ผลผลิตของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสามารถจ าหน่ายผลผลิต

ไปยังประเทศต่างๆ โดยขอตรารับรองจากหน่วยงานที่ได้รับการประเมินจาก IOAS แล้ว โดยไม่ต้องมี

การตรวจซ้ าอีก เป็นการช่วยลดต้นทุนและข้ันตอนในการด าเนินการ 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเพ่ือท าให้ผู้บริโภค

มั่นใจในกระบวนการอินทรีย์ที่สามารถตรวจสอบได้ และเป็นการเพ่ิมช่องทางการทางการค้าสินค้า

เกษตรภายใต้กรอบการค้าเสรี ดังนั้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จึงเป็นเกณฑ์ข้อก าหนดขั้นต่ าที่เกษตรกร

อินทรีย์ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม และหน่วยงานรับรองจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินการผลิต 

และตัดสินใจในการรับรองฟาร์มที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ ในกระบวนการก าหนด

มาตรฐานนั้น หลักเกณฑ์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียจะต้องมีการสร้างฉันทามติ 

(consensus building) เพ่ือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดยอมรับ ดังนั้น ข้อตกลงในมาตรฐานจึงเปรียบ

เหมือนเป็นข้อสัญญาร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ตกลงร่วมกัน    
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การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถจ าแนกได้ใน 2 แนวทาง คือ  

1) ตามความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิต ซึ่งต้องมี

ผู้ให้การรับรองระบบการผลิต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 50 ปี เรียกว่า “หน่วยตรวจรับรองบุคคลที่

สาม” การกล่าวอ้างหรือติดฉลากสินค้าเป็นเกษตรอินทรีย์นั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักการเกษตร

อินทรีย์ หรือมีมาตรฐานเป็นกรอบในการปฏิบัติ จึงท าให้สินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถค้าขายได้ทั่วโลก  

2) ตามการขับเคลื่อนจากเกษตรกรผู้ผลิตเอง  ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร เช่น แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท าเพ่ือครอบครัวและเหลือขาย

บริเวณใกล้เคียงโดยไม่จ าเป็นที่ต้องขอการรับรองทุกกรณี ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) เรียกว่า เกษตรอินทรีย์ไม่ขอรับรอง (Non certified organic) และการรับรอง

แบบมีส่วนร่วมพีจีเอส (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 2007) 

ในประเทศไทยมีหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศดังนี้  

1. หน่วยงานรับรองมาตรฐานภายในประเทศ 

1) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

การเกษตรที่จ าเป็นทุกชนิด วิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

จัดท าเอกสารสถิติด้านเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา

การเกษตรและสหกรณ์  

 

2) มาตรฐาน มกอช. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีนโยบายที่จะด าเนินการ

รับรองระบบงาน (Accreditation) ด้านเกษตรอินทรีย์ แก่หน่วยงานรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร 

ให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับสากล โดย มกอช. ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation 

Body : AB) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการให้การรับรองหน่วยรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 

(Certification Body : CB) โดยหน่วยรับรองที่จะขอรับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ว่าด้วยข้อก าหนดทั่วไปส าหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (General Requirements for 

Bodies Operating Product Certification Systems, ISO/IEC Guide 65 : 1996) และจะต้อง

ตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าเกษตรอินทรีย์ ของ มกอช. โดย มกอช. จะให้การรับรอง
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ระบบงานเฉพาะในขอบข่ายของเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ได้แก่ การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปและการจัดการผลผลิต

เกษตรอินทรีย ์

3) มาตรฐาน มกท. 

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก 

องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ที่ท างาน

สนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   

4) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวทางการพัฒนางานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ 

และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีมาตรฐาน

ครอบคลุมเฉพาะในเรื่องการผลิตพืช สัตว์อินทรีย์ สัตว์น้ าอินทรีย์ การจัดการเก็บเกี่ยว การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และปัจจัยการผลิต ทั้งนี้ มก.สร. จะท ากาตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไว้

ในทุกขึ้นตอน ตั้งแต่การผลิตในระดับแปลง การน าผลผลิตมาแปรรูป แลจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) 

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยความร่วมมือ

ของหลายฝ่าย ได้แก่ เกษตรกร, ผู้บริโภค, นักวิชาการจากองค์กรของรัฐ, องค์กรพัฒนาเอกชน และ

ผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่ท าการรับรองผลิตผลของ เกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบ 

เกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ เกษตรกรและผู้บริโภคว่า ผลิตผลที่ได้รับการรับรองจาก

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นผลิตผลที่ปลอดจากสารพิษ, สารเคมีสังเคราะห์ และยังเอ้ือต่อ

การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วย 

 

 

 

 

6) มาตรฐาน DOA 
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มาตรฐาน DOA เป็นมาตรฐานจากส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรท าหน้าที่

ให้บริการมาตรฐานและบริการตรวจพืช ฝ่ายกักกันพืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สังกัดกรม

วิชาการเกษตร 

7) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ (มก.พช) 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพชรบูรณ์ พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของนักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับชุมชน เกษตรกร ในปี  พ.ศ. 2553-54  เป็นมาตรฐานเฉพาะ

กลุ่มที่ใช้ตรวจรับรองผู้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ ในสังกัดสถาบันเศรษฐกิจ

พอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์เท่านั้น  โดยทางกลุ่มได้ใช้มาตรฐานนี้เป็นมาตรการพัฒนา

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพ่ือความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร จน

เกิดการรวมตัวพัฒนาเป็นเครือข่ายอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมมาถึงปัจจุบัน 

8) มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems 

(PGS)) 

การรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน

ตามหลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้การสร้างพ้ืนฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเป็นเครือข่ายทาง

สังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ที่เหมาะสมกับ

สภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผู้ผลิตมีหลากหลายวิธี

ปฏิบัติไม่มีสูตรส าเร็จ แต่กลุ่มพีจีเอสต้องด าเนินการภายใต้หลักการเดียวกันคือ หลักการพีจีเอสของ 

IFOAM 

พีจีเอสในประเทศไทยเกิดขึ้นมาจากความต้องการของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้าน

ทั้งกลุ่มผู้ผลิตที่ท าการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่มีผลผลิตหลายชนิดในปริมาณไม่มาก ไม่สามารถ

เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติจากหน่วยตรวจรับรองบุคคลที่สาม เนื่องจากบุคคลากรและ

งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการตรวจรับรองผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ตามการขยายตัวของตลาด

สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ เกษตรกรจึงต้องพ่ึงพาอาศัยหน่วยตรวจรับรองเอกชน แต่เนื่องจากค่าใช้จ่าย

สูงและมีระบบเอกสารที่ซับซ้อน จึงไม่เกิดการขยายตัวของการท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย มูลนิธิ

เกษตรอินทรีย์ไทย Thai Organic Agriculture Foundation (มกอท. หรือ TOAF) เป็นองค์การนอก

ภาครัฐ จึงจัดท าระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบภายใต้รูปแบบที่มีความหลากหลาย

ของการผลิต ตามสภาพเศรษฐกิจ ภูมิสังคม ระบบนิเวศ และการตลาด ซึ่งไม่มีสูตรส าเร็จ แต่ทุกกลุ่ม
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ผู้ผลิตต้องด าเนินการภายใต้หลักการพีจีเอสของ IFOAM และประยุกต์ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติไทย มกษ. 9000 เกษตรอินทรีย์เล่ม 1 และเล่ม 2 ในการอ้างอิง โดยการด าเนินการน าร่องใน

ประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (Asian Development Bank, ADB) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มจังหวัด 

ดังนี้  

1) กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จังหวัดสุรินทร์  

2) กลุ่มพีจีเอสอินทรีย์สุขใจ จังหวัดนครปฐม  

3) กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่   

4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่มอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  

5) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  

โดยทุกกลุ่มต้องด าเนินการจัดระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมที่มีหลักการเดียวกัน 

ภายใต้การใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกัน เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ อายุการรับรอง 12 เดือน นับจาก

วันที่ได้รับการรับรองจากกลุ่ม การต่ออายุการรับรองใหม่นับจากวันที่ตัดสินจากกลุ่ม หรือการยอมรับ

จากเครือข่าย การติดตราสัญลักษณ์บนผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ต้องมีหมายเลขสมาชิก/กลุ่ม/เครือข่าย ที่มี

การจัดการผลผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบห่อภายในกลุ่มเท่านั้น ในกรณีที่ขายผลผลิตให้กับ

ผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ กลุ่มต้องสามารถควบคุม ตรวจประเมินการปนเปื้อน และการปะปนกับ

ผลผลิตปกติได้ ตราสัญลักษณ์ติดได้เฉพาะ ชนิดและปริมาณผลผลิตที่ได้รับการรับรองเท่านั้น รูปแบบ

การก าหนดรหัสได้รับการรับรอง ดังแสดงในภาพที่ 15 

 
 

ภาพที่ 11 การก าหนดรหัสได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
 

 

2. หน่วยงานรับรองมาตรฐานในต่างประเทศ  
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1) มาตรฐาน Biogricert ( BAC ) 

ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body) 

มาจาก Bioagricert S.r.l. เป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตร

ของประเทศอิตาลี ในการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ตามข้อตกลง

ของกลุ่มประเทศยุโรป และเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการเป็นผู้ให้การรับรอง

การผลิตสินค้าอินทรีย์ ซึ่งได้รับการยอมรับและแต่งตั้งโดยหน่วยงานซึ่งดูแลเกี่ยวกับการให้การรับรอง

ในยุโรป ซึ่งรับรองโดย IFOAM  

2) มาตรฐาน IFOAM 

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation 

of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตร

อินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพ่ือให้บริการรับรอง

ระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่างๆทั่วโลก  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้

จัดตั้ง IOAS (International Organic Accreditation Service) ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการให้บริการ

รับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย IOAS จด

ทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงก าไร มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มกท. ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM นี้จาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 

โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานนี้ ในระบบนี้  

มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บ

ผลผลิตจากป่าและพ้ืนที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัย

การผลิตเพ่ือการค้า ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรอง

เกษตรอินทรีย์ของ มกท. ร่วมกับตรา "IFOAM Accredited" (ต้องใช้ร่วมกันเสมอ) 

3) มาตรฐาน NOP & USDA 

สินค้าอินทรีย์ในตลาดสหรัฐฯอยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมของหน่วยงาน National 

Organic Program (NOP) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯหน่วยงานอ่ืนๆที่

รับผิดชอบสินค้านั้นๆควบคู่ กันไป เช่น Food and Drug Administration (FDA) เป็นต้น ทั้งนี้

หน่วยงาน NOP จะควบคุมและรับผิดชอบใน ส่วนที่เป็นสินค้าอินทรีย์ซึ่งรวมถึงการก าหนดค าจ ากัด

ความและกฎระเบียบการผลิตเฉพาะในส่วนที่เป็น “organic” หน่วยงานอ่ืนเช่น FDA จะรับผิดชอบ

ในส่วนอ่ืนๆของสินค้าเฉพาะที่กฎหมายก าหนดว่าเป็นความรับผิดชอบของตนและจะไม่เข้าไป
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เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็น organic ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก าหนดค าจ ากัดความ หรือกฎระเบียบการ

ผลิตที่จะท าให้สินค้านั้นเป็น “organic” โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อ 

พ.ศ. 2545  ในเดือนมิถุนายน 2552 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาและ CFIA ของแคนาดาได้ลงใน

ข้อตกลงยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์ของอีกฝ่าย ซึ่งท าให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ที่ได้รับการรับรองตามระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา สามารถได้รับการรับรองตามระบบของ

สหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติมได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีการตรวจประเมินเพ่ิม 

4) มาตรฐาน ECOCERT 

มาตรฐาน ECOCERT เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการควบคุมก ากับกระบวนการ

ผลิตแบบอินทรีย์ของประเทศฝรั่งเศส มีมาตรฐานเทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับของกระทรวงเกษตร

สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในผู้น าของตรารับรองมาตรฐานการใส่ใจธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในระดับ สากล   อันมี

มาตรฐานที่เข้มงวดว่าคัดสรรและจะมอบตรานี้ให้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพระดับสูงเท่านั้น  ทุก

ผลิตภัณฑ์จะต้องมีส่วนประกอบทั้งหมดที่ท ามาจากพืชมากกว่า  95%   โดยไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง   

ปุ๋ยเคมีและสารพิษทุกชนิดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งสถานที่ส าหรับการผลิตและการแปรรูปต้องได้รับการ

ควบคุมโดย ECOCERT เช่นกัน  

5) มาตรฐาน EU 

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป เป็นการยอมรับการตรวจรับรองเกษตร

อินทรีย์เพื่อการน าเข้าสหภาพยุโรปที่ถูกต้อง 

6) มาตรฐาน JAS 

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard Organic JAS 

mark) ก ากับดูแลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries – MAFF)  ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนที่ประเทศแคนาดายอมรับ 

ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในแคนาดา) เริ่ม 1 ม.ค. พ.ศ. 2558  โดย

การแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานฯ ของญี่ปุ่นเสมอ 

7) มาตรฐาน COR 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) รัฐบาล

แคนาดาเริ่มน าระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ.2552 ตามระเบียบ 

Organic Products Regulations, 2009 โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบ  การใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาที่ถูกต้อง ต้องมีชื่อสินค้า รหัส
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หน่วยงานที่ท าการตรวจการรับรองที่ออกโดย IOAS  พร้อมกับระบุประเทศผู้ผลิต ทั้งภาษาอังกฤษ

และฝรั่งเศสก ากับไว้ใกล้ๆ ตรามาตรฐานฯ ให้เห็นได้ชัดเจน  ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนที่

ประเทศแคนาดายอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (จากผู้ผลิตทั่วโลก) 

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป) และระบบมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (เฉพาะที่ผลิตในญี่ปุ่น) เริ่ม 1 ม.ค. พ.ศ. 2558  โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ที่

ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานฯ ของแคนาดาเสมอ 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจสินค้าการเกษตรในซุปเปอร์มาเก็ตและร้านค้าเพ่ือสุขภาพ 

(Green Shop) ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ปี 2559 พบว่า มีการใช้ฉลากตรารับรองผลผลิตเกษตร

อินทรีย์ทั้งหมด 22 ตรา ดังนี้ 

ตารางที่ 7 ฉลากตรารับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย (Organic Certification) 
สัญลักษณ์ หน่วยงำนที่รับรองมำตรฐำน 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited  
สมำพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ (International Federation of 
Organic Agriculture Movements – IFOAM) 

 

ตรำรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ IFOAM ของส ำนักงำนมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. (Organic Agriculture Certification 
Thailand – ACT) จะมีตรำ IFOAM Accredited อยู่ใต้สัญลักษณ์
ของ มกก 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์สหภำพยุโรป (EU)   
 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกำ (National Organic 
Program – NOP) 
 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์แคนำดำ (Canada Organic 
Regime – COR)  
 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural 
Standard – Organic JAS mark) 
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ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) 
ประเทศอิตำลี 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี (BSC ÖKO-GARANTIE 
GMBH – BSC) ประเทศเยอรมัน (ตัวแทนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่) 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert) ประเทศ
ฝรั่งเศส 

 

ตรำมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ออสเตรเลีย 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล ( IMO-
Control)  บริษัทตรวจรับรองสินค้ำอินทรีย์จำกประเทศสวิตเซอ
แลนด์  

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ – มกอช. (National Bureau of Agricultural 
Commodity and Food Standards – ACFS)   

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ องค์กรมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
ภำคเหนือ – มอน. (The Northern Organic Standard 
Organization)   

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ ส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
สุรินทร์ (มก.สร.) 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ ส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
เพชรบูรณ์ (มก.พช.) 

 

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกำะพะงัน 
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ศูนย์กสิกรรมไร้สำรพิษอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ วังน้ ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 

กำรรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) โดยมูลนิธิเกษตร
อินทรีย์ไทย 

 

กำรรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) โดยสหพันธ์เกษตร
อินทรีย์นำนำชำติ IFOAM 

 

ข้ำวอินทรีย์ตำมมำตรฐำนกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม Lemon Farm 
Organic PGS จังหวัดน่ำน 

 

กำรรับรองเกษตรอินทรีย์ มำตรฐำนอินทรีย์วิถีไทย โดยมูลนิธิรักษ์ดิน
รักษ์น้ ำ ( Earth Safe Foundation ) 

 

มำตรฐำนกำรรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม Participatory 
Guaranty System –PGS ร่วมกับบริษัทเอสซีอีวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
SCE Social Enterprise Co.,Ltd. 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

สรุปแล้วการด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีหลาย

ขอบข่ายและหลายมาตรฐาน ขึ้นกับลักษณะการผลิต การจัดการแปรรูป เป็นความพยายามในการใช้

ตรามาตรฐานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค แต่อีกด้านหนึ่งก็ใช้เป็นใบเบิกทางในการส่งออก

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางตลาดของผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องที่ต้องการจะเลือกขอรับรองด้วยระบบมาตรฐานใด ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับตลาด

เป้าหมายว่าต้องการการรับรองของระบบมาตรฐานใด 

3.2 ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

3.2.1 รูปแบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

จากการวิจัยพบว่า การท าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. เกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการผลิตอาหารและปัจจัยที่

จ า เป็นต่อการด ารงชีวิตมากกว่ าผลิต เ พ่ือการค้า  เป็นการเกษตรแบบพ้ืนฐาน มีการใช้



 83 
 

 
 

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค 

และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมีความสมดุล อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจาก

สารพิษตกค้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ท าให้ระบบเกษตรกรรมเหล่านี้ด าเนินต่อเนื่องไป

ได้นานที่สุด โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา และไม่เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ สังคม 

และเศรษฐกิจมีมาตั้งแต่ในอดีต ผลผลิตที่ได้มีจ านวนไม่มากใช้บริโภคภายในครอบครัวหรือแบ่งปันกัน

ในหมู่บ้านหรือกลุ่มญาติพ่ีน้อง 

2. เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการค้า เกษตรกรต้องการจ าหน่าย

ผลผลิตในประเทศหรือส่งออกไปต่างประเทศ ดังนั้นเกษตรกรกลุ่มนี้ต้องมีการรับรองมาตรฐาน โดย

บุคคลที่สาม ที่มาจากหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานสมาพันธ์เกษตร

อินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of Organic Agriculture Movements : IFORM)

หรื อการ รั บ รองแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participatory Guarantee Systems :PGS)  โ ดยจ า แนก

ผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์เป็น 2 กลุ่มดังนี้  

1. ผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์แบบเดี่ยว หมายถึง ผู้ประกอบการเกษตรกรแบบ

บุคคล หรือนิติบุคคล  

2. ผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์แบบกลุ่ม หมายถึง เครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรกร 

ที่มีสมาชิกในเครือข่ายมากกว่า 2 คนขึ้นไป 

 

3.2.2 การผลิตเกษตรอินทรีย์ในระบบปลูกพืช 

หัวใจส าคัญของเกษตรอินทรีย์คือ ต้องไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในขั้นตอนการผลิต ซึ่งการ

ตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ใช่การตรวจสอบเฉพาะสินค้าที่ผลิตแล้วเท่านั้น แต่กระบวนการ

ตรวจสอบจะต้องย้อนไปตรวจสอบถึงแหล่งผลิต ตั้งแต่ดินที่จะใช้ปลูก น้ า  สภาพแวดล้อม รวมทั้ง

ปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารก าจัดแมลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องไม่มีการ

ปนเปื้อนของสารเคมี และไม่มีการใช้สารตัดแต่งพันธุกรรมในการผลิต ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยหลักการเลือกพ้ืนที่ส าหรับท าเกษตรอินทรีย์นั้นต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยท า

การเกษตรทั่วๆไปที่มีการใช้สารเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ห่างจาก

แปลงที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี และมีแหล่งน้ าที่ปลอดสารพิษ หลังจากนั้นเกษตรกรจะเข้าสู่ระยะ
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ปรับเปลี่ยนซึ่งถือเป็นช่วงการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยทั่วไปช่วงระยะ

การปรับเปลี่ยนของการที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทพืชล้มลุก(ผักและพืชไร่)จะใช้เวลา

ประมาณ 12 เดือน ส่วนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทไม้ยืนต้นช่วงระยะการปรับเปลี่ยนจะใช้

เวลาประมาณ 18 เดือน เมื่อผ่านระยะการปรับเปลี่ยนแล้วผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้จึงจะถือว่าเป็น

สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ปัจจัยการผลิตของการท าเกษตรอินทรีย์ในระบบปลูกพืช 

1) ดินและปุ๋ย 

ในการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ ต้องปลูกพืชคลุมดินรอบๆแปลงเกษตร เพ่ือป้องกันการ

ชะล้างหน้าดิน และการไหลออกของดินสู่พ้ืนที่อ่ืน เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้ง่าย ได้แก่ ปุ๋ยคอก ทั้ง

จากมูลโค มูลกระบือ มูลไก่ รวมถึง ปุ๋ยหมักจากพืช แกลบ แกลบด า ขี้และเลื่อย หรือใช้วัสดุอินทรีย์ที่

หาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นปุ๋ยสด เช่น เศษพืชหลังการเก็บเกี่ยว เศษใบไม้ การเน้นการใช้ปุ๋ยพืชสด 

โดยเฉพาะการปลูกพืชตระกูลถั่วต่างๆ หรือใช้หินแร่เป็นแหล่งเสริมธาตุอาหาร และปรับปรุงดิน เช่น 

แร่ยิปซัม หินฟอสเฟต เปลือกหอยเผา และปูนขาว นอกจากนี้แล้วเกษตรกรอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการ

เผาตอซังและวัสดุอินทรีย์ ซึ่งอาจท าให้จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตในดินตายได้ รวมถึงจะเป็นการเร่งการ

เสื่อมสภาพของดินให้เร็วขึ้น 

2) น้ า 

การจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าจากโครงการชลประทาน และน้ าจากบ่อที่ขุดเอง

เกษตรอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้น้ าที่มาจากแหล่งชุมชน หรือแหล่งอุตสาหกรรมมารดพืชในแปลง

เกษตร ซึ่งอาจท าให้พืชผักเกิดปนเปื้อนสารเคมีได้ 

3) อากาศ 

ส าหรับการปลูกพืชผักมักไม่ค่อยพบปัญหาทางด้านมลพิษ แต่จะพบมากบริเวณพ้ืนที่

รอบชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ดังนั้น โอกาสที่พืชจะปนเปื้อนสารเคมีจึงเป็นไปได้สูง แต่หาก

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เกษตรกรอินทรีย์จะใช้แนวทางดังนี้ 

– การปลูกไม้ยืนต้นล้อมรอบแปลงเกษตร เพ่ือเป็นเกาะก าบังฝุ่นหรือสารพิษ 

– สร้างโรงเรือนระบบปิดเพื่อใช้ส าหรับปลูกพืช 

นอกจากปัญหาในเรื่องมลพิษทางอากาศแล้ว การส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่เกี่ยวข้องใน

ด้านอื่น ได้แก่ 

– การจัดแนวปลูกในทิศขวางตะวัน 
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– การจัดแนวปลูกในทิศตามลม 

– การปลูกพืชอ่ืนล้อมรอบ เพ่ือให้ความชื้น และรักษาความชื้นของอากาศรอบแปลง

เกษตร 

4) โรคพืชและแมลง 

ในการก าจัดโรคพืชและแมลง เกษตรกรอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 

ก าจัดศัตรูพืชทุกชนิด เน้นการใช้สารสกัดหรือน้ าต้มจากสมุนไพร เช่น สะเดา ดาวเรือง บอระเพ็ด 

ตะไคร้หอม เป็นต้น ส าหรับฉีดพ่นป้องกันโรค และแมลงต่างๆ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปล่อยและ

ส่งเสริมการเพ่ิมจ านวนของตัวห้ า ตัวเบียน เพ่ือช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น นก แตน ต่อ 

และแมลงปอ และใช้เชื้อราในการฉีดพ่นเพื่อก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เชื้อราเบอร์บิวเรีย  

5) ผลผลิต 

ในช่วงการเก็บเกี่ยว หลีกเลี่ยงการฉีดหรือพ่นรมควันด้วยสารเคมี ส าหรับป้องกันด้วง

แมลงในเมล็ดธัญพืช แต่เน้นในเรื่องการจัดการแทน เช่น การเก็บในโรงเรือนปิด การจัดสร้างโรงเรือน

ที่ถ่ายเทอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงการใช้สารฟอกขาว การใช้สารเคมีเร่งการสุกของผลไม้ และการใช้

สารเคมีเคลือบผิวผักผลไม้ 

3.2.3 โซ่อุปทานธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย (Organic Supply Chain in 

Thailand) 

1. กลุ่มต้นน้ า ได้แก่ ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต  ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีบทบาท

ส าคัญ 2 กลุ่ม คือ  

1.1 ผู้ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์  

ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) เป็นหัวใจส าคัญเริ่มต้นในระบบการผลิตพืชทุก

ชนิด เพราะการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ควบคู่กับการจัดการฟาร์มที่ดีจะท าให้ได้ผลผลิตที่ดี 

เมล็ดพันธุ์อินทรีย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ 

1) เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่เกษตรกรท าคัดและเก็บเพ่ือใช้เองภายในฟาร์ม  

2) เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่มีบริษัทน าเข้าและบริษัทที่ท าการผลิตปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่  

 

1.2 ผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากผู้บริโภคหันมาใส่

ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้
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เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยให้เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ประเภทหลักคือ  

1) ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรท าการผลิตเพ่ือใช้เองภายในฟาร์ม ได้แก่ ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ 

ปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักพืชหรือใบไม้ต่างๆ  

2) ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการผ่านกรรมวิธีการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ซึ่งมีทั้งการน าเข้า

และผลิตเองในประเทศ 

2. กลุ่มกลางน้ า ได้แก่ ผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มที่ผลิต

บางกลุ่มเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้แปรรูปเพ่ือจ าหน่ายใน ตลาดระบบสมาชิก โมเดิร์นเทรด ร้านกรีนและ

ตลาดนัดเครือข่าย และผู้ประกอบการเกษตรกรรายเดี่ยวเริ่มจ าหน่ายในระบบออนไลน์ รวมทั้งขาย

ผ่าน E Marketplace ที่อยู่ในกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรกรที่มีความรู้เข้าใจการท า

การตลาดอยู่พอสมควร 

3. กลุ่มปลายน้ า ได้แก่ ตลาดส่งออก ตลาดระบบสมาชิก โมเดิร์นเทรด ร้านกรีน ตลาด

นัดเครือข่าย ตลาดออนไลน์ และผู้บริโภค ผู้ประกอบการเกษตรกรหันมาผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ ซ้ือ

ขั้นสุดท้าย เช่น โมเดิ ร์น เทรด ได้แก่  ซุป เปอร์มาร์ เกต ( Supermarket) ไฮเปอร์มาร์ เกต 

(Hypermarket) และห้างสรรพสินค้า (Department Store) ผู้ประกอบการเกษตรกรบางกลุ่มผลิต

เพ่ือรองรับ โรงแรมและร้านอาหาร เนื่องมาจากผู้รับซื้อต้องการความม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้สารเคมีจริง 

จึงพยายามเลือกผลผลิตตั้งแต่แหล่งผลิต เพ่ือให้สามารถทราบถึงแหล่งที่มา และสามารถวางแผนการ

ผลิตร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยสังเคราะห์สรุปเป็นแผนภาพโซ่อุปทานธุรกิจเกษตรอินทรีย์ดังภาพที่ 

12 
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ภาพที่ 12 การสังเคราะห์โซ่อุปทานธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 

จากการวิจัยพบว่า โครงสร้างของธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการ

ผลิตแบบเดิมจากเกษตรกรรายย่อยที่ต่างคนต่างผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับ

ซื้อหน้าฟาร์ม หรือเกษตรกรน าไปส่งยังแหล่งรวบรวมภายในท้องถิ่น เปลี่ยนไปสู่การผลิตในรูปแบบ

การตกลงกับผู้รับซื้อล่วงหน้า (Contract Farming) มีการตกลงกับผู้รับซื้อล่วงหน้าว่าจะมีผลิตผล

ประเภทใด จ านวนเท่าไหร่ เพ่ือส่งในระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน ท าให้เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูก

ได้ล่วงหน้า ช่วยลดความผันผวนของราคา จากระบบเดิมที่มีการจ าหน่ายตามราคาตลาด เป็นการ

จ าหน่ายตามราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าแทน นอกจากนี้แล้วรูปแบบการผลิตจากเดิมที่เคยปลูกพืช

เชิงเดี่ยวก็กลายเป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอีกด้วย 

  

 

ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ

ผู้จ าหนา่ยปัจจยั

การผลติ 

ผู้ประกอบการ

เกษตรกร

อินทรีย์ 

แบบเดี่ยว 
ผู้ประกอบการ

เกษตรกร

อินทรีย์ 

แบบกลุม่ 

ตลาดระบบสมาชิก 

โมเดิร์นเทรด 

ร้านกรีน 

ตลาดนดัเครือขา่ย

อินทรีย์ 

ผู้บริโภค 

หน่วยงานรับรอง 

มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

 

ตลาดสง่ออกอินทรีย์ 

ตลาดออนไลน์ 
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4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านนโยบาย (Policy) 

4.1 ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 

นโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวทางเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย เกิดขึ้นปี 

พ.ศ. 2535 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ก าหนดให้มีการส่งเสริมเกษตรผสมผสานเป็นนโยบาย

ระดับประเทศ แม้เกษตรผสมผสานจะไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ แต่มีวิถีการด าเนินการที่คล้ายกันเพราะทั้ง

เกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานเป็นหนึ่งในระบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable 

Agriculture) ทั้งนี้เป็นผลมาจาก พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 ที่ต้องการพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติจึงส่งเสริมให้เกษตรกรท าไร่นาสวนผสม  

ค าว่า “เกษตรอินทรีย์”ก าหนดไว้เป็นนโยบายระดับชาติของประเทศไทยเป็นครั้งแรกใน

ปี 2544 ในสมัยรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

เกษตรอินทรีย์อย่างละเอียดและชัดเจน มีการก าหนดแผนงานในระดับกระทรวงและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2547-2551 และมีแผน

งบประมาณการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ    

ในปี พ.ศ. 2549-2552 เพ่ือให้คนไทย 60 ล้านคน ได้มีโอกาสบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยจากสารพิษ

ท าให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และเกษตรกรผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 5 ล้านราย ปลอดภัยจาก

สารพิษทางการเกษตร เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 -2544 ให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยระบุเป้าหมายพ้ืนที่ที่จะปรับโครงสร้างการเกษตรแบบ

ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ คือ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งประเทศ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 มีทิศทางตามแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 8 ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนตามล าดับ 

ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-

2554 และมีนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564  และในปี 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสมัย

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2560 จ านวน 185 

โครงการ งบประมาณ 1,399 ล้านบาท ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตร

อินทรีย์ ได้แก่ ส่งเสริมการวิจัย เพ่ือให้ได้พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ 

อบรมเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 413 ล้านบาท จ านวน 100 โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ จัดท าปัจจัยการ

ผลิต ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์ พัฒนาศักยภาพการผลิต โดยส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ การ

เพาะเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 863 ล้านบาท 

จ านวน 31 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ ได้แก่ พัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

อินทรีย์ งบประมาณ 106 ล้านบาท จ านวน 48 โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เช่น โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถี

ยโสธร งบประมาณ 15 ล้านบาท จ านวน 6 โครงการ โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้แก่  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก

กล่าวว่า 
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติมีเป้าหมายเพื่อให้มีพื้นที่เกษตร

อินทรีย์ 6 แสนไร่ ภายในปี 2564 และเพิ่มจ านวนเกษตรกรให้ได้ 30,000 ราย เพิ่มสัดส่วน

การตลาดในประเทศให้ได้ 40% ส่งออกให้ได้ 60% รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน

เพิ่มขึ้น ในขณะที่เกษตรกรต้องลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ 10% ใน 5 ปีด้วยในกลไกการขับเคลื่อนจะมี

การจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติขึ้น  และให้การสนับสนุนผ่านเครือข่ายระดับ

ท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้จะมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หรือใช้เงินทุนของ

รัฐที่มีการจัดตั้งไว้แล้วส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนกับเกษตรกร องค์กรการเกษตรรวมถึง

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร ในขณะที่จะสนับสนุน Green 

Credit ผ่านสถาบันการเงิน โดยให้สินเช่ือดอกเบี้ยต่ าผ่อนปรนกับผู้ผลิต แปรรูป จ าหน่ายสินค้า

เกษตรอินทรีย์ และปัจจัยการผลิตอินทรีย์ รวมทั้งให้ทุนอุดหนุนเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรต้นน้ า

ที่ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1, 2560) 

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยท าเกษตร

อินทรีย์ เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดยุโรป ที่มีแนวโน้มความ

ต้องการเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดท าแผนพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย ซึ่งแผนพัฒนาฯ

จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และให้ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร
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อินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้ผลิต รวม 9 โครงการ ได้แก่ การจัดมหกรรมสินค้าอินทรีย์ การสร้าง

เครือข่ายเยาวชนอินทรีย์ การจัดตลาดนัดสีเขียว การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา Organic Village 

และ Organic Farm Outlet และการจัดงาน Organic & Natural Expo 2017 ซึ่งเป็นงานแสดง

สินค้าอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในส่วนของเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด  จัดให้มีโครงการอบรม

ฝึกปฏิบัติเชิงลึกในสวนเกษตรอินทรีย์ ส าหรับพาณิชย์จังหวัด  ที่มีเกษตรกรในพ้ืนที่ท าการเกษตร

อินทรีย์ ในโครงการ Organic Training Program เพ่ือให้พาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ด้านส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์มีความรู้และศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า

เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมช่องทางการตลาดการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และผู้ประกอบการ สามารถ

ถ่ายทอดและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดของตน ในด้านการวางแผน

การตลาดการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา (Story) ของสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การขอตรา

รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ  

รวมทั้งด้านการวางแผนการตลาด ช่องทางการตลาดตลาดดิจิตอล การสร้างเครือข่ายเกษตรกรและ

ผู้ค้าเกษตรอินทรีย ์

ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยนี้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย

ไปสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ “Thailand 4.0” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่

สินค้าเชิง นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น

ภาคบริการมากขึ้น การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในปี 2561 ตามนโยบายดังกล่าว จะเป็นรากฐาน

ส าคัญของการพัฒนาการเกษตรเร่งเครื่องสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่องในปี 2562-2564 ตามแผน

ขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve สอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และ

แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเพ่ิมรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรถึง 390,000 บาท/

คน/ปี เป็น Smart Farmer และ GDP ภาคเกษตรต้องเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า 3% ต่อปี  

เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยเป็นนโยบายหลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในยุคประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปสู่เกษตรกร 4.0 โดย

ถ่ายทอดและกระจายแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยน าไปใช้ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจึง

การสร้างโอกาสอันดีให้กับเกษตรกรอินทรีย์ไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถช่วยสนับสนุนพัฒนา

เกษตรกรเคมีที่ต้องการพัฒนาไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ 
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5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์ (Geographic) 

5.1 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ (Organic Area) 

รายงานสถิติเกษตรอินทรีย์ของปี 2560 ที่จัดท าขึ้นโดยสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ 

( RESEARCH INSTITUTE OF ORGANIC AGRICULTURE – FIBL) แ ล ะ  IFOAM – ORGANICS 

INTERNATIONAL แสดงการขยายตัวของพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ โลก ในช่วงระหว่างปี 2557-

2558 โดยข้อมูลปี 2558 ระบุว่า ใน 179 ประเทศทั่วโลก มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์รวมกัน กว่า 318.13 

ล้านไร่ โดยประเทศออสเตรเลียยังเป็นผู้น าในด้านพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมีพ้ืนที่ที่ได้รับการ 

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ราว 141.8 ล้านไร่ รองลงมาคือ อาร์เจนตินา 19.21 ล้านไร่ และ

สหรัฐอเมริกา 12.68 ล้านไร่ และมีเพียง 11 ประเทศที่มีสัดส่วนพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์มากกว่า 10% 

ของพ้ืนที่การเกษตรของ ประเทศ เช่น ลิกเตนสไตน์ ออสเตรีย สวีเดน เอสโตเนีย และเซาตูเมและ

ปรินซิปี ส่วนประเทศที่มีผู้ผลิตเกษตร อินทรีย์มากที่สุด 3 อันดับแรกของโลก คือ อินเดีย (585 ,200 

ครอบครัว) เอทิโอเปีย (203,602 ครอบครัว) และเม็กซิโก (200,039 ครอบครัว) โดยทั่วโลกรวมกันมี

เกษตรกรอินทรีย์กว่า 2.4 ล้านครอบครัว 

ปัจจุบันทั่วโลกมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ราว 50.9 ล้านเฮกตาร์หรือคิดเป็นสัดส่วน1% เมื่อ

เทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีแบบดั้งเดิมของโลก แสดงให้เห็นโอกาสในการ

เติบโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศทั่วโลก  ทั้งๆที่

ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคอาเซียนนั้นมีศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตและผู้ค้า

สินค้าอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ที่ สามารถป้อนให้กับความต้องการทั่วโลก  เห็นได้จากตารางที่ 16

การเปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ในแต่ทวีปสัดส่วนของพ้ืนที่เกษตรทั่วโลกดังนี้ 
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ในแต่ทวีป 

ทวีป พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 
อเมริกาเหนือ 3.0 ล้านเฮกตาร์ 

ยุโรป 12.7 ล้านเฮกตาร์ 

เอเชีย 4.0 ล้านเฮกตาร์ 
ละตินอเมริกา  6.7 ล้านเฮกตาร์ 

แอฟริกา  1.7 ล้านเฮกตาร์ 
โอเชียเนีย  22.8 ล้านเฮกตาร์ 

ที่มา : รายงานการประชุมการสัมมนาเชิงวิชาการ Organic Symposium 2017 

 

ภูมิภาคอาเซียนมีการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์กว่า 513 ,000 เฮกตาร์โดยมีผู้ผลิตกว่า 

197,000 ราย  ซึ่งภูมิภาคอาเซียนอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนถ่ายจากการเพาะปลุกแบบดั้งเดิม

มาเป็นแบบเกษตรอินทรีย์และผลิตเพ่ือส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยมีประเทศ

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ ร้อยละ 46 ของพ้ืนที่เพาะปลูก

ทั้งหมดของประเทศ รองลงมาได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทยที่ อัตราร้อยละ 

26 ร้อยละ 15 และร้อยละ 9 ตามล าดับ   ในขณะเดียวกัน ทวีปเอเชียมีพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559  ในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์

มีอัตราการเติบโตของพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดถึงร้อยละ 113 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 กับปี 

2558 รองลงมา คือประเทศเวียดนาม ร้อยละ 78 ประเทศไทยและกัมพูชามีอัตราการเติบโตเท่ากัน

คือร้อยละ 21  อินโดนีเซียร้อยละ 14 ประเทศเมียนมาร์ ร้อยละ 6 และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ร้อยละ 3  

พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 235,523 ไร่ในปี 2557 เป็น 284,918 ไร่

ในปี 2558 และจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นจาก 9,961 ฟาร์ม เป็น 13,154 ฟาร์มแม้พ้ืนที่

เกษตรอินทรีย์ของไทยจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว (+ร้อยละ21) แต่ก็ยังคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 

0.2 เทียบกับพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ แต่การปลูก

ผักและผลไม้ กาแฟอินทรีย์ในประเทศกลับมีพ้ืนที่ลดลง 
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5.2 พื้นที่การเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่นในประเทศไทย  

สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่นของไทย ปี 2560 แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า 

ภาคเหนือมีพ้ืนที่เพาะปลูกชาอินทรีย์กว่า 70,000 ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกส าคัญได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร่ ตาก ภาคกลางแหล่งเพาะปลูกผลไม้อินทรีย์ที่ส าคัญ ได้แก่ นครปฐม จันทบุรี 

ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ส าคัญ

ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคามและ

ภาคเหนือบางส่วน ภาคใต้แหล่งปลูกมะพร้าวอินทรีย์ที่ส าคัญที่ ประจวบคีรีขันธ์แล้ว ยังมีความโดด

เด่นในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ร้านอาหาร สปา โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

ได้แก่ ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน) ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 9 สินค้าเกษตร

อินทรีย์ที่โดดเด่นของไทย ปี 2560 และภาพท่ี 13 แผนที่สินค้าอินทรีย์ในระดับประเทศ 

 

ตารางที่ 9 สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่นของไทย ปี 2560 

ภูมิภาค ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 

ภาคเหนือ ชา  
ภาคกลาง ผักและผลไม ้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

ภาคใต้ มะพร้าว 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ งาน Organic and Natural Expo 2017 
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ภาพที่ 13  แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับประเทศ 
ที่มา : ท าเนียบสินค้าอินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

สินค้าอินทรีย์ที่โดดเด่นของไทยจ าแนกตามภูมิภาคโดยกระทรวงพาณิชย์แบ่งออกเป็น    

4 ภูมิภาคดังนี้  

1. ภาคเหนือ 

ชา เป็นสินค้าอินทรีย์ที่โดดเด่นของภาคเหนือ เป็นพืชอุตสาหกรรมที่ใช้แปรรูปเป็น

เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ โดยผลผลิตใบชาของโลกเป็นชาด าหรือชาฝรั่ง (Black Tea) ประมาณ 

70% อีก 30% เป็นชาใบ ซึ่งรวมถึงชาเขียวและชาอู่หลง ในประเทศไทยมีพ้ืนที่การปลูกชา ทั้งหมด

กว่า 7 หมื่นไร่ พ้ืนที่เพาะปลูก ที่ส าคัญได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร่ ตาก โดย

พ้ืนที่ปลูกชาอินทรีย์ของไทยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากเนื่องจากตลาด

ต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา มีความต้องการน าเข้าชาอินทรีย์ ท า
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ให้ผู้ผลิตชาเพ่ือการส่งออกต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า และ

สามารถแข่งขันได้  สินค้าอินทรีย์รองลงมาได้แก่ ผัก ผลไม้ และข้าว  

 

ภาพที่ 14 แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ 
ที่มา : ท าเนียบสินค้าอินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นสินค้าอินทรีย์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ

ไทยสามารถส่งออกข้าวหอมมะลิไปยัง ตลาดโลก สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 26,000 ล้านบาท 

โดยข้าวหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะ ต้นทุนต่ า ราคาขายดี คุณภาพเยี่ยม 

เนื่องจากเป็นข้าวเจ้า และธัญพืชที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย เป็นข้าวไทยสายพันธุ์แท้ดั้งเดิม พันธุ์

เดียวในโลก ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมใดๆ เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเป็นข้าวที่ได้รับการ

กล่าวขวัญว่า เป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก แม้ว่าหลายประเทศได้พยายามปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ แต่ไม่มี

ประเทศใด สามารถปลูกได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในประเทศไทย   
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แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ส าคัญของไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคาม และภาค 

เหนือบางส่วน เช่น เพชรบูรณ์ พะเยา เชียงราย โดยตลาดส่งออก ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูง

เป็นอันดับหนึ่ง คือ ตลาดสหภาพยุโรป 

 

 

ภาพที่ 15 แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา : ท าเนียบสินค้าอินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

3. ภาคกลาง 

ผักและผลไม้อินทรีย์ ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชผลทางการเกษตร

หลากหลายประเภทที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การตอบรับ โดยเฉพาะผักและผลไม้ไทย ได้รับความนิยม

ทั้งในตลาดเอเชีย สหภาพ ยุโรป และ อเมริกาเหนือ ส าหรับสินค้าผักและผลไม้อินทรีย์ไทยนั้น มี

ศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากในตลาดต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกส าคัญในสหภาพยุโรป  

แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้ อินทรีย์ที่ส าคัญได้แก่  นครปฐม จันทบุรี  ราชบุรี  

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับพืชผักผลไม้อินทรีย์ที่มีสัดส่วนการส่งออกมาก 

คือ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลสลัด กล้วยหอม สับปะรด มะม่วง เงาะ 

มังคุด ทุเรียน ลิ้นจี่ขนุน เครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆ  
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ภาพที่ 16 แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคกลาง 
ที่มา : ท าเนียบสินค้าอินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

4. ภาคใต้ 

ธุรกิจบริการอินทรีย์ภาคใต้ของไทยมีความโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้ง

โรงแรม ร้านอาหาร สปา โดยเฉพาะ ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ จ.ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี 

(เกาะสมุย และเกาะพะงัน) ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความส าคัญและริเริ่มที่จะท าตลาด บริการเกษตร

อินทรีย์ ทั้งในด้านการ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เมนูอาหาร รวมถึง การจัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม จากการลงพ้ืนที่วิจัยพบว่า ในปี 2560 ภาคใต้มีผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ได้แก่ ชุมพร ตรัง 

นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี และอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560) 

 



 98 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 17 แผนที่สินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ 
ที่มา : ท าเนียบสินค้าอินทรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

6. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของเกษตร

อินทรีย์ในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของเกษตร

อินทรีย์ในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค ได้ผลวิเคราะห์ดังตารางที่ 10-11 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. รักในความเป็นเกษตรอินทรีย์ 
2. มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  
3. ตระหนักและใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบนิเวศ  
5. มีการวางแผนการใช้ที่ดินขนาดของฟาร์มใน
การเกษตรอินทรีย์อย่างเหมาะสม  
6. มีการชลประทานเพ่ือการเกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีน้ าใช้ในฟาร์มตลอดปี  
7. มีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ทั้ง
ระบบตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ าและปลายน้ า  
8. สามารถวางแผนการบริหารจัดการในธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างด ี
9. เกษตรกรอินทรีย์มีประสบการณ์ในการปลูก
10. ใช้ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์วิถีไทยในการ
ควบคุมโรคและแมลง  
11. เป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยการ
เข้าร่วมการอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากฟาร์มอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จ 
12. ใช้ปัจจัยการผลิตที่หาได้ง่ายในชุมชน 
13. สามารถผลิตปุ๋ยเองท าให้สะดวกและลด
ต้นทุน 
14. มีระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชอินทรีย์  
เพ่ือให้ได้เมล็ดพนัธุ์ที่ดีทนต่อโรคและแมลง 
15.มีความเข้าใจในเรื่องความต่อเนื่องของการ
ผลิตและการตลาด 

1. มีต้นทุนโลจิสติกส์สูง เนื่องจากค่าขนส่งและ
ค่าเก็บรักษาสินค้าในโกดังมีราคาสูง 
2.ขาดความรู้ในเรื่องการจัดการตลาดท าให้มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการตลาดสูง 
3.มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการควบคุมให้การผลิต
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ก าหนด 
ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น  
4. ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างต่ า
ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมาก 
5.ใช้แรงงานคนใส่ใจดูแลในการเพาะปลุกท าให้
มีต้นทุนปัจจัยการผลิตสูง 
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16.มีศักยภาพสูง เพราะมีความหลากหลายทั้ง
ในด้านการเพาะปลูก และความถนัดที่แตกต่าง
กันในแต่ภูมิภาค 
17.มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เกษตรกร
อินทรีย์  
18. มีการเข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาท าให้
ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการอย่างเต็มที่ 
19.เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตที่ตกเกรดเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 
20. ผลิตสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ได้รับมาตรฐาน
การส่งออก 

 

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น 
2. พ้ืนที่เพาะปลูกในประเทศไทยมีความอุดม
สมบูรณ์ และมีจ านวนมาก 
3. กระแสการตื่นตัวด้านการบริโภคอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สินค้า
เกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากข้ึน 
4. ผู้บริโภคในประเทศไทยเริ่มพิถีพิถันและให้
ความส าคัญกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบและ       
5. ต่างประเทศต้องการผลิตภัณฑ์อินทรีย์
เพ่ิมข้ึน  
6. มีการตีพิมพ์ผลการวิจัยด้านสุขภาพสนับสนุน
สินค้าอินทรีย์ 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผล
กระทบต่อปริมาณการผลิตพืชอาหารในแต่ละปี 
2.พืชที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์มักไม่
ทนทานต่อการเกิดโรคระบาดและสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดโรคตาย
พรายในกล้วย การเกิดภัยแล้ง พายุฝน หรือลม
กรรโชกแรงในพ้ืนที่เพาะปลูก  
4. มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีเป็น
อุปสรรคในการส่งสินค้าอินทรีย์ไปสู่ต่างประเทศ 
5. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
6. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไมส่ามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างการปลูกแบบปลอดสาร ไฮโดร
โพนิกส์ และอินทรีย์ 
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7. การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุส่งผลให้สินค้า
อินทรีย์ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
พืชสมุนไพรอินทรีย์ 
8. สินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้อินทรีย์
เป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี 
9. การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการเกษตรที่มัน
สมัยช่วยในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
10. เทคโนโลยีดิจิตัลส่งเสริมให้เกษตรกร
อินทรีย์ติดต่อและเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยไม่ต้อง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
11. การพัฒนาระบบการตรวจรับรองแบบมี
ส่วนร่วม หรือ Participatory Guarantee 
System (PGS) ท าให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดได้
ง่ายขึ้น 

7. กลไกราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่ยัง
สูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป  
8. การแข่งขันของผู้ผลิตจากต่างประเทศท่ีมี
ต้นทุนการผลิตต่ า 
9. การขายตัดราคาของเกษตรกรที่ไม่มี
จริยธรรม 
10. ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 
11.งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ยังมีน้อยเมื่อ
เทียบกับกับงานวิจัยเกษตรด้านอื่นๆ 
12. การพัฒนาให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ยังมีน้อยมาก 

 

 จากการสังเคราะห์ข้อมูลตอนที่  1 สามารถสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ทั้งนี้มาจากปัจจัยภายนอกที่สนับสนุน

ให้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เติบโตตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องของประเทศไทยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

การเพาะปลูกพืชที่มีความหลากหลาย มีทักษะและภูมิปัญญาเกษตรกรรมมายาวนาน แต่อย่างไรก็

ตามยังมีเกษตรกรไทยอีกจ านวนมากท่ีไม่สามารถรับมือกับปัจจัยภายนอกได้ ดังนั้นการวิจัยในขั้นตอน

ที่ 2 ผู้วิจัยจะน าเสนอองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่แตกต่างจาก

เกษตรกร 
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ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) องค์ประกอบความส าเร็จและพัฒนา

องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของ

ประเทศไทยยุค 4.0 

การวิจัยขั้นตอนที่ 2  มาจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจอินทรีย์ทั่วประเทศซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 30 

คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ได้สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยถึง องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และน าข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จขององค์กรด้วย 

7S McKinsey จากนั้นจึงน าข้อมูลองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไปยกร่างเพ่ือพัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยแนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบการ

เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรสีเขียว (Agripreneurship Characteristics in Green 

Agribusiness) โดยการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพ่ือรับรององค์ประกอบความส าเร็จ

ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  โดยสรุปผล

การวิเคราะห์จ าแนกประเด็นดังนี้ 

1. องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย ์

การวิจัยข้อมูลขั้นตอนที่ 2 มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจอินทรีย์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 30 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ได้สร้างขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ในการ

วิจัย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามหลักการของ Creswell (1998) ซึ่งจะเป็นการ

แจกแจงเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารหรือค าพูดเป็นการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริงจากผู้รู้จริง (Key 

Informants) โดยเป็นการตีความตามความจริงที่คาดว่ามีนัยนิยม (Interpretive) หรือส่อเค้าว่าจะ

เป็นอย่างที่ให้เนื้อความไว้ตามหลักทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิด McKinsey 7-S 

Framework มาประยุกต์ร่วมกับคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 

(Agripreneurship Characteristics) เพ่ือน ามาสังเคราะห์และจัดกลุ่มสร้างเป็นองค์ประกอบและ
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ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ของประเทศไทยยุค 4.0 จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 12 คน ตอบแบบสอบถามการส ารวจผู้ เชี่ยวชาญ 

(Questionnaire Survey of experts: QSE) เพ่ือให้ได้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานที่

แตกต่างกัน และวิเคราะห์การหาค่าน้ าหนักของตัวแปรองค์ประกอบและตัวชี้วัด  โดยสรุปผลการ

วิเคราะห์จ าแนกประเด็นดังนี้ 

1. กลยุทธ์ (Strategy) ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ เกษตร

อินทรีย ์   

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในยุค 4.0 เป็นแนวคิดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้าน

การเกษตรของประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์มีแนวคิดปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังว่า เมื่อ

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องผลิตอาหารปลอดภัยตามวิถีธรรมชาติ จะช่วยให้ตัวเองและ

ผู้บริโภคมีสุขภาพดี เมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีย่อมเกื้อหนุนซื้อสินค้าจากเกษตรอินทรีย์ท าให้กลายเป็น

วิถีแห่งความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีความเข้าใจมโน

ทัศน์ด้านการเกษตรและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้ งในระดับมหภาคที่เกี่ยวกับ โครงสร้างและ

พฤติกรรมของสังคมโลกปัจจุบัน เข้าใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทิศทางการ

พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมและวิทยาศาสตร์ในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ส่งผลต่อการ

ปรับตัวในระดับจุลภาคที่ส่งผลกระทบมายังประเทศ ภาค จังหวัด และธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของตนเอง 

ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อกระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง ท าให้

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อธุรกิจเกษตรอินทรีย์ว่า การเป็นแหล่ง

อาหารปลอดภัย และต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ท าให้เกษตรอินทรีย์

ประสบความส าเร็จได้แก่ กิจการภายใต้การบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบเชิงพาณิชย์ เน้นการสร้าง

ความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มองธุรกิจเป็น

กระบวนการขับเคลื่อนทั้งระบบตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า โดยที่ผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องไม่ละทิ้งท้องถิ่น อีกท้ังยังพัฒนาท้องถิ่นและที่ท ากินด้วยการท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือหนีจาก

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมี มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตร โดยจะมีโครงการที่

เชื่อมโยงเครือข่ายการเกษตร ตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ไปจนถึงแหล่งขาย ที่

เน้นเฉพาะการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ การจัดการพลังงานทดแทนในฟาร์มเกษตร โดยจะน าของ

เหลือใช้มาสร้างเป็นพลังงานทดแทน เพ่ือน ามาใช้ลดความสิ้นเปลือง การจัดการน้ าใช้ในแปลงเกษตร
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ให้ประหยัดที่สุด เหมาะสมที่สุด การค านวณจุดคุ้มทุน และออกแบบฟาร์มเกษตรด้วยการบริหาร

จัดการความเสี่ยงบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือป้องการการลงทุนท าเกษตรแล้วขาดทุนเป็นการท า

ธุรกิจที่มีภูมิคุ้มกัน สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

 
 “ความยากของเกษตรอินทรีย์คือ เกษตรกรไม่มีความรู้ และมีความเชื่อผิดๆ ที่ถูกฝังอยู่ใน

ระบบของผู้ผลิต เรามั่นใจว่าวิถีนี้คือทางออกของสังคม เวลาเห็นการเติบโตของพืชผักผลไม้ของเรา 

ก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือความมั่นคง คือการสร้างทางเลือกให้กับสังคมในอนาคตว่าเราควรเป็นสังคมผลิต

อาหารที่ปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ แล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศท่ีผลิตอาหาร

ที่ปลอดภัยให้แก่คนในสังคม รวมไปถึงสังคมโลก” ซึ่งสอดคล้องกับ “เกษตรอินทรีย์นั้นง่ายมาก 

การคิดว่ายากเป็นอุปทาน เพราะเป็นวิถีดั้งเดิมที่เคยท ามาก่อนหน้า การเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ได้ไม่

ว่าในฐานะผู้ผลิตหรือผู้บริโภคก็มีส่วนช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7, 2560) สอดคล้อง

กับ “การได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารเคมี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ส่งผลต่อการมีรายได้

และความมั่นคงยั่งยืนของอาหาร อากาศ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท าเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เพียงแค่

การท าเกษตรไม่ใช้สารเคมีเท่านั้น แต่การท าเกษตรอินทรีย์ต้องใช้ความอดทน ความมุ่งมั่น ใส่ใจใน

ทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งในระยะแรกแม้มีอุปสรรคก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และนวัตกรรม เพื่อน ามา

ปรับปรุงแก้ไขให้ผลผลิตดียิ่งขึ้น”(ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 16, 2560) สอดคล้องกับ “ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ท า

เกษตรเคมีแบบเดิมจะไม่มั่นใจในวิถีการผลิตของตัวเอง แต่พอหันมาท าเกษตรอินทรีย์ก็เริ่มมีความ

ภูมิใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่ดี บางคนเสียดายที่เริ่มช้าไป เพราะตอนนี้มีรายได้ทุกวันและ

สามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10, 2560) 

 

ผลวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate 

Strategy)   กลยุทธ์ที่เลือกใช้ คือ กลยุทธ์การขยายตัวในแนวตั้งโดยการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

เดิมคือการท าธุรกิจเกษตร แต่ใช้วิธีการเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นและจับกลุ่มลูกค้าที่

ก าลังจะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ โดย มุ่งตลาดเฉพาะส่วน เน้นกลุ่มผู้บริโภคผลิตผลอินทรีย์ และหากล

ยุทธ์ในการเจาะตลาดให้มากขึ้น เพ่ิมยอดขายจากลูกค้ากลุ่มเดิม คือ ที่ซื้อสินค้าอินทรีย์ผ่านทาง

โมเดิร์นเทรด เป็นการเจาะตลาดกลุ่มร้านอาหารและโรงแรมขยายตัวโดยสร้างพันธมิตรทางการค้า 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยแบ่งกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
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1.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การขอตรารับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการแสวงหาโอกาส

ไปยังตลาดต่างประเทศ 

ที่ต้องมีการจ าหน่ายสินค้าไปยังตลาดอ่ืน จะต้องมีการขอตรารับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากองค์กรอิสระที่มี กฎข้อบังคับ

และจรรยาบรรณส าหรับผู้ผลิต เพ่ือควบคุมคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน มองหาตลาด

รองรับ โดยน าพืชผักท้ังหมดขึ้นทะเบียนขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

1.2 กลยุทธ์ช่องทางจัดจ าหน่าย การเข้าถึงผู้บริโภคด้วยช่องทางจัดจ าหน่าย  

การจัดการกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ ยนแปลงไป From farm to table คือ 

กระบวนการที่ท าให้ผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง ประโยชน์ที่ได้คือ ลูกค้าได้ของสด

ใหม่ ราคาไม่แพง ส่วนคนขายสามารถก าหนดราคาขายได้ตามจริง ไม่ถูกคนกลางเอาเปรียบหรือกด

ราคาผลิตผล  และต่อยอดด้วยแนวคิดของ Farm To Function คือ การพยายามเชื่อมโยงผู้ผลิตไปสู่

ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและศูนย์ประชุมที่มีการจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ เพ่ือท าให้ผู้ผลิตมีตลาดรองรับ

ขนาดใหญ่ขึ้น มีจ านวนการรับซื้อที่แน่นอน ขณะเดียวกันผู้รับบริการในโรงแรมหรือศูนย์จัดเลี้ยงก็

ได้รับประทานอาหารที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

 
“ใช้วิธีการเข้าไปพบกับห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตรง เพื่อน าสินค้าผักออแก

นิคส์ไปวางจ าหน่าย รวมทั้งใช้วิธีการบริการส่งผักโดยตรงถึงบ้านลูกค้า ที่เก็บสดๆ จากฟาร์ม ท าให้

ลูกค้าช่ืนชอบ เพราะผักสด อร่อย และปลอดภัย รวมทั้งมีการให้บริการส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในฟาร์ม

ด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับ “ขายหน้าฟาร์มนี่แหละ แป้บเดียวหมด มี

คนรู้จักเรา เค้ามารับซื้อมาจองไว้ก่อน ส่งร้านอาหารก็มีนะ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 25, 2560) 

สอดคล้องกับ “เราปลูกเองขายเอง ขายท่ีร้านอาหารของเรา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว ถ้าส่ง

ที่กรุงเทพ เราก็มีร้านอาหารของเราเองกับร้านอาหารเครือข่าย” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 10, 2560) 

สอดคล้องกับ “ขายตลาดนัดสีเขียวช่วงวันหยุด มีที่ประจ า มีลูกค้าประจ า” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 

15, 2560)  
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1.3 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลายและการผลิตที่หลากกลาย เพื่อสร้าง

ทางเลือกใหม่ ขยายโอกาส และลดต้นทุน 

การเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวในฟาร์มกลยุทธ์การจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย

นอกเหนือไปจากการเพาะปลูกพืชที่หลากกลาย รวมทั้งการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 
“สิ่งที่ฟาร์มได้ท าไปแล้วเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกอาหารไทย 

ได้แก่ น้ าจิ้มต่างๆ น้ าพริก และน้ าส้มสายชู เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ลูกค้าคือกลุ่มผู้บริโภค

อาหารไทย โดยร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับโครงการ ITAP ของส านักงานพัฒนาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และเริ่มส่งออกเมื่อปี 2552 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดี ผมว่าตลาด

ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปมีแนวโน้มดีกว่าตลาดผักสดในประเทศ ปัจจุบันรายได้จากการส่งออกมี

สัดส่วน 30-40% ของรายได้ทั้งหมด” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 14, 2560) 

 

1.4 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงบนความพอเพียง เพื่อการวางแผนทางการเงินให้

สอดคล้องกับศักยภาพของกิจการ จะช่วยลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจ เนื่องจากเงินทุนเป็น

ทรัพยากรที่ส าคัญ จึงจ าเป็นต้องได้รับการจัดสรรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากกิจการสามารถ

ควบคุมสภาวะทางการเงินให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ก็จะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ในด้าน

อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การวิเคราะห์ โครงสร้างทางการเงินของกิจการจะท าให้

มองเห็นถึงปัญหาและโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ 

 

1.5 กลยุทธ์การรวมกลุ่มเครือข่ายการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย วิธีการที่จะ

รับมือกับแรงกดดันในการแข่งขัน ช่วยปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพแวดล้อม กระบวนการใน

ชุมชน เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ฐานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานทุนที่ส าคัญ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปรับประยุกต์ให้ทันสมัย มี

กระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมโดยการผสมผสานกับความรู้ภูมิปัญญาสากลหรือจากที่ อ่ืน มี

กระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลัก การเรียนรู้คือหัวใจของกระบวนการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน หากไม่

มีการเรียนรู้ก็จะมีแต่การเลียนแบบ การหาสูตรส าเร็จโดยไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ หากไม่มีการ

เรียนรู้ก็จะไม่มีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู้ แต่บนฐานความรู้สึก ความอยาก ความต้องการตามที่สื่อ

ในสังคมกระตุ้นให้เกิด ท าให้ความอยากกลายเป็นความจ าเป็นส าหรับชีวิตไปหมด มีการพ่ึงตนเอง 

เลิกการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนจากพ่ึงพาปัจจัยการผลิตในชุมชนของ
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ตนเองเข้าใจกระบวนการค้าขาย เข้าใจการบริหารจัดการตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกในปัจจุบันและในอนาคต ในด้านสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ต้องบริโภคข้อมูลจากเครือข่ายการสื่อสาร เพ่ือการด ารงชีวิตและ

ตัดสินใจในการด ารงชีวิต สังคมวิทยาศาสตร์ยุคนาโนเทคโนโลยี ที่ต้องเข้าใจสิ่งรอบตัว 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ (Strategy) ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถสรุปเชิงปรากฏการณ์ได้ว่า กระบวนทัศน์ของ

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องแตกต่างจากเกษตรกรทั่วไป ทั้งนี้ผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ มี

ความรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ มองธุรกิจเกษตรอินทรีย์แบบองค์รวมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

ทั้งนี้ เพราะเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ต้องพ่ึงพากันทั้ ง

กระบวนการ ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องพยายามรวมกลุ่มกันเพ่ือความอยู่รอดในธุรกิจและ

สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจของตนและชุมชน  

 

2. โครงสร้างองค์กร (Structure) ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย ์

รูปแบบโครงสร้างองค์กรของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเป็นทางการ มาจากแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การรวมพลัง

กันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินการในด้านต่างๆ ทั้งในกระบวนการผลิต 

ร่วมมือกันตั้งแต่เตรียมดิน หาพันธุ์ หาน้ า เตรียมปุ๋ย เพ่ือเพาะปลูก การตลาดมีการเตรียมจ าหน่าย

เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปลูกเอง แปรรูปเอง ขายเอง รวมตัวกันขายเพ่ือให้ได้ราคาดี เป็นการตัด

วงจรพ่อค้าคนกลางไปในตัว ดังนั้นจึงท าให้เกษตรกรปราดเปรื่องมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มหรือ

เครือข่าย ก าหนดโครงสร้าง รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ องค์กรของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่มีเจ้าของกิจการเป็นคนในชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1. ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องแบบเดี่ยว หมายถึง ผู้ประกอบการเกษตรกรแบบ

บุคคล หรือนิติบุคคล แต่ยังคงมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสมาคม รวมถึงเข้าไปรวมกลุ่มกับคลัสเตอร์

เกษตรอินทรีย ์

2. ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องแบบกลุ่ม หมายถึง เครือข่ายผู้ประกอบการ

เกษตรกร ที่มีสมาชิกในเครือข่ายมากกว่า 2 คนข้ึนไปเป็นแบบวิสาหกิจและแบบเครือข่ายวิสาหกิจ 
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ล าดับชั้นของโครงสร้างองค์กรเป็นแบบแบนราบ (Flat Organization) มีกิจกรรมประสานงานกัน

กระบวนการตัดสินใจแบบคนในองค์กรมีส่วนร่วมและการควบคุมเป็นแบบกระจายอ านาจ มีระบบ

หรือวิธีการที่ชัดเจนเชื่อมโยงกลุ่มกับสังคมภายนอกอย่างมีส่วนร่วม มีการด าเนินการแบบบู รณาการ

เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ท าแบบโครงการเดี่ยวคล้ายกับปลูกพืชเดี่ยว แต่เป็นการท า

แบบวนเกษตร คือ มีหลายๆ กิจกรรมประสานผนึกพลังและเกื้อกูลกัน เช่น มีการจัดตั้งกรรมการดูแล

เรื่องการตลาดชัดเจน โดยมุ่งเจาะตลาดระดับกลางและตลาดสูงเป็นหลัก รวมทั้งมีผู้ประสานงานเพ่ือ

ติดต่อประสานงานกับคนภายในและภายนอกองค์กร 

 

โครงสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 โครงสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ที่มา: แผนแม่บทโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร             

ระยะ5ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

3. ระบบ (System) ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์  

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีระบบการบริหารจัดการที่แบ่งการท างานในฟาร์ม

อย่างชัดเจนการและเชื่อมโยงกันโดยเริ่มตั้งแต่ คัดเลือกพ้ืนที่ฟาร์ม การบริหารจัดการพ้ืนที่จัดสรร

พ้ืนที่และแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การจัดการน้ าสะอาด การ

จัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งระบบนี้เป็นระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 

ดังนั้นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องจึงมีการวางแผน ลงมือท า ควบคุ ม ตรวจสอบและ

ประธานเครือขา่ยวิสาหกิจ 

คณะกรรมการ                     

เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 

ผู้ประสานงาน                     

เครือขา่ยวิสาหกิจ

ชมุชน 

สมาชิก                     

เครือขา่ยวิสาหกิจ

ชมุชน 

เลขานกุาร                เหรัญญิก              
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ประเมินผล เริ่มจากการปรับสภาพดิน บริหารจัดการน้ า และปรับระบบนิเวศภายใต้กฎระเบียบการ

ควบคุมภายในและกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดยใช้เทคโนโลยี   

ดิจิตัลเข้ามาช่วย พบว่ามี 4 ระบบดังนี้ 

3.1 ระบบพ้ืนที่ฟาร์มตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agricultural)  

ในการจัดสรรพ้ืนที่ในฟาร์ม เน้นหนักการจัดการทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เพียงพอเพ่ือผลิตพืชอาหาร 

การบริหารจัดการพ้ืนที่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เครื่องจักรอย่างง่ายในแปลงเกษตร ไม่

สิ้นเปลืองทรัพยากร และต้องเข้ากับการเพาะปลูกพืชในชนิดนั้นๆ 

1) การจัดการน้ า เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีและให้มีน้ าเพียงพอต่อ

การเพาะปลูกทั้งปี ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องจะขุดสระน้ าขนาดใหญ่จ านวน 2 บ่อที่ตั้งอยู่

บริเวณด้านหน้าของที่ดิน เพ่ือใช้ส าหรับการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และล้างผลผลิต โดยจะมีการ

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ าจากการสุ่มตรวจเพ่ือน าตัวอย่างไปทดสอบในห้องปฏิบัติการปีละ 2 

ครั้ง เพ่ือให้คุณภาพน้ าเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามกระบวนการควบคุม ระบบการใช้น้ า

ภายในฟาร์มจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืช เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน จึงมีพืชหลากหลาย

ชนิด แต่ละชนิดมีความต้องการในการดูแลรักษาแตกต่างกัน การจัดการน้ าจะใช้วิธีการวางระบบท่อ

ใต้ดินแล้วเปลี่ยนหัวฉีดให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของพืชในบริเวณนั้น เช่น ระบบน้ าหยด และ

ระบบสปริงเกอร์ เพ่ือช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน 

2) การจัดการดินและการปรับปรุงดิน ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องต้องจัดการ

ดินและปรับปรุงดิน โดยดินมีส่วนส าคัญในการสร้างความแข็งแรงให้พืชต้านทานต่อโรคและแมลง 

และยังท าให้ผลผลิตมีคุณค่าทางอาหารที่ดีกว่า ซึ่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการดีกว่าผลผลิตเคมีใช้สารอินทรีย์และวัสดุธรรมชาติที่ปราศจากการปนเปื้อนสารต้องห้าม 

และอยู่ในบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากวัสดุในฟาร์ม (เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย

คอก ปุ๋ยพืชสด) ดินพรุ ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยจุลินทรีย์ น้ ามักชีวภาพ /น้ าสกัดชีวภาพ (BE) หินบด/

หินปูนบด หินฟอสเฟต หินโพแทส ยิปซั่ม เปลือกหอย เถ้าถ่าน เปลือกไข่บด กระดูกป่นและเลือดแห้ง 

เป็นต้น สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 
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“หัวใจของเกษตรอินทรีย์ คือ ดินต้องดี เพราะจะส่งผลให้การผลิตง่ายขึ้น ความยากของ

เกษตรอินทรีย์คือ เกษตรกรไม่มีความรู้ และมีความเชื่อผิดๆที่ถูกฝังอยู่ในระบบของผู้ผลิตความยาก

ของเกษตรอินทรีย์คือ เกษตรกรไม่มีความรู้ และมีความเช่ือผิดๆที่ถูกฝังอยู่ในระบบของผู้ผลิต โดย

ดินมีส่วนส าคัญในการสร้างความแข็งแรงให้พืชต้านทานต่อโรคและแมลง และยังท าให้ผลผลิตมี

คุณค่าทางอาหารที่ดีกว่า” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 13, 2560) 

 

3) การใช้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) เป็นระบบการเกษตรกรรมที่ใช้

การปลูกพืชหลายชนิดที่ต่างชนิดกันในบริเวณเดียวกันตามล าดับของฤดูเพ่ือให้ได้ประโยชน์หลาย

อย่างเช่นเพ่ือเลี่ยงการสร้างสมของตัวก าเนิดโรค หรือศัตรูพืชที่มักจะเกิดขึ้นถ้าปลูกพืชชนิดเดียว

ต่อเนื่องกัน นอกจากนั้นก็เพ่ือสร้างความสมดุลของสารอาหารเนื้อดินที่ไม่ถูกดูดออกไปจากการปลูก

พืชชนิดเดียวเป็นเวลานาน 

 

3.2 ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farming)   

ระบบสมาร์ทฟาร์ม คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการในฟาร์มหรือในโรงเรือน 

เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนและเวลาที่จะต้องเสียไปกับการจ้างบุคคลากรในฟาร์มที่เป็นงานที่เพ่ิม

ผลผลิตได้น้อย ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งมาจากแนวคิดการท าเกษตรอัจฉริยะ คือ การเกษตร

แม่นย าสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) โดยเป็นการท าเกษตรที่เข้ากับสภาพ

พ้ืนที่โดยเน้นพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่เกษตรขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือก

เมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่ องของสภาพดิน 

ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง (หรือที่เรียกกันว่า ดินเค็ม/ดินเปรี้ยว) สภาพปริมาณ

แสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องศัตรูพืชต่างๆ บางประเทศมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกในโรงเรือน 

เพ่ือป้องกันศัตรูพืชและสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.3 ระบบฟาร์มที่หลากหลาย (Farm Diversified Business)  

การจัดการที่หลากหลายในฟาร์มอินทรีย์จนสามารถสร้างแหล่งรายได้ที่สอง นอกภาค

การเกษตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เช่น การปลูกพืชสมุนไพรในแปลงเพ่ือไล่แมลง 

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องสามารถน าเอาพืชสมุนไพรเหล่านี้ไปขายเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง

ด้วย พืชที่เหลือในฟาร์มหลังการเกี่ยวเกี่ยวสามารถน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการจ าหน่ายหรือการ

จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างให้ฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือทัศนศึกษาดู
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งาน การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือสุขภาพ การเปิดร้านกาแฟ และการจ าหน่ายของที่ระลึก

จากฟาร์มอินทรีย์ เป็นการเพ่ิมรายได้และเพ่ิมมูลค่าให้กับพ้ืนที่ 

3.4 ระบบผลิตพืชอินทรีย์ 

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีการวางแผนการป้องกันสารปนเปื้อนจากแปลง

ข้างเคียง จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และการขนส่ง การวางแผนจัดการการผลิต มีการเลือกฤดูปลูก 

ระบบปลูกที่เหมาะสม เลือกใช้วัสดุและปัจจัยการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การจัดการระบบผลิต

พืชเกษตรอินทรีย์  

1. การวางแผนก่อนปลูกพืชอินทรีย์ โดยการเลือกพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกต้อง

เป็นเมล็ดพันธุ๋ในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ไม่เป็น

พันธุ์ที่มาจากการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs) และไม่ผ่านการฉายรังสี 

2. การปลูกพืชอินทรีย์ 

ขั้นตอนการปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ 

1) การไถพรวนและเตรียมแปลง ต้องท าการไถพรวนให้พ้ืนที่ในแปลงโล่งแจ้งพร้อมที่จะ

ท าการวางรูปแบบแปลง ในการวางรูปแบบแปลงจะต้องวางไปตามตะวัน เนื่องจากพืชใช้แสงแดดปรุง

อาหารและแสงแดดฆ่าเชื้อโรค แปลงที่จะปลูกพืชผักนั้นความกว้างไม่ควรเกิน 1 เมตร ส่วนความยาว

ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ที่ยังท าแปลงปลูกพืชไม่ทันให้เอาพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว

หรือถั่วมะแฮะมาหว่านคลุมดินเพ่ือท าเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไปพร้อมกับเป็นการ

ป้องกันแมลงที่จะมาวางไข่ในพงหญ้าด้วย 

2) ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง ให้ปลูกก่อนที่จะปลูกพืชหลักคือพืชผักต่างๆ (เสริมกับการ

ป้องกัน) พืชสมุนไพรที่กันแมลงรอบนอกเช่น สะเดา ชะอม ตะไคร้ หอม ข่า ปลูกห่างกัน 2 เมตร 

โดยรอบพ้ืนที่ ส่วนต้นด้านในกันแมลงในระดับต่ าโดยปลูกพืชสมุนไพรเตี้ยลงมาเช่น ดาวเรือง กระ

เพรา โหระพา ตะไคร้หอม พริกต่างๆ ปลูกห่างกัน 1 เมตร และที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือจะต้องปลูก

ตะไคร้หอมทุกๆ 3 เมตร แซมโดยรอบพ้ืนที่ด้านในด้วย 

3) การแยกแปลงปลูกยกแปลงเพ่ือปลูกพืชผัก แต่ก่อนที่จะปลูกจะต้องมีการปรับสภาพ

ดินในแปลงปลูก โดยการใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่ตากแห้งแล้วจะใส่มากน้อยขึ้นอยู่กับความอุดม

สมบูรณ์ของดินที่จะท าแปลงปลูกพืชอินทรีย์ (ห้ามใช้มูลสัตว์สด) ท าการพรวนคลุกดินให้ทั่วทิ้งไว้ 7 

วัน ก่อนปลูก 
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4)  ปลูกพืชสมุนไพรกันแมลง ให้ปลูกท่ีขอบแปลงก่อน เช่น กุ๋ยฉ่าย คื่นฉ่าย และระหว่าง

แปลงก็ท าการปลูกกระเพรา โหระพา พริกต่างๆ เพ่ือป้องกันแมลงก่อนที่จะท าการปลูกพืชผั ก พอ

ครบก าหนด 7 วัน พรวนดินอีกครั้งแล้วน าเมล็ดพันธุ์พืชมาหว่านแต่เมล็ดพันธุ์พืชส่วนใหญ่เป็นเมล็ด

พันธุ์ที่คลุกสารเคมีจึงต้องน าเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาล้าง โดยการน าน้ าที่มีความร้อน (50-55 C) วัดได้ด้วย

ความรู้สึกของตัวเราเองคือเอานิ้วมือจุ่มลงไปถ้าทนความร้อนได้ก็ให้น าเมล็ดพันธุ์พืชแช่ลงไป นาน 30 

นาที แล้วจึงน าขึ้นมาคลุกกับกากสะเดา หรือ สะเดาผงแล้วน าไปหว่านลงแปลงที่เตรียมไว้คลุมฟาง

และรดน้ า 

5) การเตรียมน้ าสมุนไพรไล่แมลง ก่อนรดน้ าทุกวันควรขย าขยี้ใบ ตะไคร้หอมแล้วใช้ไม้

เล็กๆ ตีใบกระเพรา โหระพา ข่า ฯลฯ เพ่ือให้เกิดกลิ่นจากพืชสมุนไพรออกไล่แมลง ควรพ่นสารสะเดา

อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3-7 กันก่อนแก้ถ้าปล่อยให้โรคแมลงมาแล้ว จะแก้ไขไม่ทัน เพราะว่าไม่ใช้สารเคมี 

ควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 

3. การจัดการการเก็บเกี่ยว (Post Harvest) 

การเก็บเกี่ยว เมื่อถึงอายุควรเก็บเกี่ยวทันทีถ้าทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองสารสมุนไพรในการปลูกพืชอินทรีย์ใน

ระยะแรกผลผลิตจะได้น้อยกว่าพืชเคมี ประมาณร้อยละ 35  ผลดีคือท าให้สุขภาพของผู้ผลิตดีขึ้นไม่

ต้องเสียค่ายาในการรักษาเกษตรกร สิ่งแวดล้อมดีข้ึน รายได้เพ่ิมข้ึนเพราะพืชอินทรีย์ราคาสูงกว่า 

 4. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง 

หลังการเก็บเก่ียวการจัดการโรงเก็บ /โรงคัดบรรจุ/โรงแปรรูป ต้องสะอาดมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม มีการ

ป้องกันการปนเปื้อนจากสารต้องห้าม ป้องกัน นก หนู แมลง โดยวิธีกายภาพ หรือ ใช้สารที่อนุญาต

ตามมาตรฐานเท่านั้น และใช้วัสดุที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
“ทุกขั้นตอนฟาร์ม คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ท าตามขั้นตอนของออแกนิคฟาร์มอย่าง

ถูกต้อง รวมทั้งระบบการจัดการน้ าที่ดี มีการปลูกสมุนไพรไทยพื้นที่เดียวกัน เพราะสมุนไพรมี

คุณสมบัติช่วยไล่แมลง ผมใช้วิธีการศึกษาด้วยตัวเองจนพบว่า เราปลูกผักออแกนิค จะมีปัญหา

แมลงมาในพ้ืนท่ีเยอะมาก บางแปลงมีแมลงเยอะมาก แต่บางแปลงไม่มีแมลงเลย ผักสมบูรณ์ จนได้

ค าตอบว่า หัวใจส าคัญของการท าฟาร์มออแกนิค คือ การท าให้ผักที่ปลูกแข็งแรงมากที่สุด เพราะ

จะท าให้ไม่มีแมลงมายุ่ง ดังนั้น การท าให้ผักแข็งแรง จึงได้ผักที่มีคุณภาพดี และรสชาติดีตามที่

ลูกค้าบอกต่อๆกัน” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 20, 2560) 
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 ผู้วิจัยสรุประบบการผลิตพืชธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องยุค 

4.0 ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ระบบการผลิตพืชธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องยุค 4.0 
ที่มา : การสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

3.5 ระบบบัญชีการเงินและระบบการเก็บข้อมูลในฟาร์ม 

  ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีการจดบันทึกข้อมูลการผลิตต้องมีการจัดท าบัญชีและ

จดบันทึกข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตในฟาร์ม การจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยว การคัดบรรจุและแปรรูป จนจ าหน่าย เพ่ือให้สามารถสอบกลับถึงแหล่งที่มา ปริมาณและการใช้

ปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ ทั้งหมดได้การบันทึกรายรับและรายจ่ายของฟาร์ม 

1) การบันทึกข้อมูลในด้านการผลิต 

การจดบันทึกข้อมูลเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมี

ข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการปลูกพืชภายในฟาร์ม และการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของการผลิตในแต่ละกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น การบันทึกข้อมูลในด้านการผลิตเป็นการบันทึกข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการผลิตพืชแต่ละชนิด ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการจ าหน่าย

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรผลิต ผลผลิต

กำรเลือก
เมล็ดพันธุ์

พืช
อินทรีย์

กำร
เตรียม

ดิน

กำร
ปลูก

กำรดูแล
และให้ปุ๋ย/

ก ำจัด
ศัตรูพืช

กำร
เก็บ
เกี่ยว

กำร
เก็บ

รักษำ

กำร
บรรจุ
ภัณฑ์

กำร
ขนส่ง

มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ IFOAM 

เคร่ืองจักรเกษตร  เทคโนโลยดีิจทิัล 

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน

- แรงงาน                 

- ที่ดิน                   

- เงินทนุ                     

- วตัดดุิบ               

- เคร่ืองจกัร                

- ผู้ประกอบการ 

 

สนิค้า

เกษตร

อินทรีย์ 
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ในช่วงระยะเวลา 1 รอบของการผลิต จ านวนวัสดุที่ใช้ในการผลิต พ้ืนที่การผลิตและผลผลิต รวมทั้ง

การใช้แรงงานของทั้งฟาร์ม เป็นการบันทึกสถิติและข้อมูลในการผลิตพืชผลต่างๆ เช่น เนื้อท่ีเพาะปลูก 

การใช้ปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืชและผลผลิตของพืชแต่ละชนิดและแต่ละแปลง รวมทั้งการสรุปการ

ผลิตพืชทั้งหมดภายในฟาร์มเพ่ือทราบรายได้ทั้งหมดจากการผลิตพืช การบันทึกต้นทุนการผลิตพืช

เป็นการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆของการบันทึกต้นทุนการผลิตพืช สามารถแยกมาจากการบันทึก

ประจ าวันหรือการบันทึกรายย่อยที่ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องจดบันทึกไว้ซึ่งจะเป็นข้อมูล

ส าคัญในการวางแผนงบประมาณและการวางแผนฟาร์ม มีการเก็บข้อมูลรายแปลงเพ่ือจัดท า

ฐานข้อมูล (Data Base) และระบบควบคุมภายใน หรือ ICS (Internal Control System) เสนอต่อ

องค์กรผู้ตรวจประเมินจากภายนอก หรือที่เรียกกันว่า Third Party หรือ CB (Certify Body) เข้ามา

ตรวจประเมินรับรองตามตัวชี้วัดต่อไป ดังผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวว่า 

“ต้องมีการจัดท าบัญชีและจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทุกแปลง 

ตั้งแต่การผลิตในฟาร์ม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การคัดบรรจุและแปรรูป จนจ าหน่าย เพื่อให้

สามารถสอบกลับถึงแหล่งที่มา ปริมาณและการใช้ปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ ทั้งหมดได้และประจ าทุก

ปีมิได้ขาด” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6) ซึ่งสอดคล้องกับ “มะพร้าวทุกต้น ผมคีย์จ านวนลูกลงในไฟล์ 

Excel ถ้าต้นไหนผลผลิตเริ่มน้อยลง เราจะรู้ละ ว่าต้องฟันต้นนั้นทิ้งแล้วปลูกทดแทน ” (ผู้ให้ข้อมูล

หลักคนท่ี 16, 2560) 

2) การบันทึกสินทรัพย์/หนี้สินและการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย 

เป็นน าข้อมูลการผลิตพืชทั้งฟาร์มมาสรุปลงในตารางเพ่ือที่จะได้ทราบว่าผลผลิตที่ได้รับ

จากการปลูกพืชทุกชนิดมีมูลค่าเท่าใด และเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมดของฟาร์มในรอบปีนั้นมีจ านวนกี่ไร่

การสรุปดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะจะช่วยให้เกษตรกรค านวณมูลค่าผลผลิตของพืชแต่ละชนิด

และของทั้งฟาร์มได้สะดวกขึ้น และช่วยในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานฟาร์มในปีด้วยการท าบัญชี

ฟาร์มมาประกอบการวางแผนการผลิตในปีต่อไป เพ่ือจะได้น าตัวเลขรายรับ รายจ่ายจากการท าบัญชี

ฟาร์มมาประกอบการวางแผนการผลิตในปีต่อไป เพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิต คือ 

ที่ดิน เงินทุน แรงงาน ตลอดจนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากร (Staff) ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

การด าเนินงานในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 60 มาจากแรงงานเครื่องจักรกล

การเกษตร และใช้บุคลากรที่เป็นแรงงานคนอยู่ประมาณร้อยละ 40 ของต้นทุนในการผลิต ซึ่งส่วน
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ใหญ่จะใช้แรงงานคนมากในระยะการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว แรงงานที่ใช้ในฟาร์ม สามารถแยก

ออกได้ดังนี้  

4.1 แรงงานครัวเรือน แรงงานที่ไม่ได้จ่ายไปเป็นตัวเงินจริงๆ (Unpaid labor) ก็มี

แรงงานของผู้จัดการหรือเจ้าของฟาร์ม (Operator labor) และแรงงานของคนในครอบครัว (Family 

labor) 

4.2 แรงงานจ้าง แรงงานจ้าง (Hired labor) ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีการจ้าง 3 แบบคือ 

4.2.1. การจ้างตลอดปี (Year-round worker or permanent) จ้างประจ าทั้งปี พอ

สิ้นสุดการเพาะปลูกจึงเลิกจ้าง สามารถแยกเป็น 2 กลุ่มคือ  

(1) การจ้างคนที่มีครอบครัวจะเอาครอบครัวมาอยู่ด้วยหรือไม่แล้วแต่จะตกลงกัน จะ

อาศัยในฟาร์มหรือนอกฟาร์ม มีสิทธิบริโภคผลิตผลในฟาร์มหรือไม่เพียงใดมากน้อยเพียงใด 

(2) การจ้างคนงานทั่วไปจะอยู่ในฟาร์มหรือนอกฟาร์มก็ได้  

4.2.2 การจ้างเป็นบางฤดูบางครั้งบางคราว (Seasonal work or temporary)  

(1) จ้างเฉพาะฤดู  

(2) จ้างเฉพาะเดือน  

(3) จ้างเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง  

(4) จ้างเหมาตามจ านวนงานที่ท า โดยให้ท างานเป็นชิ้น 

การอบรมและให้ความรู้กับแรงงานในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่อง ต้องถ่ายทอดแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักการเกษตร

อินทรีย์หลักการเกษตรอินทรีย์ 1. ด้านสุขภาพ (health) 2. ด้านนิเวศวิทยา (ecology) 3. ด้านความ

เป็นธรรม (fairness) 4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ (cares) การท าเกษตรอินทรีย์ มิใช่จะปล่อยให้

ธรรมชาติจัดการเองในทุกเรื่อง แต่เกษตรกรหรือผู้ท าเกษตรอินทรีย์เองจะคอยร่วมจัดการ  และ

ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลขึ้นในระบบ อันประกอบด้วยการเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตที่ต้องคอย

เกื้อหนุนให้ทรัพยากรทั้งดิน น้ า และสัตว์อ่ืนๆเกิดความสมดุล และเกิดปลอดภัยในการท าเกษตรนั้น 

ได้แก่ ไม่ใช้สารเคมีท่ีมีผลต่อทรัพยากรในระบบ หรือส่งเสริมให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในผลผลิต 
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ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นกระบวนการแรกที่ท าให้เกษตรกรเกิดจิตส านึก และเอาใจใส่ต่อคุณภาพของผลิต อัน

ปราศจากการปนเปื้อนหรือตกค้างของสารใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพ่ือให้แรงงานมีความ

เข้าใจที่แท้จริงจนสามารถน าไปปฏิบัติงานอย่างถูกต้องได้ นอกจากนี้แล้ว แรงงานธุรกิจเกษตรอินทรีย์

สามารถเป็นพนักงานขาย และพนักงานจัดส่งสินค้าได้อีกด้วย ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องพบปะลูกค้าเมื่อ

ลูกค้าเข้ามาในฟาร์ม ดังนั้นสิ่งส าคัญของแรงงานคือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่

จะน าไปสื่อสารกับผู้บริโภค โดยใช้การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพ่ือเสริมสร้างเทคนิคในการขาย

จากทีมบริหาร 

5. ทักษะ (Skill) ของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

ทักษะของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นทักษะที่มี

ความหลากหลาย (Multi Skill) ซึ่งผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องต้องเชื่อมโยงทักษะต่างๆที่

ส าคัญในการจัดการธุรกิจเกษตร จากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 มีทักษะประกอบไปด้วย 5 ทักษะดังนี้  

5.1 ทักษะเกษตรกรรมอินทรีย์ (Organic Farming skill) 

ทักษะเกษตรกรรมอินทรีย์เป็นทักษะที่ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีสามารถใน

การเลือกใช้และดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรเกษตร สามารถปลูกพืชอินทรีย์ตามหลักการและ

กระบวนการของเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถน าหลักการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎี

ใหม่ไปใช้ในเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม แรงงาน ทุน การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง  และวัตถุดิบ

ทางการเกษตร และผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นทักษะเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทาง

การเกษตรที่ตั้งอยู่บนกระบวนการแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรต้องสังเกต  ศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการท าการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่ งจะมีเงื่อนไขทั้ง

ทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะของดิน ภูมิอากาศ และภูมินิเวศ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคมที่แตกต่างจาก

พ้ืนที่อ่ืน เพ่ือคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เฉพาะและเหมาะสมกับฟาร์มของตัวเองอย่าง

แท้จริง เพ่ือผลิตพืชผลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นไปตามระบบมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารอินทรีย์ 
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5.2 ทักษะดิจิตัล (Digital Skill) 

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มีทักษะ

ความเข้าใจพ้ืนฐานว่าเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ทั้ง Hardware และ Software ท างานได้อย่างไร ความ

เข้าใจข้อจ ากัดของเทคโนโลยี และเริ่มศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง  Internet of Things นอกจากนี้

แล้วยังมีความสามารถในการค้นข้อมูลจาก Google หรือ Search Engine ต่างๆได้ อีกทั้งสามารถ

ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่มีคุณภาพจากข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากในโลกอินเตอร์เน็ตเพ่ือน าข้อมูลที่ได้นั้น 

ไปใช้วิเคราะห์ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และเข้าใจถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูล มีทักษะในการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ

เหล่านี้ 

ดังนั้นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท าธุรกิจ

เกษตร โดยใช้ช่วยในการหาข้อมูลด้านการเกษตร การตลาด เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจ 

เช่น การหาข้อมูลด้านราคา การใช้ Social Media เพ่ือหาลูกค้าใหม่ ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น 

ระบบสื่อสารและโครงข่ายข้อมูลการเกษตรแบบไร้สายภายในฟาร์ม การเก็บข้อมูลรายแปลงเพ่ือ

จัดท าฐานข้อมูล (Data Base) เป็นข้อมูลการเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ 

แทบเล็ต สมาร์ทโฟน และซอฟแวร์ เพ่ือตัดสินใจและควบคุมการปลูกพืช เครื่องจักรกลเกษตรที่มี

ความแม่นย าสูง 

5.3 ทักษะการเงิน (Financial Skills) 

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีทักษะการวางแผนและบริหารจัดการการเงิน ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะการเงินในธุรกิจเกษตรประกอบไปด้วย 

1) การวางแผนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ท าผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือลดต้นทุนการผลิต 

โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการวางแผนนั้น มาจากการวิเคราะห์ตัวเลขจากที่เก็บข้อมูลในฟาร์มปีที่ผ่านมา  

2) การวางแผนใช้ปัจจัยการผลิต ซึ่งต้องคุ้มค่ากับการลงทุนหรือก่อให้เกิดก าไรจากการ

ใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยเมื่อผ่าน จากนั้นพิจารณาต่อไปว่ากิจกรรเดิมที่ท าอยู่มีกิจกรรมใดบ้าง 

สมควรจะขยายในเชิงปริมาณการผลิตหรือลดปริมาณการผลิตลง หรืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ใหม่เข้ามาทดแทนกิจกรรมเก่า เพ่ือให้มีรายได้และก าไรมากขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนพิจารณาเรื่องความ

ต้องการของตลาดและความสอดคล้องของพ้ืนที่ 
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3) การวางแผนลงทุนในทรัพย์สินถาวร เนื่องจากอาจจะมีการขยายธุรกิจฟาร์มให้ใหญ่

ขึ้น หรือมีกิจกรรมใหม่ที่ต้องลงทุนและอาศัยปัจจัยพ้ืนฐาน ระบบการให้น้ าอุปกรณ์และเครื่องจักร

เกษตรรวมทั้งระบบการผลิตที่เชื่อมโยงระบบธุรกิจในด้านการตลาดและเงินที่ใช้ในการลงทุน ซึ่งจะ

ส่งผลภาพรวมในระยะสั้นและระยะยาวของฟาร์มให้มีรายได้แลก าไรมากขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนมีความ

มั่นคงในระบบการผลิต 

5.4 ทักษะการตลาด (Marketing Skill) 

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค มีมุมมองทาง

การตลาดตรงกับผู้ซื้อ ต้องรู้ว่าตลาดเป้าหมายต้องการผลิตผลอินทรีย์ลักษณะใด ปริมาณเท่าไร

คุณภาพเป็นอย่างไร ราคาควรเป็นเท่าไหร่ วิธีการขนส่งไปให้อย่างไร และจะมีวิธีขายอย่างไรจึงจะ

สอดคล้องกับความต้องการนั้น ซึ่งการทราบความต้องการทั้งหมดจะน าไปสู่ การก าหนดกลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม ทักษะการตลาดในธุรกิจเกษตรประกอบไปด้วย 

 1. ความสามารถในผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐาน ตรงคุณภาพตรงตามความต้องการ

ของตลาดผู้บริโภค รู้ว่าตลาดเป้าหมายต้องการสินค้าอะไร  

 2. ความสามารถในการก าหนดราคา แม้ว่าผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องสามารถที่จะ

ก าหนดราคาขายได้เอง แต่ราคาของพืชอินทรีย์ในประเทศมีราคาสูงกว่าพืชเคมีทั่วไปไม่มากนัก 

 3. ความสามารถในการเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงลูกค้า หรือให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซื้อเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการซื้อสินค้า 

 4. ความสามารถในการส่งเสริมการขาย เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้ามียอดสั่งซื้อระยะยาวและ

สม่ าเสมอ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าเป็นลูกค้าประจ า  

ทักษะการตลาดนี้ น าไปสู่จัดการด้านการตลาดธุรกิจเกษตรอินทรีย์โดยจะวิเคราะห์การ

วางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุมโปรแกรมการตลาดที่น ามามาใช้เพ่ือตอบสนองตลาด

เป้าหมายและท าให้เกิดความพอใจของลูกค้าผู้บริโภค สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก

ดังนี้ 
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“หลักคิดที่พ่อเจ้าอยู่หัวให้ไว้ คือ คิดให้รอบคอบก่อนลงมือท า และท าแต่พอท าได้ 

อย่าให้เหลือก าลัง ผมใช้กลยุทธ์ “การผลิตน าการตลาด” คือผลิตแล้วต้องขายได้ อย่าผลิตแล้วเที่ยว

ไปหาขาย มันบีบหัวใจ เราท าสินค้าที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ดังนั้น การ

น าเสนอสินค้า ก่อนการลงมือผลิตจึงท าให้เราทราบ คุณภาพ ปริมาณ และราคา ที่ลูกค้าต้องการ

แล้วค่อยมาประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิกก่อนท าการปลูก จะท าให้สินค้าพอดีขายกับลูกค้าประจ า 

อาจขาดนิดหน่อยส าหรับลูกค้าจร นั่นคือ “ไม่พอขาย ดีกว่าขายไม่หมด” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 18, 

2560) 

5.5 ทักษะการจัดการ (Management skills) 

ทักษะการจัดการของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง คือ ความสามารถในการมอง

องค์การในภาพรวม เข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ว่ามีผลต่อกันอย่างไร 

และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยแวดล้อมองค์กร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่ง

ขององค์การมีผลกระทบกับส่วนอื่นๆอย่างไร ทักษะการจัดการนี้ประกอบไปด้วย 

5.5.1 ทักษะการจัดการ (Management skills) 

มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก รวมถึงสามารถประชาสัมพันธ์กลุ่มสมุนไพร

ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งสองคนมีบทบาทในการเป็นผู้น าร่วมกัน ขณะเดียวกันเพ่ือสร้างความตื่นตัวให้กับการ

น าเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตร  สร้างทักษะการวางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการฟาร์ม

อัจฉริยะ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสม ดังผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวว่า 

“การท าเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจ การ

บริหารจัดการเป็นเรื่องส าคัญ สิ่งที่ส าคัญที่สุดต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ตามหลักการทฤษฎีใหม่ 

โดยสามารถลงมือท าพร้อมกันได้หลายอย่าง วางแผนสิ่งไหนควรลงมือท าก่อนหรือท าหลัง ศึกษา

ค้นคว้าและถามผู้รู้จะท าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง การจ าหน่ายผลผลิต จะจ าหน่ายภายในชุมชน 

และพ่อค้าคนกลาง ไม่มีการผูกขาดขายให้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จะขายผลผลิตให้กับทุกคนที่

ต้องการ และหากมีผู้ต้องการซื้อมากแต่ผลผลิตไม่เพียงพอ จะท าการแบ่งให้ได้เท่าๆกัน” (ผู้ให้

ข้อมูลหลักคนท่ี 28, 2560) 
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5.5.2 ทักษะการจัดการความเสี่ยง (Risk Management skills)  

การผลิตเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการผลิตในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยังไม่สามารถผลิต

ในระดับใหญ่ได้ และการท าเกษตรอินทรีย์มีความเสี่ยงจากความเสียหายของผลผลิตสูงกว่าเนื่องจาก

การไม่ใช้สารเคมี ท าให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ าและมีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตร

อินทรีย์ที่ออกสู่ตลาดน้อย ส่วนปัจจัยที่สองคือ ปัญหาด้านการตลาด ส าหรับตลาดในประเทศยังคงมี

กลุ่มผู้บริโภคจ ากัด เนื่องจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีราคาสูง ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ยังขาด

ความตระหนักต่อความส าคัญของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไม่มากเท่าที่ควร แต่ผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีการกระจายความเสี่ยงในการเพาะปลูกพืชที่

หลากหลายแบบผสมผสาน มีแผนฉุกเฉินเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังต้องสามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี แนวความคิดในการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องสอดคล้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การกระจายความ

เสี่ยงโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีตลาดที่หลากหลายนั้น ท าให้ธุรกิจมั่นใจได้ว่า หากผลิตภัณฑ์ใด

ผลิตภัณฑ์หนึ่งขายไม่ได้ หรือตลาดใดตลาดหนึ่งเกิดปัญหาขึ้น ธุรกิจจะสามารถด าเนินต่อไปได้ เพราะ

ยังมีผลิตภัณฑ์และตลาดอ่ืนรองรับ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็เช่นกัน หากลงทุนในแห่ง

เดียวแล้วเกิดปัญหาขึ้นธุรกิจก็จะพลอยย่ าแย่ไปด้วย แต่หากลงทุนให้หลากหลายแล้วความเสี่ยงใน

การลงทุนนั้นก็จะลดลง การบริหารความเสี่ยงที่ดีจึงช่วยให้องค์กรธุรกิจประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

5.5.3 ทักษะการจัดการเครือข่าย (Networking skills) 

 ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มทั้งนี้เพ่ือ อ านาจใน

การต่อรองทั้งกับผู้ส่งวัตถุดิบและลูกค้า ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องตระหนักว่า การรวมกลุ่ม

เป็นเครือข่ายจะสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้มากกว่าการอยู่เพียงล าพัง ทักษะการจัดการเครือข่าย 

เป็นความสามารถที่ท าให้เกิดความประสานงานกันของกลุ่มที่ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

รับผิดชอบ เป็นความสามรถที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ การสื่อสาร และผลประโยชน์ของบุคคลและกลุ่ม 

เป็นทักษะการท างานกับคน การสร้างทีม บูรณาการการมอบอ านาจและการสืบทอด 
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ภาพที่ 20 การบูรณาการทักษะของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
ที่มา : การสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

6. รูปแบบการบริหาร (Style) ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย ์

 การบริหาร (Style) ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์  เป็น

เกษตรกรในฐานะผู้ประกอบการ (Farmer as entrepreneur) หรือที่เรียกว่า ผู้ประกอบการเกษตรกร 

(Agripreneur) ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า รูปแบบการบริหาร (Style) ผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องท่ีประสบความส าเร็จดังนี้ 

6.1 ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur)  

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ มีความปรารถนาดีที่จะบรรลุ

เป้าหมายในการอุทิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น วางแผนในเชิงธุรกิจ พร้อม

แบ่งปันบทเรียนแก่สาธารณะและเข้าร่วมหรืออุทิศตนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มี

ความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการตั้งเป้าหมายที่มาจาก

• รู้วิธีวิเครำะห์กำรลงทุน

• รู้วิธีกำรใช้จ่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

• รู้วิธีกำรค้นหำข้อมูลท่ี
จ ำเป็น

• รู้วิธีตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีมี
คุณภำพมำใช้

• รู้วิธีกำรปลูกพืชอินทรีย์

• รู้วิธีกำรใช้เครื่องจักรเกษตร

• รู้ควำมต้องกำรลูกค้ำเป้ำหมำย

• รู้วิธีเข้ำถึงลูกค้ำเป้ำหมำย

ทักษะกำรตลำด ทักษะเกษตร
อินทรีย์

ทักษะกำรเงินทักษะดิจิตัล

• ทกัษะการจดัการ 

• ทกัษะจดัการความเสี่ยง 

• ทกัษะจดัการเครือขา่ย 
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แรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายนั้น มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ สามารถอดทนและรับมือกับความเครียดได้ดี มี

ความเป็นผู้น า แสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรอินทรีย์ หวงแหนถิ่นที่

อยู่ มีความพอเพียงรู้จักประมาณตน สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 
“เวลาเห็นการเติบโตของพืชผักผลไม้ของเรา ก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือความมั่นคง คือการสร้าง

ทางเลือกให้กับผู้คนในอนาคตว่าเราคือสังคมผลิตอาหารปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึง

ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีผลิตอาหารปลอดภัยให้แก่คนในสังคมไทยและสังคมโลก” (ผู้ให้ข้อมูล

หลักคนที่ 19, 2560) สอดคล้องกับ “ผมมุ่งมั่นอยู่หลายปี เพื่อให้เขาเข้าใจว่า เรื่องสุขภาพไม่ได้อยู่

ที่ปลายทาง คือ ป่วยแล้วไปหาหมอ แต่อยู่ที่อาหารที่เราทานเข้าไป อย่างน้อยๆ ของที่เราปลูกเอง 

เราก็รู้ที่มา ตั้งแต่ เมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูก ถ้าเราท าของดี สุขภาพเราก็ดีด้วย ซึ่งชีวิตไม่ได้ต้องการ

เงนิทองมากมายเลย เพียงมีอาหารที่พออยู่ได้ในชีวิตประจ าวัน อยู่แบบพอเพียง เราก็มีความสุขได้” 

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 21, 2560) สอดคล้องกับ “ผู้น าที่เข้มแข็งน าคนในชุมชน สามารถน าภูมิ

ปัญญากลับมาฟื้นฟูและใช้ในการประกอบอาชีพ สมาชิกในกลุ่มและชุมชนให้ความเคารพ ศรัทธา 

และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานของกลุ่มเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งเน้นความ

เข้มแข็งของชุมชนและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 7, 2560) 

  

 6.2 การแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking)  

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการมอง

หาและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มีความรู้ด้านดิจิทัลพ้ืนฐาน (Digital 

literacy) สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพ่ือน ามาช่วยในการตัดสินใจได้ ด้วยการใช้

คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนในการหาข้อมูล มีความสามารถในการระบุโอกาสและใช้โอกาสนั้นใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ สามารถมองหาตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ และเข้าถึงตลาดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ 

รวมถึงรู้จักหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาที่สามารถให้ความสนับสนุนช่วยเหลือใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ได้ 

6.3 การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) 

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์น าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ผลผลิตดียิ่งขึ้นหรือน ามาประยุกต์ใช้สร้างสิ่งใหม่ในเชิงพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีความรู้

ด้านเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักองค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถ

สนับสนุนช่วยเหลือในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ใช้คิดใหม่หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใน

การแก้ปัญหาธุรกิจหรือสังคม มีการขยายพันธุ์พืชใหม่ การหาปัจจัยการผลิตใหม่เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
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ด้วยวิธีใหม่ การท าฟาร์มวิธีใหม่ ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการ

บริการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในการรวบรวมข้อมูลการเพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่และยอดขาย การ

ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล สามารถจัดการของเสียในฟาร์มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยไม่มีของเสีย (Zero Waste) อีกทั้งยังเพ่ิมมูลค่าของเสียนั้นให้กลายเป็นสินค้าใหม่ 

สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้  

 
“พ่อเจ้าอยู่หัวสอนให้เรารู้จักบูรณาการ คือ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญา

ไทยสมัยเก่า จะท าให้ชีวิตเราอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและศักยภาพ อย่างปลูกข้าวแบบไม่ใส่ใจ ปลูก

เห่อตามกระแส ภูมิปัญญาเรามีมาแต่เดิมสร้างคุณภาพได้ไม่แพ้ใคร เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้าง

มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับ นานาชาติ อย่าคิดแบบคนสิ้นคิดว่า “ท าไม่ได้” มัน

เพียงแต่ท ายาก ไม่ได้หมายความว่าท าไม่ได้ เมื่อท าได้แล้วก็จะเกิดความช านาญ กลายเป็นทักษะ 

ที่สุดแล้วจะพัฒนามาเป็นวิถีชีวิต” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 19, 2560) 

 

6.4 ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีความกระตือรือร้นที่จะเสี่ยง 

กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง มีข้อมูลมากพอและรู้วิธีประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมายของธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและประเมินความเสี่ยงค่าใช้จ่ายต่อผลตอบแทนในการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง โดย

ค านวณความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง มีมาตรการลดความเสี่ยง

ที่ประเมินแล้วว่าไม่เกินความสามารถของตนเองที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จโดยน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว มีการเรียนรู้และถอดบทเรียนจาก

ข้อผิดพลาดนั้นเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดและ

หาวิธีรับมือกับปัญหานั้นได้อย่างสร้างสรรค์ มีความพยายามในการทดลองปลูกพืชใหม่ๆหรือใช้วิธีการ

เพาะปลูกใหม่เป็นรายแรก กล้าลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรเกษตรใหม่ที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป หรือ

วัตถุดิบใหม่ มีการกระจายความเสี่ยงโดยเพาะปลูกพืชพันธ์ที่หลากหลายในฟาร์มอินทรีย์  

 

6.5 ความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว (Readiness to learn & 

Adaptability) 
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ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีการขวนขวายหาความรู้

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง  สามารถวิเคราะห์

สถานการณ์และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  มีความพร้อมที่จะ

ปรับตัว เปิดใจยอมรับและเรียนรู้หลักการหรือทฤษฎีใหม่ๆ และสามารถลงมือท าพร้อมกันได้หลาย

อย่าง ไม่หยุดพัฒนาความรู้และทักษะด้านเกษตรอินทรีย์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  ขวนขวายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุยกับเพ่ือนเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประสบความส าเร็จในธุรกิ จ

เกษตรอินทรีย์อยู่เสมอ ชอบเข้าร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ยอมรับการสนับสนุน

ส่งเสริมจากนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือภาครัฐ สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 
 

“มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง มีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้สนใจใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการเปิดใจท่ีเรียนรู้ มีความ

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการเปิดใจที่จะให้ความรู้กับผู้อื่นโดยไม่หวงความรู้ท าให้การ

แลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดความรู้ประสบความส าเร็จ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  26, 2560) 

สอดคล้องกับ“ทุกวันนี้ก็หาข้อมูลจากเพื่อนในเครือข่าย เค้าบอกมีอบรมที่ไหนก็พากันไป” 
สอดคล้องกับ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 17, 2560) “เน้นดูงานเป็นหลักเลย ที่ไหนเค้าว่าดี ก็พากับไป

ดู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บางทีก็เป็นวิทยากรเอง เค้าเชิญไปพูดเราก็ไป” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 24, 

2560) 

 

6.6 การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย (Collaboration and Networking)  

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นผู้สร้างพันธมิตรและ

ความสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ายทางธุรกิจและสังคม เป็นผู้น าในการวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย

การเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น  มีความรู้ด้านการมีส่วน

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และความรู้ด้านโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ มี

ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โน้มน้าวจูงใจและการเจรจาต่อรอง รวมถึงการ

สร้างพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสีย และเครือข่ายได้แก่ เครือข่าย

เกษตรกรสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน 

6.7 การจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นผู้ที่มีการจัดการฟาร์มที่

หลากหลาย (Farm-Diversified Business) จนสามารถสร้างแหล่งรายได้ที่สอง นอกภาคการเกษตรที่
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ไม่เก่ียวข้องกับการผลิตอาหาร ซึ่งมาจากความสามารถในการเลือกหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในการการ

จัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลายต้อง ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มี

การวิเคราะห์และวางแผนดังนี้  

(1) การวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (Business Model) ให้

สอดคล้องกับความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรกรและศักยภาพของพ้ืนที่มี  ท าให้เกิดความ

ชัดเจนในรูปแบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของตน 

(2) การวิเคราะห์และวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิต และวางแผนการผลิตในฟาร์ม

อินทรีย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ การเตรียมดินการเตรียมปัจจัยการผลิต การ

ไถพรวน การเพาะปลูก ศัตรูพืช การให้น้ า การควบคุมวัชพืช การควบคุมโรค การเก็บเกี่ยว และการ

จัดการหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตทั้งหมดเข้าใจใน

ศักยภาพพ้ืนที่ของตนเองก่อนเริ่มท าฟาร์ม จากนั้นจึงออกแบบฟาร์มออร์แกนิกให้สอดคล้องกับ

รูปแบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ น าเครื่องจักรเกษตรต้นทุนต่ ามาใช้ ไม่ใช้แทรคเตอร์ใหญ่ และใช้การปลูก

ด้วยเทคนิคผลผลิตต่อพ้ืนที่สูง   

(3) การวิเคราะห์และวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากวิเคราะห์พืชผลที่

ก าไรให้ธุรกิจเกษตร การวางแผนการผลิตที่ท าให้ก าไร มีความสัมพันธ์กับการประเมินการผลิตรายได้

และค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องการเข้าถึงตลาดการท าก าไรของผลิตภัณฑ์ฟาร์ม และการสร้างและ

ส่งเสริมช่องทางการตลาดส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตลาดสีเขียว ตลาดชุมชนในท้องถิ่น หรือ  การตลาดระบบสมาชิกหรือตลาดออนไลน์ ถึงตลาดส่งออก 

และเพ่ิมช่องทางใหม่ๆ ที่มีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน เป็นตลาดที่ท าให้มีก าไรอย่าง

ต่อเนื่องและมีช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วยตัวเอง ได้แก่ Farm-to-Table และ Farm-to-Fork 

(4) การวิเคราะห์และการจัดการเชื่อมโยงสาระส าคัญข้อมูลที่เป็นตัวเลขทางการเงินจาก

กิจกรรมการตลาด  การผลิต  และการจัดการฟาร์มอินทรีย์เข้ามาไว้ด้วยกันในมิติความสัมพันธ์

ทางด้านจ านวนเงินและเวลาท าให้มีการจัดการการเงินอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ 

 

7. ค่านิยมร่วมกัน (Share Value) ในองค์กรของผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

ค่านิยมร่วมกันในองค์กรของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

คือ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและผลิตอาหารที่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นตลาดจึงสอดคล้องกัน 
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เริ่มจากส่งเสริมให้ผู้ผลิตกินเอง เหลือแล้วค่อยส่งขายในตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคที่สนใจดูแลสุขภาพและ

ต้องการผลิตที่มีคุณภาพได้บริโภคด้วย อีกทั้งยังมีแห่งวัฒนธรรมความไว้วางใจ เกิดจากที่สมาชิกมี

ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดความไว้วางใจในการพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

การถ่ายทอดความรู้ขึ้น การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่มีการจัดขึ้น 

เช่น การประชุมกลุ่ม การวางแผนงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีการเรียนรู้อยู่อย่าง

สม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นต้นแบบในการกลับไปพัฒนาชุมชนของตน 

และยังเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกันระหว่างกลุ่ม เป็นฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาและถ่ายทอด

เผยแพร่ความรู้ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเข้ามาให้

ค าแนะน า ให้ความรู้และคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มีการสนับสนุนใน

ด้านของการเรียนรู้ในช่วงแรกขยายสมาชิกค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้ผลิตยังไม่มั่นใจ เมื่อกลุ่มฯ ท าการ

ส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจร คือส่งเสริมตั้งแต่สมาชิกสามารถผลิตได้ จัดกระบวนการเรียนรู้ แล้วก็

ท าเรื่องประกันราคาผลผลิต สมาชิกก็มีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น พืชทุกตัวจะมีการก าหนดราคาประกัน

ร่วมกันระหว่างกลุ่มกับสมาชิก เพ่ือให้เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานสากลราคาไม่แพง ต้อง

มองทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสังคม ควรเป็นการพัฒนาในลักษณะ Empowerment คือ การระเบิด

จากภายใน โดยดูความพร้อมของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งทุนของชุมชนมีหลายอย่าง เช่น คน เงิน ที่ดิน 

ความเป็นญาติพ่ีน้อง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องสอนพวกเขาให้ท าเ พ่ือ

คนอ่ืนด้วย ไม่ใช่ท าเพ่ือตนเองอย่างเดียว เพราะการยั่งยืนเพียงคนเดียว ก็ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดในการ

ท าเกษตรกรรม  สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 
“ความหวังอันสูงสุดคือ สร้างแนวทางให้ชาวนาหรือเกษตรกร ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์

ท่านสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่มีหนี้สิน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของ

นักการเมือง หรือนักธุรกิจที่ไร้คุณธรรม และหวังในเรื่องส่วนตัวและครอบครัวคือหวังให้ “ลูก” สืบ

ทอดปณิธานของ “พ่อ” ต่อไป เพราะเป็นการสืบทอดแนวทางตามพระราชด าริของ “พ่อ

เจ้าอยู่หัว” ผู้บันดาลให้มีวันนี้ส าหรับครอบครัวเรา นั่นเองครับ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 21, 2560) 

สอดคล้องกับ “สมาชิกทุกคนมีส่วนช่วย มีส่วนร่วมในการท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ สมาชิกทุก

คนมีส่วนร่วมด้วยกัน เวลามีปัญหาทุกคนก็จะมานั่งปรึกษาหารือ มานั่งคุย นั่งประชุมกัน มีการ

ช่วยกันลงแขก มีการพัฒนากลุ่ม เราไปพร้อมๆ กัน มีการร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา เวลา

เราเจอปัญหา เจออุปสรรคเรื่องของเชื้อรา หรือเกิดเรื่องอะไรที่ วิกฤต ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการ

กลุ่ม” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 14, 2560) 
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สรุปได้ว่าองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  มีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในองค์กรทั้ง 7 

ประการโดยขับเคลื่อนจากภายในตัวผู้ประกอบการเกษตรกรเอง ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ใหม่  

ได้แก่ การบริหาร (Style) ทักษะ (Skill) และค่านิยม (Shared Value) ที่ผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีความเป็นเกษตรกรในฐานะผู้ประกอบการ 

(Farmer as entrepreneur) มากกว่าการเป็นเกษตรกร น าไปสู่  กลยุทธ์  (Strategy) 

โครงสร้างองค์กร (Structure) ระบบ (System) และ บุคลากร (Staff) ที่กลายเป็นธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จ 

2. การพัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ในขั้นตอนที่  2 ด้วยกรอบแนวคิดคุณลักษณะ

ผู้ ประกอบการ เกษตรกรที่ ประสบความส า เร็ จ ในธุ รกิ จ เกษตรสี เขี ยว  (Agripreneurship 

Characteristics in Green Agribusiness) ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล ท าให้ได้คุณลักษณะผู้ประกอบการ

เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ จากนั้นให้ผู้ เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 12 คน รับรององค์ประกอบความส าเร็จการสร้าง

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ได้มุมมองจาก

ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน แบ่งผลออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 

 

ขั้นตอนที ่2.1 ประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

ขั้นตอนที่ 2.1 ผู้วิจัยใช้แบบสอบสอบถามให้ ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่

ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์จ านวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 12 คน ประเมินปัจจัยทุกด้านที่

ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์  เพ่ือให้ได้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานที่

แตกต่างกัน และวิเคราะห์การหาค่าน้ าหนักของตัวแปรองค์ประกอบและตัวชี้วัด 
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การให้ค่าคะแนน  

น าปัจจัยทุกด้านที่ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรกรอินทรีย์เขียนใส่ไว้ในตารางของ

แต่ละด้านคือ ด้านความคุ้มค่าด้านการเงิน  ด้านลูกค้า ด้านนวัตกรรม  และด้านการบริหารจัดการที่ดี  

ให้ค่าคะแนนดังนี้ แล้วก าหนดค่าน้ าหนักตามผลการประชุมลงมติของผู้เชี่ยวชาญ  จะได้ค่าคะแนน

ตั้งแต่ระดับ 5, 4, 3, 2, และ 1 ดังนี้    

5 หมายถึง  องค์ประกอบมีความส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มากที่สุด        

4 หมายถึง  องค์ประกอบมีความส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มาก       

3 หมายถึง  องค์ประกอบมีความส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ปานกลาง         

2 หมายถึง  องค์ประกอบมีความส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์น้อย         

1 หมายถึง  องค์ประกอบมคีวามส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์น้อยที่สุด   

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบ

ความส าเร็จในประเทศไทยยุค 4.0 มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ก าหนดเกณฑ์ในการวัดคะแนน ผู้วิจัยได้ท า

การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉลี่ยแล้วจึงท าการแปลผล โดยอาศัยเกณฑ์การ

แปลผลของ บุญชม ศรีสะอาด (2535: 99-100) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

 

     ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรระดับมากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรระดับปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรระดับน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 12 องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
 

คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปร่ืองในธุรกิจ
เกษตรอนิทรีย์ท่ีประสบความส าเร็จ 

X  S.D. การแปรผล 

1. การมีจิตวญิญาณผู้ประกอบการเพ่ือสงัคม  3.98 0.78 มาก 

2. การแสวงหาโอกาส  4.09 0.74 มาก 

3. ความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม  3.83 0.69 มาก 

4. ความกล้าเสีย่ง  3.87 0.94 มาก 

5. ความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตวั  4.01 0.80 มาก 

6. การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 4.11 0.75 มาก 

7. การจดัการธุรกิจเกษตรท่ีหลากหลาย 3.96 0.69 มาก 

รวม 3.98 0.77 มาก 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า โดยรวมแล้วองค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98)  เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ให้ความคิดเห็น

องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการมีส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการมีส าคัญต่อ

ความส าเร็จในธุรกิจเกษตรสูงที่สุดคือ การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย  ( X = 4.11) ในขณะที่

องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการมีส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรต่ าที่สุดคือ ความคิด

สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (X = 3.83) 

 

ขั้นตอน 2.2 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อรับรององค์ประกอบ

และยกร่างจัดท าคู่มือการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของ

ประเทศไทยในยุค 4.0 

เมื่อได้ข้อมูลองค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบ

ความส าเร็จในประเทศไทยยุค 4.0 มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ขั้นตอนต่อมาคือ การพัฒนาองค์ประกอบ

และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือ ยกร่างองค์ประกอบเป็นคู่มือการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในยุค 4.0 ผู้วิจัยเลือกผู้เชียวชาญที่เป็นผู้บริหาร/

เจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดทิศทาง

n=42 
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และขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ด้วยการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) 

เพ่ือเก็บข้อมูลข้อคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่มีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหลากหลาย

ศาสตร์ ร่วมกันหาข้อสรุปความคิดเห็นในการประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะ

ผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ จ านวน 12 ผู้เชี่ยวชาญ  

ผลวิเคราะห์เชิงเนื้อหาที่ได้จากการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญแยกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 

 1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง 

2. แนวทางการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART 

FARMER) ด้วยคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0   

ประเด็นที่  1 องค์ประกอบและตัวชี้ วัดคุณลักษณะผู้ป ระกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในแต่ละด้าน  

คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความส าเร็จมี 7 องค์ประกอบ

หลัก และมีตัวชี้วัด 3 ด้าน ดังนี้ 

1. การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

 การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือสังคมของเกษตรกรปราดเปรื่อง ไม่ใช่แค่เพียงความ

ต้องการอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับสังคมเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจ

เพ่ือท าให้ตัวเองอยู่รอดด้วย จึงจะเป็นปัจจัยที่จะท าให้ความเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจดีนี้ด ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน มีความตั้งใจดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นลงมือท าเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเครือข่ายเกษตรกร จะ

ตอบโจทย์ทุกเรื่อง 

2. ด้านการแสวงหาโอกาส  

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องจะต้องมีการแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ ลักษณะของ

โอกาสนั้นจะมีมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะมองเห็นโอกาสที่

เกิดขึ้น โดยการแสวงหาโอกาสนั้น ผู้ประกอบการจะต้องแสวงหาโอกาสประกอบไปกับการวิเคราะห์

ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมิ และคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตได้

เป็นอย่างดี และจับเอาโอกาสนั้นเอาไว้ให้ได้โดยการสร้างกระบวนการด าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  
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3. การสร้างนวัตกรรม 

ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องมีความเป็นผู้น าที่มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ประกอบการจะต้องไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ไม่ชอบท าตามแบบ

ดั้งเดิม และจะน าเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ๆ ที่ดี

กว่าเดิมในการด าเนินงานบ่อยครั้งมักจะมีความคิดความฝันในการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลิตและการด าเนินงาน กล้าที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม กล้าใช้วิธีการ

ขายที่ไม่เหมือนใคร กล้าเสนอสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต 

แสวงหาวัตถุดิบมาทดแทน ท าการขยายหาตลาดใหม่ น าเอาความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่มา

ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้ อาจคิดขึ้น

เอง หรืออาจจะได้มาจากแนวความคิดของนักประดิษฐ์คิดค้น นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาแล้ว 

และน ามาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้ สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นดังนี้ 

“ด้วยแนวคิดการท าเกษตรอินทรีย์แบบสมาร์ทฟาร์ม ต้องเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ การให้

แนวคิดว่า ต้องไปติดต่อตรงไหน สื่อสารกับคนท าระบบให้ได้ว่า เกษตรกรต้องการอะไรการท า

สมาร์ทฟาร์ม เป็นเรื่องของการเช่ือมโยงเครือข่าย  ให้โจทย์นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเกษตร สิ่งที่มี 

และสิ่งที่แสวงหาใหม่ เอามาประยุกต์ต่อยอดเพื่อความคิดสร้างสรรค์ หาใหม่คือ น าเทคโนโลยีเข้า

มาใหม่ ต้องเช่ือมั่นในสินค้าของตนเอง นวัตกรรมการจัดการในการรวมกลุ่ม เช่ือมโยงนวัตกรรม

ต้องเป็นเครือข่าย อาศัยหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาการลดต้นทุนด้วยการแปลงจาก

ขยะให้เป็นปุ๋ย เป็นกระบวนการผลิตช้ีช่องทาง ให้เครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม ต้องรู้จักตนเอง 

จากนั้นไปหาคนช่วยที่ไหน” (ผู้ เ ช่ียวชาญคนที่ 7 , 2560) สอดคล้องกับ “Pre Harvest Post 

harvest นวัตกรรมวัดเป็นกระบวนการ กลางน้ านวัตกรรม คัดเกรด นวัตกรรมไปยังผู้บริโภคเข้าถึง

ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ขุดร่อง วางแปลง พิสูจน์ดิน ตัดอย่างไร ยืดเวลา กล้วยมีแบรนด์ ตรวจสอบ

ได้ สอบกลับได้ ว่าอินทรีย์แท้จริง (นวัตกรรมทั้ง chain) สามารถมาเรียนองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ 

ภาคราชการหาคนเก่งอินทรีย์ยังไม่มี Big Data ภาครัฐต้องมีระบบฐานข้อมูล ระบบสร้าง story  

หรือ เราสร้าง story ให้ระบบ” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, 2560) 

4. ความกล้าเสี่ยง 

 ผู้ประกอบการจะต้องมีการยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การท าธุรกิจกับความเสี่ยงเป็นของคู่กัน ผู้ประกอบการจะชอบท างานที่ท้าทายต่อ

ความรู้ความสามารถ และจะไม่มีความภาคภูมิใจกับงานที่ง่ายมีความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในการ
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ลงทุนหรือพูดได้ว่าไม่มีความเสี่ยงเลย และผู้ประกอบการที่ดีก็จะหาทางหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูง

เกินไปเช่นกัน และจะชอบงานท่ีมีความเสี่ยงระดับปานกลางที่มีโอกาสประสบความส าเร็จ หรืออาจจะ

ล้มเหลวได้ ความเสี่ยงระดับนี้ผู้ประกอบการที่ดีนั้นได้ประเมินแล้วว่าไม่เกินความสามารถของตนเองที่

จะท าให้บรรลุผลส าเร็จ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดการเสี่ยงก็คือ การพิจารณา

หาทางเลือกหลายๆ ทางในการท าธุรกิจโดยใช้เวลาในการศึกษาวางแผนการตลาด เลือกการผลิตที่

เหมาะสมกับวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ แหล่งเงินทุนและการบริหารงานตลอดจนผลตอบแทน

ทางการเงินภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หรือไม่แน่นอน ผู้ประกอบการที่ดีจะประเมินดูปัจจัยต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจลงทุน 

ซึ่งความเสี่ยงแบบผู้ประกอบการนี้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการล งทุนแบบ

พอประมาณ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความรู้คู่

คุณธรรม 

5. ความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว 

ในยุคปัจจุบันความรู้จากประสบการณ์ในอดีตอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมี

ความช านาญและเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่เขาท าการผลิตผู้ประกอบการที่ดีจะต้องขวนขวายหาความรู้

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย และอ่ืนๆ 

มาประกอบด้วย เพ่ือช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้องว่าเกิดอะไร อย่างไร ที่ไหน 

เมื่อไหร่ ซึ่งผู้ประกอบการที่ดีนั้นจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ 

ตลอดจนแสวงหาความรู้จากบุคคลอ่ืน จากการอบรมสัมมนา การปรึกษาแนะน าจากผู้รู้หรือ

ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ท่ีได้จากการทัศนศึกษาต่างท้องถิ่นหรือต่างประเทศ 

6. การจัดการที่หลากหลาย (Farm-diversified business)  

ในฟาร์มอินทรีย์จนสามารถสร้างแหล่งรายได้ที่สอง นอกภาคการเกษตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตอาหาร มีรายได้จากการท าการเกษตร ควบคู่ไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

7. การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 

ในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน แม้ต่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งหาก าไร แต่ไม่มีความ

จ าเป็นที่จะต้องแข่งขันกันเพ่ือให้ล้มไปข้างหนึ่ง วิธีการมุ่งไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจชนิด

เดียวกันอาจแตกต่างกันออกไป เช่น ควรมุ่งไปในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ 
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บริการ การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น แนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะ

พยายามด าเนินธุรกิจในรูปแบบการสร้างพันธมิตร คือ ไม่ท าให้เกิดเพียงผู้ชนะเพียงอย่างเดียว โดย

ร่วมมือในทางสร้างสรรค์ เพ่ืออาศัยกันเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยกันทั้งกลุ่ม การร่วมมือกันอาจจะท าได้

ในรูปแบบการตั้งสมาคม ชมรมเพ่ือต่อรองรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวัตถุดิบ ปรับโครงสร้างภาษีที่ไม่

เป็นธรรม หรือป้องกันการทุ่มเทจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกันเพ่ือขึ้นราคาสินค้า

อย่างไม่สมเหตุสมผล การผูกขาด การกักตุนสินค้านั้นไม่ควรจะกระท าเพราะจะไม่เป็นผลดีในระยะ

ยาว 

ตารางที่ 13 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
คุณลักษณะผู้ประกอบกำร

เกษตรกร 
ตัวชี้วัดด้ำนควำมรู้ 

(Knowledge) 
ตัวชี้วัดด้ำนทักษะ 

(Skills) 
ตัวชี้วัดด้ำนพฤติกรรม 

(Behavior) 
1.กำรมีจิตวิญญำณผูป้ระกอบกำรเพื่อสังคม 
ค ำอธิบำย 
ควำมปรำรถนำดีที่จะบรรลุ
เป้ำหมำยในธุรกิจที่เกดิจำก
กำรอุทิศตนเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

1. ควำมรู้ด้ำนเกษตร
อินทรีย์และอำหำรปลอดภัย 
2. ควำมรู้ด้ำนระบบนิเวศ
เกษตรอินทรีย์ 
3. ควำมรู้ด้ำนกำรค้ำเปน็
ธรรม (Fairtrade)  
4. ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ควำมรู้ด้ำนคุณภำพและ
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์
 

1. ทักษะในกำร
ตั้งเป้ำหมำยที่มำจำก
แรงจูงใจในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยนัน้ มุ่งมัน่ไม่
ยอมแพ้  (Goal Setting) 
2. ทักษะในกำรคิด
เชื่อมโยง (Associating)  
3. ทักษะในกำรตั้งค ำถำม 
(Questioning) 4. ทักษะ
กำรสังเกตุ (Observing)  
6. ทักษะกำรทดลอง 
(Experimenting)  
7. ทักษะกำรเป็นผูน้ ำ 
(Leading) 

1. แสดงออกถึงควำมรักและ
ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็น
เกษตรกรอินทรีย์ 
2. แสดงออกถึงควำมพอเพียง
รูจ้ักประมำณตน                
3. แสดงออกถึงรักและหวง
แหนถิ่นที่อยู่ 
4. เข้ำร่วมหรืออุทิศตนใน
กิจกรรมที่เก่ียวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
5. มีควำมซื่อสัตย์ เชื่อถือได้  
สำมำรถอดทนและรับมือกับ
ควำมเครียดได้ด ี

2. กำรแสวงหำโอกำส   
ค ำอธิบำย 
กำรไม่หยุดนิ่งในกำรมองหำ
และมองเห็นโอกำสทำงธุรกจิ  
 

1. ควำมรู้เรื่องเวปไซด์และ
แอปพลิเคชั่นที่เก่ียวกับ
ธุรกิจเกษตร 

1. ทักษะกำรคิด
สร้ำงสรรค์ที่สำมำรถ
พัฒนำเป็นโอกำสได 

1. มองเห็นโอกำสหรือเห็น
ช่องทำงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
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2. ควำมรู้ด้ำนกลไกและ
หน่วยงำนที่ให้กำรสนบัสนนุ
เกษตรอินทรีย์ 
3. ควำมรู้ด้ำนควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค (Demand 
Side) 

2. ทักษะกำรคิด
ประเมินผลประโยชนของ
โอกำสนัน้ 
3. ทักษะกำรวิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ในดำ้น
กำรตลำดและกำรผลติ 
4. ทักษะกำรแสวงหำวิธี
แก้ปัญหำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
5. ทักษะกำรตัดสินใจได ้

2. มีกลยุทธ์แสวงหำลูกค้ำใหม่
ที่ยังไมไ่ด้รับกำรตอบสนอง 
(Blue Ocean) 
3. ใช้เทคโนโลยีดิจติัล ในกำร
เข้ำถึงข้อมูลทำงธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ 
 
 
 
 

3. กำรสร้ำงนวัตกรรม 
ค ำอธิบำย 
กำรน ำควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์น ำมำปรับปรุง
แก้ไขให้ผลผลิตดียิ่งขึ้นหรือ 
น ำมำประยุกต์ใช้สร้ำงสิ่งใหม่
ในเชิงพำณิชย์ 
 

1) มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
เกษตรอินทรีย์ 
2) มีควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
3) รู้จักองค์กรหรือ
หน่วยงำนที่สำมำรถ
สนับสนนุช่วยเหลือในกำร
วิจัยและพฒันำธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ 
     6) กำรประกอบกำรเชิง
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม3) 
ควำมรูด้้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ 

1) ใช้คิดใหม่หรือใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ใน
กำรแก้ปัญหำธุรกิจหรือ
สังคม เช่น กำขยำยพันธุ์
พืชใหม่ กำรหำปัจจัยกำร
ผลิตใหม่เพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีใหม่ กำร
ท ำฟำร์มวิธีใหม ่
2) ใช้ประโยชนท์ี่ดินอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
3) ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลใน
กำรบริกำรจัดกำรธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ เช่น กำร
รวบรวมข้อมูลกำร
เพำะปลูก ผลผลิตต่อไร่
และยอดขำย กำรขยำย
ช่องทำงกำรจัดจ ำหนำ่ย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิตลั 
4) จัดกำรของเสียในฟำร์ม
ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
เช่น ไม่มีของเสีย(Zero 
Waste)หรือ เพิ่มมูลค่ำ

1) มีแนวคิดใหม่ๆในธุรกิจ 
หรือประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้เข้ำกับธุรกิจได้อย่ำง
สอดคล้องกับยุคสมัยและ
ควำมต้องกำรของตลำดและ
สังคม 
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ของเสียนั้นให้กลำยเป็น
สินค้ำใหม ่

4. ควำมกล้ำเสี่ยง  
ค ำอธิบำย 
ควำมกระตือรือร้นที่จะเสี่ยง 
มีข้อมูลมำกพอและรู้วิธี
ประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุ
เป้ำหมำยของธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ 

1. ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงด้วยกำร
ประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ทักษะกำรวิเครำะห์
และประเมินควำมเสี่ยง
ค่ำใช้จ่ำยและผลตอบแทน 
2. ทักษะกำรคำดกำรณ์
ค ำนวณควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่ำงรอบคอบบน
พื้นฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

1. ทดลองปลูกพืชใหม่ๆหรือ
ใช้วิธีกำรเพำะปลูกใหม่เป็น
รำยแรก 
2.ได้รับสินเชื่อหรือกำรลงทุน
เพิ่มในฟำร์มอินทรีย ์
3. ลงทุนในอุปกรณ์หรือ
วัตถุดิบใหม่  
4. กระจำยควำมเสี่ยงโดย
เพำะปลูกพชืพันธ์ที่
หลำกหลำยในฟำร์มอินทรีย ์

5. ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว 
ค ำอธิบำย 
กำรขวนขวำยหำควำมรู้
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลำ พร้อม
ที่จะปรบัตัวให้เข้ำกบั
สถำนกำรณ์ใหม่ที่
เปลี่ยนแปลง 
 

1. ควำมรู้แหล่งในกำร
เรียนรู้และพัฒนำธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ 

1. ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำ 
2.ทักษะในกำรปรับตัว 
 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ
พูดคุยกับเพื่อนเกษตรกร 
ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ประสบ
ควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตร
อินทรีย์อยู่เสมอ 
2. เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
เกษตรกร/ศึกษำดูงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
3.เข้ำร่วมรับกำรสนบัสนุน
ส่งเสริมจำกนักวิจัยใน
สถำบนักำรศึกษำหรือภำครัฐ  

6. กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย  
ค ำอธิบำย 
กำรสร้ำงพันธมิตรและ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ำย
ทำงธุรกิจและสงัคม 
 
 
 

1. ควำมรู้ด้ำนกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้สว่นเสียใน
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
2. ควำมรู้ด้ำนโซ่อุปทำนใน
อุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์ 
 

1. ทักษะกำรสร้ำง
เครือข่ำย (Networking 
Skill) 
2. ทักษะกำรสื่อสำรได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
(Communication Skill)  

1. มีพันธมิตรที่มีควำมสัมพนัธ์
ที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
2. มีควำมร่วมมือช่วยเหลือกับ
ผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่ำย
ประกอบไปด้วยเครือข่ำย
เกษตรกรสถำบันกำรศึกษำ 
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 3. ทักษะกำรสร้ำง
แรงจูงใจและชักชวน 
(Motivation and 
persuasion skill) 
4. ทักษะกำรเจรจำต่อรอง 
(Negotiation skill) 
5. ทักษะกำรท ำงำนเปน็
ทีม (Team Work Skill) 

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และสถำบันกำรเงนิ  

7. กำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย 
ค ำอธิบำย 
กำรจัดกำรที่หลำกหลำย 
(Farm-Diversified 
business) ในฟำร์มอินทรีย์
จนสำมำรถสร้ำงแหล่งรำยได้
ที่สอง นอกภำคกำรเกษตรที่
ไม่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต
อำหำร   
 
 
 

1. ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
ธุรกิจฟำร์มอินทรีย์ที่
หลำกหลำย (Farm 
Diversification) 
2. กำรจัดกำรตลำดและ
ตลำดออนไลน ์
3. กำรจัดกำรผลติและ 
Smart Farm 
4. กำรจัดกำรองค์กำร 
5. กำรจัดกำรกำรเงิน 
6. กำรเขียนแผนภำพธุรกิจ 
(Business Model 
Canvas) 
7. กำรจัดกำรโซ่อุปทำน 
(Supply Chain)  
 

1. ทักษะกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม 
แรงงำน ทนุ กำร
เพำะปลูก เพำะเลี้ยง และ
ผลิตวัตถุดิบทำงกำร
เกษตร 
2. ทักษะกำรแปรรูปให้
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค 
เป็นไปตำมระบบ
มำตรฐำนสินคำ้เกษตร
และอำหำร 
3. ทักษะที่แสดงถึงควำม
เป็นเกษตรกรมืออำชีพ 
วำงแผนในเชิงธุรกิจที่มี
ควำมหลำกหลำยพร้อม
แบ่งปนับทเรียนแก่
สำธำรณะ 

1) มีรูปแบบธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ (Business Model) 
ที่ชัดเจน 
2) มีระบบกำรผลิตที่มี
ประสิทธิภำพ 
3) มีตลำดทีช่ัดเจนและเป็น
ตลำดทีท่ ำให้มีก ำไรอย่ำง
ต่อเนื่องและมีช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยดว้ยตัวเอง เช่น 
Farm-to-Table 
4) มีกำรจัดกำรกำรเงินอย่ำง
เป็นระบบ 
 

 

โดยสรุปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในองค์ประกอบและตัวชี้วัด

คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  
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ประเด็นที่ 2 แนวทางการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ของประเทศไทยยุค 4.0   

ผลจากการสัมมนาผู้ เชี่ยวชาญพบว่า แนวทางการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ควรมีแนวทางดังนี้ 

1. การสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

ควรเลือกระบุให้ชัดเจนว่าต้องการสร้างเกษตรกรกลุ่มไหน เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบ

ดั้งเดิมไปสู่เกษตรกรแบบใหม่ หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เกษตรกรแล้วต้องการท าการเกษตร  

2. การสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องต้องเน้นย้ าความชัดเจน เรื่องเกษตร 4.0 

ว่า สร้างที่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เป็น

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรที่เน้นการบริหาร

จัดการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในธุรกิจ มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและบริหาร

จัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย

ของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยบุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร ไม่ลืมท้องถิ่ นหรือ 

เกษตร 4.0 หมายถึง เกษตรกรที่เปลี่ยน มาใช้แนวคิดหลักของสมาร์ทฟาร์ม คือ การใช้เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน สินค้า

เกษตรเพ่ือยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานสินค้า และลดต้นทุน โดยการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้าน

ได้แก่ 

1) ลดต้นทุน 

2) เพ่ิมคุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้า 

3) ลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ  

4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการสร้างเกษตรกรไปสู่

การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) ใช้การพัฒนาคุณลักษณะซึ่งมีการ
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ก าหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะ  3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรม เพ่ือเสริมสร้าง

คุณลักษณะซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลจากภายใน สู่การรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ของภายนอก ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนโดยรู้ถึงอุปสงค์ตลาดและเตรียมการผลิตให้สอดคล้อง รวมทั้งมี

ความสามารถในเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและในการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โดยการวิเคราะห์ข้อมูล

รอบด้านเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล ตลอดจนรู้จักประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการเกษตร ตามแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืนคือ การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

โดยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านวิธีการพัฒนาซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัว

เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะการช่วยให้เกษตรกร

เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตและระบบบริหารจัดการ ดังนั้นรูปแบบการ

สร้างคือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   

 

ขั้นตอนที่  3 การวิจัย (Research :R2) เพื่อทดลองใช้องค์ประกอบการสร้าง

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

การศึกษาในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 

Research) มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว (One Group) ทดลองโดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Training Workshop) ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเกษตรกรฐาน

ราก (Ahmed, Hasan & Haneef, 2011) เป็นการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรให้ เป็น

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องผ่านกระบวนการการศึกษาที่มีพลวัต เป็นเวลา 2 วัน ให้ความรู้

และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้น า

ตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) แบบจ าลองวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 

Learning Cycles) เพ่ือให้ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

จากนั้นประเมินความรู้และทักษะ คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร และวิเคราะห์ด้วยการ

หาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนด้วย t-test 

dependent ก่อนและหลังการอบรม ซึ่งมีผลวิจัยดังนี้ 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรม โดยก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน มีกิจกรรมที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น 8 

โมดูล ดังตารางที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 14 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

โมดูล วิธีการพัฒนาการเรียนรู้ 

1. โมดูลการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social 
Entrepreneurial Spirit) 

การอภิปราย 

2. โมดูลการแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) จ าลองสถานการณ ์
3. โมดูลการสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) จ าลองสถานการณ ์

4. โมดูลความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) จ าลองสถานการณ ์
5. โมดูลความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว (Readiness to learn 
& Adaptability) 

การฝึกปฏิบัต ิ

6. โมดูลการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย (Farm-Diversified 
Business Management) 

การฝึกปฏิบัต ิ

7. โมดูลการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย (Collaboration and 
Networking) 

ทัศนศึกษาดูงาน 

8. โมดูลการเขียน Business Model Canvas ส าหรับธุรกิจเกษตร การฝึกปฏิบัต ิ
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ผลการวิเคราะห์ก่อนและหลังการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเกษตรกรไปสู่การ

เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 15 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายทดลอง  
ข้อมูล สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 11 55 
 หญิง 9 45 

2. อายุ ต่ ากว่า 21 ป ี 1 5 
 21-30 ปี 3 15 
 31-35 ปี  6 30 
 36-40 ปี 5 25 
 41-45 ปี 1 5 
 45-50 ปี 2 10 
 มากกว่า 51 ป ี 2 10 
3. การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 15 
 ปริญญาตรี 15 75 

 สูงกว่าปริญญาตรี 2 10 

 

จากตารางที่ 15 พบว่าข้อมูลผู้เข้าร่วมทดลองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนที่ 3 

มีจ านวน 20 คน เป็นเพศชายจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55  เป็นเพศหญิงจ านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอายุระหว่าง 

36-40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 

อายุระหว่าง 45-50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อายุมากกว่า 51 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10 อายุระหว่าง 41-45 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และอายุต่ ากว่า 21 ปี 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5 ตามล าดับ และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมา

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการอบรม 
 

n=20 

n=20 
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ทดสอบความรู้ คะแนน
เต็ม 

ระดับ
คะแนน
ต่ าสุด 

ระดับ
คะแนน 
สูงสุด 

X  S.D. t Sig 

ก่อนการอบรม 25 14 23 19.0 1.99 7.95 .000 
หลังการอบรม 25 17 25 21.0 1.66   

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการ

อบรมของผู้เข้าร่วมทดลองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม 19.0 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 และคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม 21.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.66 เมื่อใช้

สถิติทดสอบที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) พบว่า ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการอบรม ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05 

 

 

 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการอบรม 
 

ทดสอบทักษะ n X  S.D. t Sig 

ก่อนการอบรม 20 2.60 1.24 0.034 .000 
หลังการอบรม 20 3.35 1.37   

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05 

 จากตารางที่ 17 พบว่า ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการ

อบรมของผู้เข้าร่วมทดลองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม 2.60  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24 และคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.37 เมื่อใช้

สถิติทดสอบที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) พบว่า ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการอบรม ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05  

n=20 
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ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อนและหลัง
ฝึกอบรม 
 

 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร
ปราดเปรื่อง 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

X  S.D. X  S.D. 

ทักษะด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม 

2.07 1.23 3.10 1.62 

ทักษะด้านการแสวงหาโอกาส 2.75 1.15 3.29 1.34 

ทักษะด้านการสร้างนวัตกรรม 2.74 1.21 3.38 1.34 
ทักษะด้านความเสี่ยง 2.72 1.29 3.31 1.35 

ทักษะด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการ
ปรับตัว 

2.50 1.32 3.42 1.34 

ทักษะการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 2.60 1.29 3.33 1.37 

ทักษะด้านการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 2.88 1.20 3.63 1.26 
ค่าเฉลี่ยรวม 2.60 1.24 3.35 1.37 

 

จากตารางที่ 18 แสดงทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องหลังเข้าร่วม

ฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 3.35 เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า ทักษะด้านการ

สร้างความร่วมมือและเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย 3.63 ทักษะด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว 

3.42 ทักษะด้านการสร้างนวัตกรรม 3.38 ทักษะการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 3.33 ทักษะ

ด้านความเสี่ยง 3.31 ทักษะด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 3.10 และทักษะด้านการ

แสวงหาโอกาส 3.29  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบการปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อนและหลัง
การอบรม   
 

ทดสอบทักษะ n X  S.D. t Sig 
ก่อนการอบรม 20 2.80 1.08 0.233 .000 

n=20 

n=20 
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หลังการอบรม 20 3.44 1.22   

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05 

 จากตารางที่ 19 พบว่า การปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลัง

การอบรมของผู้เข้าร่วมทดลองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม 2.80  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 และคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 เมื่อใช้

สถิติทดสอบที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) พบว่า การปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องก่อน/หลังการอบรม ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05 

 

 

 

ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องก่อนและ
หลังฝึกอบรม 
 

 
การปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร
ปราดเปรื่อง 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

X  S.D. X  S.D. 

การปฏิบัติในด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
เพื่อสังคม 

3.10 1.06 3.70 1.19 

การปฏิบัติในด้านการแสวงหาโอกาส 2.77 1.20 3.37 1.27 

การปฏิบัติในด้านการสร้างนวัตกรรม 2.76 0.97 3.50 1.21 
การปฏิบัติในด้านความเสี่ยง 2.76 0.97 3.50 1.21 

การปฏิบัติในด้านความพร้อมในการเรียนรู้และ
การปรับตัว 

2.73 1.20 3.28  1.23 

การปฏิบัติในการจัดการธุรกจิเกษตรที่หลากหลาย 2.46 1.17 3.36 1.24 

การปฏิบัติในด้านการสร้างความร่วมมือและ
เครือข่าย 

3.03 1.03 3.43 1.19 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.80 1.08 3.44 1.22 

n=20 
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จากตารางที่ 20 แสดงการปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องหลังเข้า

ร่วมฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 3.44 เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า พฤติกรรม

ด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.70  พฤติกรรมด้านการสร้างนวัตกรรม

และพฤติกรรมด้านความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ 3.50 พฤติกรรมด้านการสร้างความร่วมมือและ

เครือข่าย มีค่าเฉลี่ย  3.43 พฤติกรรมด้านการแสวงหาโอกาส มีค่าเฉลี่ย 3.37  พฤติกรรมการจัดการ

ธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย  มีค่าเฉลี่ย 3.36 และพฤติกรรมด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการ

ปรับตัว 3.28 ตามล าดับ   

 

ขั้นที่ 4 การพัฒนา (Development :D2) ประเมินและถอดบทเรียนองค์ประกอบ

ความส าเร็จในการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศ

ไทยยุค 4.0 

ขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัย ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม

องค์ประกอบการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  เพ่ือการประเมินผลและปรับปรุง จากนั้นจึงการถอดบทเรียน 

(Lesson Learnt) แบบ After Action Review : AAR  มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

 

ตารางที่ 21  แสดงความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ 
 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างผู้ประกอบการ
เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

X  S.D. การแปลผล 

1. ความรู้ที่ได้รับหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อสังคม 4.22 0.79 มาก 

ด้านการแสวงหาโอกาส 4.70 0.48 มากที่สุด 
ด้านการสร้างนวัตกรรม 4.50 0.52 มากที่สุด 

n=20 
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ด้านความเสี่ยง 4.30 0.76 มาก 

ด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว 4.35 0.63 มาก 
ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 4.67 0.47 มากที่สุด 

ด้านการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 4.50 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.59 มาก 
2. ความเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

ด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อสังคม 4.35 0.63 มาก 

ด้านการแสวงหาโอกาส 4.67 0.47 มากที่สุด 
ด้านการสร้างนวัตกรรม 4.50 0.52 มากที่สุด 

ด้านความเสี่ยง 4.50 0.52 มากที่สุด 
ด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว 4.35 0.63 มาก 

ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 4.50 0.52 มากที่สุด 

ด้านการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 4.70 0.48 มากที่สุด 
รวม 4.51 0.53 มากที่สุด 

3. ความรู้ที่ได้สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป    

ด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อสังคม 4.50 0.52 มากที่สุด 
ด้านการแสวงหาโอกาส 4.50 0.52 มากที่สุด 

ด้านการสร้างนวัตกรรม 4.70 0.48 มากที่สุด 

ด้านความเสี่ยง 4.60 0.52 มากที่สุด 
ด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว 4.30 0.76 มาก 

ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 4.70 0.48 มากที่สุด 
ด้านการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 4.70 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.53 มากที่สุด 

4. รูปแบบกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อสังคม 4.50 0.52 มากที่สุด 

ด้านการแสวงหาโอกาส 4.70 0.48 มากที่สุด 

ด้านการสร้างนวัตกรรม 4.60 0.52 มากที่สุด 
ด้านความเสี่ยง 4.50 0.52 มากที่สุด 

ด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว 4.50 0.52 มากที่สุด 
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ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 4.90 0.32 มากที่สุด 

ด้านการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 4.90 0.32 มากที่สุด 
รวม 4.66 0.46 มากที่สุด 

5. หัวข้อนี้ควรจะคงอยู่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อสังคม 4.90 0.32 มากที่สุด 
ด้านการแสวงหาโอกาส 4.70 0.48 มากที่สุด 

ด้านการสร้างนวัตกรรม 4.60 0.52 มากที่สุด 

ด้านความเสี่ยง 4.50 0.52 มากที่สุด 
ด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว 4.50 0.52 มากที่สุด 

ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 4.70 0.48 มากที่สุด 
ด้านการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 4.90 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.45 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.58 0.51 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 21 พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X =4.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อนี้ควรจะคงอยู่ในการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) รองลงมา

คือ รูปแบบกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ( X =4.66) ความรู้ที่ได้สามารถน าไปต่อยอดองค์

ความรู้ต่อไป (X =4.57) ความเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์  และความรู้ที่

ได้รับหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ (X =4.46) ตามล าดับ 

2 .  ก า รถอดบท เ รี ยน  ( Lesson Learnt) แบบ  After Action Review : AAR          

เป็นการถอดบทเรียนองค์ประกอบความส าเร็จในการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 เพ่ือศึกษาบทเรียนการเรียนรู้ของเกษตรกรโครงการลูก

พระดาบส ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 20 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร 

(Documentary Analysis) การสัง เกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) และการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) เปิด

โอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถพูดคุยเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระ การพูดคุยตั้งอยู่บนฐานของความเต็ม

ใจที่จะตอบ การวิเคราะห์หลังปฏิบัติ (After Action Review : AAR) พบว่า องค์ประกอบความส าเร็จ
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ในการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยที่เกิด

จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกดังนี้  

1. ปัจจัยผลักดัน (Push Factors)  

ปัจจัยผลักดันในที่นี้หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

ได้แก่ คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง ที่มาจากทัศนคติ เป็นแรงผลักดันให้

ผู้ประกอบการเกษตรกรหรือเป็นมูลเหตุภายในของตัวบุคคลที่สร้างความต้องการในการสร้างธุรกิจ

เกษตร ไม่ใช่เป็นเพียงเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช ดังนั้นการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องเป็นกระบวนการที่มุ่งแนะน าผู้เข้าอบรมให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ หรือ

เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเพ่ิมพูน ในด้านความรู้  ด้านทัศนคติ และด้านทักษะ 

นอกจากนี้แล้วยังเกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายเพ่ิมขึ้น จากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการองค์ประกอบการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ

ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านความรู้  (Knowledge) เช่น  การมีความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ องราวต่างๆ  

ตัวอย่างเช่น พ้ืนฐานการปลูกพืชอินทรีย์ การขอการรับรองสินค้า การขยายตลาด การรู้วิธีเข้าถึง

ข้อมูล  

2) ด้านทัศนคติ(Attitudes)  เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกนึกคิดและการ

แสดงออกของความรู้สึกทางจิตใจ  มีการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อสังคมซึ่งใช้ธุรกิจน าแต่อยู่บน

พ้ืนฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์ การรักบ้านเกิดและหวงแหนถิ่นที่อยู่ 

3) ด้านทักษะ (Skills) มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) ทักษะในการคิด (Thinking Skill) คือ 

สามารถคิดท าอะไรได้ สร้างอะไรขึ้นมาได้ คิดแก้ปัญหาได้ หรือคิดแนวทางที่จะเผชิญปัญหาได้ เช่น 

สามารถวางแผนจัดระบบปลูกพืชแบบ Smart Farm หรือ ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาโรคและแมลง 

4) พฤติกรรม หรือ ทักษะทางการ (Manual Skills) เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการ

ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านโซเชียลมีเดีย การใช้ Search engine ในการเข้าถึงข้อมูล 

 ซึ่งองค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความส าเร็จใน

ประเทศไทยยุค 4.0 ประกอบไปด้วย 7 คุณลักษณะดังนี้ การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

การแสวงหาโอกาส การสร้างนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว การ
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จัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย  และการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย สามารถอธิบายได้ด้วย

แผนภาพดังนี้  

 

ภาพที่ 21 องค์ประกอบคุณลักษณะคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทยยุค 4.0 

ที่มา : การสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

 

2. ปัจจัยเชิงรุก (Pull Factors)  

ปัจจัยเชิงรุกหรือปัจจัยสนับสนุนเป็นปัจจัยภายนอกในที่นี้หมายถึง แรงสนับสนุน

ทางด้านสังคม (Social  Support) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ผู้ที่เป็นแรงสนับสนุนทางสังคมประกอบไป

ด้วย 

2.1  หน่วยงานภาครัฐผู้ให้การสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ในการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ เป็นการสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ (Instrumental Support) เป็นการให้ความช่วยเหลือที่

เป็นรูปธรรมเกิดการรับรองมาตรฐาน  
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2.2 สถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรและอาจารย์  นักวิจัย ที่ช่วยเหลือสนั บสนุน

ผู้ประกอบการเกษตรกรในการท างานวิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ การสนับสนุนด้านข้อมูล 

(Informational Appraisal Support) เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือให้บุคคลรับรู้

สถานการณ์ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 

2.3 กลุ่มเอกชนที่อยู่ห่วงโซ่อุปทานที่ให้การสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า

เกษตรกรอินทรีย์ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเองที่สนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) 

เช่น การรับฟัง การแสดงให้เห็นว่าสนใจ การยอมรับ และการไว้วางใจ 

ก่อนที่เกษตรกรจะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องนั้น 

เกษตรกรต้องเข้าใจคุณลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรทั่วไปและผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่อง เพ่ือค้นหาว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องส่งผลต่อความส าเร็จใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์อย่างไร เริ่มต้นที่ความส าคัญของ การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ที่

คิดถึงความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีใจรักในการเกษตรอินทรีย์และมีจิตใจที่

มุ่งมั่นต่อการยืนหยัดในการท าความดี จากนั้นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องต้องพร้อมที่จะ

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก เพ่ือประคับประคองให้ธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของตนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน จากนั้นความส าคัญที่ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

ขาดไม่ได้คือ การสร้างเครือข่าย เพราะการรวมกลุ่มการมีเครือข่ายน ามาซึ่งอ านาจการต่อรอง การ

แลกเปลี่ยนความรู้ การเพ่ิมทักษะความช านาญ การกระจายสินค้าเกษตรและเพ่ิมช่องทางในการจัด

จ าหน่ายใหม่ รวมถึงกลไกการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละท้องถิ่นกับสินค้า (Barter 

System) จากนั้นการแสวงหาโอกาส และความกล้าเสี่ยง จะน าไปสู่การเพาะปลูกด้วยวิธีการใหม่ๆ 

หรือการหาตลาดใหม่ ซึ่งคุณลักษณะแสวงหาโอกาสและความกล้าเสี่ยงบนพ้ืนฐานของการมีข้อมูล

และความรู้นี้จะน าไปสู่การมีนวัตกรรม และการจัดการในธุรกิจที่มีความหลากหลาย เกษตรกรต้องมี

แนวคิดเชิงธุรกิจด้วยการสร้างแผนภาพธุรกิจ (Business model Canvas) เพ่ือประเมินความเป็นไป

ได้ในการท าธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจของตนให้ชัดเจนว่า อยู่ส่วนไหนของโซ่อุปทาน และต้องร่วมมือ

สร้างเครือข่ายกับกลุ่มใด หาความต้องการของตนเองและเติมเติมความต้องการนั้นด้วยแหล่งภายใน

คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ของตนเอง แหล่งภายนอกคือ การเชื่อมโยงตนเองเข้ากับภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่พร้อมจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ของประเทศ จากการถอด

บทเรียน (Lesson Learnt) สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
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ผู้ประกอบการ
เกษตรกร
ปราดเปร่ือง 

ความรู้ 

ทกัษะ พฤติกรรม 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

ทศันคต ิคณุลกัษณะ

ผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปร่ือง 

เกษตรกร 

กำรน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลลัพธ์
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ภาพที่ 22 แนวทางการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART 
FARMER) ด้วยคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 

สรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การพัฒนาองค์ประกอบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and development) โดยน าเอา

ความรู้ในเรื่องสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ไปพัฒนาการแก้ปัญหาของเกษตรกรไทย (Research:R1) จากนั้น 

ศึกษาองค์ประกอบความส าเร็จและพัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกร

รูปแบบธุรกิจเกษตร 

Business Models for Agriculture 

เครือขา่ยความร่วมมือ 

หนว่ยงานภาครัฐ หนว่ยงานเอกชน สถาบนัการศกึษา 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งานวจิยัและเทคโนโลยีใหม่ ช่องทางการจดั

จ าหน่าย 

ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) 

ปัจจยัเชิงรุก (Pull Factors) 
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ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 (Development: D1) และน าข้อมูลที่ได้

ไปสร้างเป็นคู่มือการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

เพ่ือทดลองใช้องค์ประกอบความส าเร็จการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 กับเกษตรกรในประเทศไทย (Research: R2) และประเมินและถอด

บทเรียนองค์ประกอบความส าเร็จในการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 (Development: D2) ก่อนน าไปเผยแพร่แก่โครงการลูกพระดาบส

เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยโดยมีรายละเอียดผลวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1 สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของไทยในยุค 4.0 พบว่า สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  สภาพแวดล้อมด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ

รองรับความต้องการของตลาดโลกจะเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาการเกษตรเร่งเครื่องสู่เกษตร 

4.0 อย่างต่อเนื่องในปี 2562-2564 ตามแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี ที่มุ่งสู่เป้าหมาย

เพ่ิมรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรถึง 390,000 บาท/คน/ปี เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องหรือ 

Smart Farmer และ GDP ภาคเกษตรต้องเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า 3% ต่อปี 

สภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์ พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 235,523 

ไร่ในปี 2557 เป็น 284,918 ไร่ในปี 2558 และจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นจาก 9,961 ฟาร์ม 

เป็น 13,154 ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของไทยจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว (+ร้อยละ21)  มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สินค้าอินทรีย์ที่โดดเด่นของภาคเหนือ ได้แก่ ชา ภาคกลาง ได้แก่ ผักและผลไม้อินทรีย์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก แม้ว่าหลาย

ประเทศได้พยายามปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ แต่ไม่มีประเทศใด สามารถปลูกได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกใน

ประเทศไทย และภาคใต ้มีความโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร สปา  
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สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีมีการ

ขยายตลาดเพ่ิมขึ้น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับและขยายตลาดการจ าหน่ายไปยังซุปเปอร์

มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านอาหารสุขภาพ และการจัดส่งตามบ้าน และยังได้รับความสนใจ

จากตลาดต่างประเทศจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพเป็นที่

รู้จักกันในตลาดโลกเป็นอย่างดี มีเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเป็นข้อก าหนดขั้นต่ าที่

เกษตรกรอินทรีย์ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม 

สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging society)กลุ่ม

ผู้สูงอายุที่ต้องการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงกลุ่ม

อาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติ 100% มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก  ค่านิยมการบริโภคอาหารเพ่ือ

สุขภาพ (Healthy Food) ท าให้สินค้าอินทรีย์เป็นที่ต้องการอย่างมากส าหรับกลุ่มผู้บริโภคผู้รัก

สุขภาพ ท าให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  

สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี การเพ่ิมขึ้นของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Smart 

Farm) ที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการขยายตัวเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เข้ามา

สนับสนุนการท าฟาร์มอินทรีย์ ท าให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วย

ระบบเกษตรอัจฉริยะเพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการจัดการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้

เกษตรกรสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 

โดยสรุปสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในยุค

ประเทศไทย 4.0 แม้ว่าในประเทศไทยจะมีเกษตรอินทรีย์มานานกว่า 20 ปี แต่การเติบโตของธุรกิจ

ประเภทนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น เพราะท่ีผ่านมาผู้บริโภคขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

ท าให้เกษตรกรต้องน าผลผลิตไปขายยังต่างประเทศ เพ่ือจ าหน่ายในราคาที่ยังต่างประเทศเพ่ือให้ราคา

ที่ดีกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 2560-2564 เป็นปัจจัยที่

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายเพ่ือการยกระดับ

การแข่งขันของไทยด้านคุณภาพสินค้าและตอบสนองผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพทั้งในประเทศและทั่วโลก

ที่มีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสังคมผู้สูงวัยที่เพ่ิมข้ึนใน

อัตราเร่งทั่วโลก ได้บริโภคสินค้าคุณภาพปราศจากสารเคมีด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านการเกษตรเพ่ือช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

และมีรายได้ที่ม่ันคงยั่งยืน 
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ตอนที่  2 การศึกษาองค์ประกอบความส าเร็จและพัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จของ

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของไทยในยุค 4.0 พบว่า 

1. องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  

ในด้ำนกลยุทธ์ (Strategy) ของผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ เป็นปรำกฏกำรณ์กำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในกำรเกษตรของประเทศไทย ผู้ประกอบกำร

เกษตรกรปรำดเปรื่องมีควำมเข้ำใจมโนทัศน์ด้ำนกำรเกษตรและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป มองว่ำ

อุตสำหกรรมเกษตรต้องผลิตอำหำรปลอดภัยตำมวิถีธรรมชำติ จะช่วยให้ตัวเองและผู้บริโภคมีสุขภำพ

ดี เมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีย่อมเกื้อหนุนซื้อสินค้ำจำกเกษตรอินทรีย์ท ำให้กลำยเป็นวิถีแห่งควำมยั่งยืน

ของสังคมและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ท ำให้เกษตรอินทรีย์ประสบควำมส ำเร็จได้แก่ กิจกำรภำยใต้กำร

บริหำรจัดกำรฟำร์มที่เป็นระบบเชิงพำณิชย์ เน้นกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงยั่งยืน มองธุรกิจเป็นกระบวนกำรขับเคลื่อนทั้งระบบตั้งแต่ ต้นน้ ำ 

กลำงน้ ำและปลำยน้ ำ โดยที่ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องไม่ละทิ้งท้องถิ่น อีกทั้งยังพัฒนำ

ท้องถิ่นและท่ีท ำกินด้วยกำรท ำเกษตรอินทรีย์เพ่ือหนีจำกปัญหำสุขภำพที่เกิดจำกกำรใช้สำรเคมี มีกำร

บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรเกษตร โดยจะมีโครงกำรที่เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเกษตร ตั้งแต่วัตถุดิบใน

กำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตร ไปจนถึงแหล่งขำย ที่เน้นเฉพำะกำรขำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ กำรจัด

กำรพลังงำนทดแทนในฟำร์มเกษตร โดยจะน ำของเหลือใช้มำสร้ำงเป็นพลังงำนทดแทน เพ่ือน ำมำใช้

ลดควำมสิ้นเปลือง กำรจัดกำรน้ ำใช้ในแปลงเกษตรให้ประหยัดที่สุด เหมำะสมที่สุด กำรค ำนวณ

จุดคุ้มทุน และออกแบบฟำร์มเกษตรด้วยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือป้องกำรกำรลงทุนท ำเกษตรแล้วขำดทุนเป็นกำรท ำธุรกิจที่มีภูมิคุ้มกัน ผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ปรำดเปรื่องใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)   กลยุทธ์ที่เลือกใช้ คือ กลยุทธ์กำร

ขยำยตัวในแนวตั้งโดยกำรท ำธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเดิมคือกำรท ำธุรกิจเกษตร แต่ใช้วิธีกำรเพ่ือแย่ง

ชิงส่วนแบ่งกำรตลำดให้มำกขึ้นและจับกลุ่มลูกค้ำที่ก ำลังจะเติบโตในอุตสำหกรรมนี้ โดย มุ่งตลำด

เฉพำะส่วน เน้นกลุ่มผู้บริโภคผลิตผลอินทรีย์ และหำกลยุทธ์ในกำรเจำะตลำดให้มำกขึ้น เพ่ิมยอดขำย

จำกลูกค้ำกลุ่มเดิม คือ ที่ซื้อสินค้ำอินทรีย์ผ่ำนทำงโมเดิร์นเทรด เป็นกำรเจำะตลำดกลุ่มร้ำนอำหำร

และโรงแรมขยำยตัวโดยสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
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ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structure) ของผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตร

อินทรีย์รูปแบบโครงสร้ำงองค์กรของผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ มี

รูปแบบโครงสร้ำงองค์กรที่ชัดเจนและเป็นทำงกำร มำจำกแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ กำรรวมพลัง

กันเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ร่วมแรงร่วมใจในกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในกระบวนกำรผลิต 

ร่วมมือกันตั้งแต่เตรียมดิน หำพันธุ์ หำน้ ำ เตรียมปุ๋ย เพ่ือเพำะปลูก กำรตลำดมีกำรเตรียมจ ำหน่ำย

เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปลูกเอง แปรรูปเอง ขำยเอง รวมตัวกันขำยเพ่ือให้ได้รำคำดี เป็นกำรตัด

วงจรพ่อค้ำคนกลำงไปในตัว 

ด้ำนระบบ (System) ของผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ มี

ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่แบ่งกำรท ำงำนในฟำร์มอย่ำงชัดเจนตำมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (New 

theory agricultural) ในกำรจัดกำรพ้ืนที่เพำะปลูก ดิน และน้ ำ มีระบบสมำร์ทฟำร์ม (Smart 

Farming)กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้บริหำรจัดกำรในฟำร์มหรือในโรงเรือน เพ่ือเป็นกำรประหยัดต้นทุน

และเวลำที่จะต้องเสียไปกับกำรจ้ำงบุคคลำกรในฟำร์มที่เป็นงำนที่เพ่ิมผลผลิตได้น้อย ใช้เทคโนโลยีที่

ไม่ซับซ้อน ซึ่งมำจำกแนวคิดกำรท ำเกษตรอัจฉริยะ คือ กำรเกษตรแม่นย ำสูง (Precision Agriculture 

หรือ Precision Farming) โดยเป็นกำรท ำเกษตรที่เข้ำกับสภำพพ้ืนที่โดยเน้นพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่เกษตร

ขนำดใหญ่ เน้นประสิทธิภำพในกำรเพำะปลูก  ระบบฟำร์มที่หลำกหลำย (Farm Diversified 

Business) มีกำรจัดกำรที่หลำกหลำยในฟำร์มอินทรีย์จนสำมำรถสร้ำงแหล่งรำยได้ที่สอง นอกภำค

กำรเกษตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอำหำรให้ฟำร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือทัศนศึกษำดูงำน กำรเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือสุขภำพ กำรเปิดร้ำนกำแฟ และกำรจ ำหน่ำยของที่ระลึกจำกฟำร์ม

อินทรีย์ เป็นกำรเพ่ิมรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำให้กับพื้นที่ มีระบบผลิตพืชอินทรีย์ทีว่ำงแผนกำรป้องกันสำร

ปนเปื้อนจำกแปลงข้ำงเคียง จำกเครื่องมือ อุปกรณ์ และกำรขนส่ง กำรวำงแผนจัดกำรกำรผลิต มีกำร

เลือกฤดูปลูก ระบบปลูกที่เหมำะสม เลือกใช้วัสดุและปัจจัยกำรผลิตที่สอดคล้องกับมำตรฐำน กำร

จัดกำรระบบผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ มีระบบบัญชีกำรเงินและระบบกำรเก็บข้อมูลในฟำร์ม จดบันทึก

ข้อมูลกำรผลิตต้องมีกำรจัดท ำบัญชีและจดบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่

กำรผลิตในฟำร์ม กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรคัดบรรจุและแปรรูป จนจ ำหน่ำย เพ่ือให้สำมำรถ

สอบกลับถึงแหล่งที่มำ ปริมำณและกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต/วัตถุดิบ ทั้งหมดได้กำรบันทึกรำยรับและ

รำยจ่ำยของฟำร์ม 

ด้ำนบุคลำกร (Staff) ของผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์  ใช้

บุคลำกรที่เป็นแรงงำนคนอยู่ประมำณร้อยละ 40 ของต้นทุนในกำรผลิต ร้อยละ 60 มำจำกแรงงำน
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เครื่องจักรกลกำรเกษตร และ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แรงงำนคนมำกในระยะกำรดูแลรักษำและกำรเก็บ

เกี่ยว ซึ่งบุคลำกรจะได้รับกำรอบรมและควำมรู้เกี่ยวกับฟำร์มเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ปรำดเปรื่องจะถ่ำยทอดแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักกำรเกษตร

อินทรีย์หลักกำรเกษตรอินทรีย์ให้บุคลำกร 

ด้ำนทักษะ (Skill) ของผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์  ประกอบ

ไปด้วยทักษะที่มีควำมหลำกหลำย (Multi Skill) ซึ่งผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องต้องเชื่อมโยง

ทักษะ (Matrix Skill) ที่ส ำคัญในกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร ที่ประกอบไปด้วย 5 ทักษะดังนี้ 1) ทักษะ

เกษตรกรรมอินทรีย์ (Organic Farming skill) 2) ทักษะดิจิตัล (Digital Skill) 3) ทักษะกำรเงิน 

(Financial Skills) 4) ทักษะกำรตลำด (Marketing Skill) และ 5) ทักษะกำรจัดกำร (Management 

skills) ประกอบไปด้วย 2 ทักษะย่อย คือ ทักษะจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management skills) และ

ทักษะจัดกำรเครือข่ำย (Networking skills) 

ด้ำนกำรบริหำร (Style) ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เป็น

เกษตรกรในฐำนะผู้ประกอบกำร (Farmer as entrepreneur) หรือที่เรียกว่ำ ผู้ประกอบกำรเกษตรกร 

(Agripreneur) ผลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกพบว่ำ รูปแบบกำรบริหำร (Style) ผู้ประกอบกำร

เกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะของ

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องที่ประสบควำมส ำเร็จดังนี้ 1) กำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือ

สังคม (Social Entrepreneurial Spirit) 2) กำรแสวงหำโอกำส (Opportunity Seeking) 3) กำร

สร้ำงนวัตกรรม (Innovativeness) 4) ควำมกล้ำเสี่ยง (Risk Taking) 5) ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และ

กำรปรับตัว (Readiness to learn & Adaptability) 6) กำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย (Farm-

Diversified Business Management) และ 7) กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย (Collaboration 

and Networking) 

2. การพัฒนาองค์ประกอบความส าเร็จผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  

จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยภายในของผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มาจากคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบ

ความส าเร็จ มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ประกอบการมีส าคัญต่อความส าเร็จ
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ในธุรกิจเกษตรสูงที่สุดคือ การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย (X = 4.11) ในขณะที่องค์ประกอบ

คุณลักษณะผู้ประกอบการมีส าคัญต่อความส าเร็จในธุรกิจเกษตรต่ าที่สุดคือ ความคิดสร้างสรรค์และ

การสร้างนวัตกรรม (X = 3.83) 

จำกวิเครำะห์เชิงเนื้อหำจำกกำรจัดสัมมนำผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurship) พบว่ำ  

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง  กำรสร้ำง

เกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง (SMART FARMER) ใช้กำรพัฒนำ

คุณลักษณะซึ่งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะ  3 ด้ำน คือ ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และด้ำน

พฤติกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลจำกภำยใน สู่กำรรับมือกับ

สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของภำยนอก ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องต้องมีควำมรู้อย่ำง

ถ่องแท้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม สำมำรถวำงแผนโดยรู้ถึงอุปสงค์ตลำดและเตรียมกำร

ผลิตให้สอดคล้อง รวมทั้งมีควำมสำมำรถในเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและในกำรแก้ปัญหำได้รวดเร็ว 

โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลรอบด้ำนเป็นองค์ประกอบในกำรตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนหลักกำรและเหตุผล 

ตลอดจนรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรเกษตร ตำมแนวทำงกำรพัฒนำภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

2. แนวทำงกำรสร้ำงเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง (SMART 

FARMER) ด้วยคุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  

กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องต้องเน้นย้ ำควำมชัดเจน เรื่องเกษตร 4.0 ว่ำ สร้ำงที่

เกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือเปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ เป็นผู้ประกอบกำร

เกษตรกรปรำดเปรื่องมีควำมรอบรู้ในระบบกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้

เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในธุรกิจ มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์เชื่อมโยงและบริหำรจัดกำรกำรผลิตและ

กำรตลำด โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ค ำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม

และสิ่งแวดล้อมโดยบุคคลที่มีควำมภูมิใจในกำรเป็นเกษตรกร ไม่ลืมท้องถิ่นหรือ เกษตร 4.0 หมำยถึง 

เกษตรกรที่เปลี่ยน มำใช้แนวคิดหลักของสมำร์ทฟำร์ม คือ กำรใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรพัฒนำทั้งห่วงโซ่อุปทำน สินค้ำเกษตรเพ่ือยกระดับ

ผลิตภำพ มำตรฐำนสินค้ำ และลดต้นทุน โดยกำรพัฒนำเกษตรกรรมใน 4 ด้ำนได้แก่ 1) ลดต้นทุน 2) 

เพ่ิมคุณภำพกำรผลิตและมำตรฐำนสินค้ำ 3) ลดควำมเสี่ยงจำกศัตรูพืชและภัยธรรมชำติ และ 4) กำร

จัดกำรและส่งผ่ำนควำมรู้ 

ตอนที่ 3 การทดลองใช้องค์ประกอบความส าเร็จการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 
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จำกกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว 

(One Group) ทดลองโดยใช้กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Training Workshop) พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์

ก่อนและหลังกำรอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ด้ำนควำมรู้ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องก่อน/

หลังกำรอบรมของผู้เข้ำร่วมทดลองกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรอบรม 19.0 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.99 และคะแนนเฉลี่ยหลังกำรอบรม 21.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.66 

เมื่อใช้สถิติทดสอบที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) พบว่ำ ควำมรู้ในกำรเป็นผู้ประกอบกำร

เกษตรกรปรำดเปรื่องก่อน/หลังกำรอบรม ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติระดับท่ี 0.05 

ด้ำนทักษะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องก่อน/หลังกำรอบรมของผู้เข้ำร่วม

ทดลองกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรอบรม 2.60  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.24 

และคะแนนเฉลี่ยหลังกำรอบรม 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.37 เมื่อใช้สถิติทดสอบที่ไม่เป็นอิสระ

ต่อกัน (t-test dependent) พบว่ำ ทักษะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องก่อน/หลัง

กำรอบรม ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติระดับท่ี 0.05  

ด้ำนกำรปฏิบัติในกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องก่อน/หลังกำรอบรมของ

ผู้เข้ำร่วมทดลองกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรอบรม 2.80  ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 1.08 และคะแนนเฉลี่ยหลังกำรอบรม 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.22 เมื่อใช้สถิติ

ทดสอบที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) พบว่ำ กำรปฏิบัติในกำรเป็นผู้ประกอบกำร

เกษตรกรปรำดเปรื่องก่อน/หลังกำรอบรม ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติระดับท่ี 0.05 

การทดลองใช้คู่มือองค์ประกอบความส าเร็จการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องใน

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 ให้กับเกษตรกรนั้น ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะ 

และปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องเพ่ิมขึ้นในทุกๆด้าน การสร้างผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องต้องสร้างจากภายในและเสริมแรงด้วยพลังแห่งเครือข่ายที่มีแนวคิดเดียวกันใน

การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การสร้างเครือข่ายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับแนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆ รวมถึงได้รับการช่วยเหลือในการต่อรองทาง

ธุรกิจ 

 



 159 
 

 
 

ตอนที่ 4 การประเมินและถอดบทเรียนองค์ประกอบความส าเร็จในการสร้างผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

ผลจำกแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรฝึกอบรมองค์ประกอบกำรสร้ำง

เกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรที่ประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของ

ประเทศไทยยุค 4.0 พบว่ำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( X =4.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อนี้ควรจะคงอยู่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) รองลงมาคือ รูปแบบ

กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (X =4.66) ความรู้ที่ได้สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป (

X =4.57) ความเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์  และความรู้ที่ได้รับหลังจาก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (X =4.46) ตามล าดับ 

ผลกำรวิเครำะห์หลังปฏิบัติ (After Action Review : AAR) พบว่ำ องค์ประกอบ

ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง ประกอบไปด้วย 2 

ปัจจัยที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกดังนี้  

1. ปัจจัยผลักดัน (Push Factors)  

ปัจจัยผลักดันในที่นี้หมำยถึง สิ่งที่อยู่ภำยในจิตใจผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง

ได้แก่ คุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง ที่มำจำกทัศนคติ เป็นแรงผลักดันให้

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรหรือเป็นมูลเหตุภำยในของตัวบุคคลที่สร้ำงควำมต้องกำรในกำรสร้ำงธุรกิจ

เกษตร ไม่ใช่เป็นเพียงเกษตรกรผู้เพำะปลูกพืช ดังนั้นกำรพัฒนำเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร

เกษตรกรปรำดเปรื่องเป็นกระบวนกำรที่มุ่งแนะน ำผู้เข้ำอบรมให้เกิดกำรเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องกำร หรือ

เพ่ือก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเพ่ิมพูน ในด้ำนควำมรู้  ด้ำนทัศนคติ และด้ำนทักษะ 

นอกจำกนี้แล้วยังเกิดควำมร่วมมือและกำรเชื่อมโยงกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ิมขึ้น 

2. ปัจจัยสนับสนุน (Pull Factors)  

ปัจจัยสนับสนุนเป็นปัจจัยภำยนอกในที่นี้หมำยถึง แรงสนับสนุนทำงด้ำนสังคม (Social  

Support) ซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอก ผู้ที่เป็นแรงสนับสนุนทำงสังคมประกอบไปด้วย 1) หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ให้กำรสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ในกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เป็นกำรสนับสนุนด้ำนวัตถุ

สิ่งของ (Instrumental Support) เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมเกิดกำรรับรองมำตรฐำน 

2) สถำบันกำรศึกษำที่มีบุคลำกรและอำจำรย์ นักวิจัย ที่ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ในกำรท ำงำนวิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล ( Informational Appraisal 
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Support) 3) กลุ่มเอกชนที่อยู่ห่วงโซ่อุปทำนที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ

เกษตรกรอินทรีย์ เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเองที่สนับสนุนด้ำนอำรมณ์ (Emotional Support) 

ให้ควำมเชื่อมั่นในธุรกิเกษตรอินทรีย์ 

3. แนวคิดเชิงธุรกิจด้วยกำรสร้ำงแผนภำพธุรกิจ (Business model Canvas) เกษตรกร

ต้องมีแนวคิดเชิงธุรกิจเพ่ือประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรท ำธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจของตนให้ชัดเจน

ว่ำ อยู่ส่วนไหนของโซ่อุปทำน และต้องร่วมมือสร้ำงเครือข่ำยกับกลุ่มใด หำควำมต้องกำรของตนเอง

และเติมเติมควำมต้องกำรนั้นด้วยแหล่งภำยในคือ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ของตนเอง แหล่ง

ภำยนอกคือ กำรเชื่อมโยงตนเองเข้ำกับภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชนที่พร้อมจะสนับสนุน

เกษตรอินทรีย์ของประเทศ 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในยุค 4.0 ถือเป็นโอกาส 

(Opportunity) ระยะยาว ส าหรับผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มองเห็นโอกาส เพราะได้รับแรง

สนับสนุนจากปัจจัยด้านสังคม ที่มาจากกระแสรักสุขภาพของคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัดเจน อีกทั้งความตระหนักในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับการรักษ์โลก ไม่ท าลาย

สิ่งแวดล้อมด้วยสารเคมี ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องจึงเกิดความคิดในการพัฒนาการเกษตร

เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการท าแปลงเกษตรอินทรีย์ต้องมีระยะเวลาในการเปลี่ยนจากเกษตรสมัยใหม่ที่

ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยผู้ประกอบการต้องอาศัย ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ จึงเริ่ม

ไปหาความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานต่างๆของภาครัฐ หรือไปเรียนรู้กับ

ผู้ประกอบการที่ท าเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว เป็นการพัฒนาที่เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ให้กับกิจการ 

ทั้งนี้ฟันเฟืองที่ส าคัญที่สุดของกิจการคือ ผู้ประกอบการ การจะท าให้เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

ยั่งยืน ควรเริ่มจากตัวผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ จันทร์

เพ็ญ ฤทธิรงค์, วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2557) ดังนั้นการสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรกรปราดเปรื่อง หรือการที่เกษตรกรไทยจะก้าวสู่เกษตรกร ยุค 4.0 จึงไม่ใช่แค่ความฝัน เพราะ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเอ้ืออ านวยต่อเกษตรกรไทยมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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สมัยใหม่เป็นอย่างมาก จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมให้ในหลายภาคส่วนน า

เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ หากแต่เกษตรกรในบางกลุ่ม ยังมีข้อจ ากัดในการน าเทคโนโลยีดังกล่าว เข้า

มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีการท าการเกษตร ซึ่งหากเกษตรกรมีความกระตือรือร้นเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่เกษตรของตนได้อย่างหลากหลาย นับตั้งแต่

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ที่ทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้รวมตัวกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเกษตรยุค 4.0 ด้วย

การใช้เทคโนโลยียืดอายุ พร้อมคงความสดให้กับอาหาร จากแปลงเกษตรไปสู่ตลาดรับซื้อ ที่ช่วยให้

เกษตรกรมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น จากการแปรรูปอาหารหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และสามารถ

ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ตลาดใหม่หรือตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเฮนเดอร์สันและโร

เบิร์ตสัน (Henderson and Robertson, 2000) ได้สรุปว่า ถ้าสภาพแวดล้อมภายนอกของบุคคลมี

ลักษณะที่ดึงดูดใจให้ประกอบธุรกิจของตนเอง และบุคคลนั้นมีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจ ก็

เป็นไปได้อย่างมากว่าบุคคลนั้นจะประกอบธุรกิจของตนเอง 

2. องค์ประกอบความส าเร็จของผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง มาจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในคือ คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องทั้ง 7 

ประการ ได้แก่ 1) การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurial Spirit) 2) 

การแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) 3) การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) 4) ความกล้า

เสี่ ย ง  (Risk Taking) 5) ความพร้อมในการ เรียนรู้ และการปรับตั ว  ( Readiness to learn & 

Adaptability) 6) ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ เ ก ษ ต ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย  ( Farm-Diversified Business 

Management) และ 7) การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย (Collaboration and Networking) ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Stevenson and Jarillo, (1990) และManet (2002) ที่กล่าวว่า

คุณลักษณะผู้ประกอบการน าไปสู่การตระหนักถึงการมองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ การพัฒนาและ

ปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือท าให้ธุรกิจมีก าไร คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง 

เป็นองค์ประกอบท าให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องแตกต่างจากผู้ประกอบการทั่วไป (Carter 

and Rosa, 1998) เพราะธุรกิจเกษตรเป็นในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ได้แก่ ดิน น้ า อากาศ และสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ชุมชนที่ท าการเกษตร  (Eikelandand Lie, 

1999) ผู้ประกอบการเกษตรกรมีกระบวนทัศน์การบูรณาการเศรษฐกิจเข้ากับชุมชน มองว่า ฟาร์ม

เป็นธุรกิจหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial) กิจกรรมหลักของผู้ประกอบการ

เกษตรกรจะมุ่งเน้นกระบวนการเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใน
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อุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการเกษตรกรจะมีทัศนคติ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่

เหนือกว่าเกษตรกรกล่าวคือ เกษตรกร คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร มีรายได้จาก

การขายวัตถุดิบทางการเกษตร แต่ ผู้ประกอบการเกษตร คือ บุคคลที่จัดการธุรกิจการเกษตรที่มีความ

ตั้งใจในการขยายธุรกิจและการที่มีการความเป็นผู้น าและการบริหารจัดการความสามารถเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมผู้ประกอบการจะเกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์  การสร้างคุณค่าและการแสวงหาโอกาส (de Lauwere et al., 2002). 

คุณลักษณะผู้ประกอบการท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ (Gajanayake and Surangi, 2010) ดังนั้น

ความท้าทายส าหรับภาคเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรต้องพัฒนา

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร (McElwee, 2006) พฤติกรรมของผู้ประกอบการ

เกษตรกรประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือ ทักษะการบริหารจัดการที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจฟาร์ม 

(Farm Management) ให้มีผลก าไร และ จิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit)  ซึ่ง

ทักษะการบริหารจัดการสามารถสอนให้เกษตรกรเข้าใจได้ แต่จิตวิญญาณผู้ประกอบการไม่สามารถ

สอนได้ เพราะมาจากจิตใจภายใน ได้แก่ ทัศนคติซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้น

เพ่ือเข้าใจปรากฏการณ์ของผู้ประกอบการเกษตรกรจึงจ าเป็นต้องเข้าใจทัศนคติของผู้ประกอบการ

เกษตรกรเพ่ือเป็นต้นทางไปสู่คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกร (Beedell and Rehman,2000) 

ซึ่งงานวิจัยของนิชาภา สายทอง (2557) ได้เสนอว่า ผู้ประกอบการนั้นจะมีลักษณะแตกต่างจากคน

ทั่วไป ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการมีทัศนคติ ความนึกคิด ค่านิยม ความต้องการและประสบการณ์

แตกต่างจากคนทั่วๆไป ดังนั้นพ้ืนฐานของพฤติกรรมของผู้ประกอบการอยู่ที่แรงจูงใจ ซึ่งเป็นอิทธิพล

ภายในที่จะเพ่ิมพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ผู้ประกอบการต้องการ ถ้าเพียงล าพังของพลังภายนอกที่

ชักจูงใจอย่างเดียวจะมีพลังน้อยกว่าแรงจูงใจภายใน ซึ่งสอดคล้องกับคลาสิคทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ของแมคคลีแลนด์ (McClelland)  

นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง คือ ผู้ที่ท าสมาร์ทฟาร์ม หรือ 

เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการท าเกษตรแบบใหม่ที่จะท าให้การท าไร่ท านามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการน าข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพ้ืนที่ย่อย (Microclimate) 

ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพ้ืนที่

เพาะปลูก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่

จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยได้รับการขนานนามว่า เกษตรกรรมความแม่นย าสูง หรือ เกษตร

แม่นย าสูง (Precision Agriculture) ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
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เริ่มแพรหลายเขาไปในหลายประเทศ ทั้งยุโรป ญี่ปุน มาเลเซีย และอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU – OAE Foresight Center : KOFC) (2554) 

ที่พบว่า เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เข้าใจในเทคโนโลยี และสามารถเป็นต้นแบบให้กั บ

เกษตรกรอ่ืนๆ มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน และใช้ smart phone ในการหา

ข้อมูลทางด้านการเกษตร ซึ่งสร้างช่องทางให้เกษตรกรรอดพ้นจากวงจรราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่  แนวความคิดในการ

บริหารความเสี่ยงที่แพร่หลายในปัจจุบันก็สอดคล้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การกระจายความเสี่ยงโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีตลาดที่หลากหลายนั้น ท าให้ธุรกิจ

มั่นใจได้ว่า หากผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งขายไม่ได้ หรือตลาดใดตลาดหนึ่งเกิดปัญหาขึ้น ธุรกิจจะ

สามารถด าเนินต่อไปได้ เพราะยังมีผลิตภัณฑ์และตลาดอ่ืนรองรับ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ก็เช่นกัน หากลงทุนในแห่งเดียวแล้วเกิดปัญหาขึ้นธุรกิจก็จะพลอยย่ าแย่ไปด้วย แต่หากลงทุนให้

หลากหลายแล้วความเสี่ยงในการลงทุนนั้นก็จะลดลง การบริหารความเสี่ยงที่ดีจึงช่วยให้องค์กรธุรกิจ

ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนนั่นเอง 

3. การสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องต้องพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะ 

การเป็นผู้ประกอบการมีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนแรงจูงใจให้เกษตรกรมีกลุ่มที่มีแนวความคิด มีค่านิยม     

มีทัศนคติเดียวกัน เพ่ือให้การรวมกลุ่มมีพลังและมีอ านาจในการต่อรองจากกลุ่มอ่ืนๆทั้งลูกค้าและซัพ

พลายเออร์ ท าให้กลายเป็นสังคมผู้ประกอบการเกษตรกรกรปราดเปรื่องที่เกษตรกรเรียนรู้ที่ จะสร้าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาศัยแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากไปกว่า

การปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือตอบสนองต่อตลาดและช่องทางการค้าขาย

ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การรวมกลุ่มและเครือข่ายที่กว้างขวางไปกว่าสังคมแบบเครือญาติของสังคม

ชนบทในอดีตซึ่งสอดคล้องกับงานของ Alsos, et.al. (2011) ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น

เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเกษตรกรฐานราก (Ahmed, Hasan & Haneef, 2011) เป็นการพัฒนา

ความสามารถของเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องผ่านกระบวนการการศึกษาที่มี

พลวัต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สาคร ชินวงค์, สิรีรัตน์ เชษฐสุมนและสุภาภรณ์ สงค์ประชา 

(2560) ที่ ศึ ก ษ า ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ห่ ง ช า ติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหน่วยงานบริการวิชาการด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดย

สังเคราะห์แนวคิดของบุญธรรม จิตต์อนันต์ (2540) ที่กล่าวว่า จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม

เกษตรกรผู้ใหญ่  เกี่ยวข้องกับลักษณะพิเศษหรือพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
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ต้องตระหนักถึงลักษณะทางจิตวิทยาของเกษตรกรแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน  การที่จะท าให้เกษตรกร

ยอมรับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจลักษณะ

พ้ืนฐานทางจิตวิทยาของเกษตรกร 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง

ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรทุกกลุ่มจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

จริงจังและมีความต่อเนื่อง กลุ่มด าเนินการที่ประกอบด้วยผู้ผลิต ด้านปัจจัยการผลิต ผู้ผลิตผักเกษตร

อินทรีย์และผู้ประกอบการผักเกษตรอินทรีย์ ต้องมีการรวบรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กันเพ่ือให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง กลุ่มผู้บริโภคจะต้องได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่วนกลุ่มสนับสนุนภาครัฐและเอกชนควรสร้าง

หรือปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบฐานข้อมูล การวิจัย ฯลฯ ให้ไปส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง 

 

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. จากการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมของธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นไปในทิศทางบวก ท า

ให้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจน แต่ยังขาดการบูรณา

การกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา กลไกการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐต้องสนองตอบต่อตลาด

บริโภคให้รวดเร็วเช่นกัน นอกจากการทุ่มงบประมาณในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศแล้ว ควรให้

การสนับสนุนการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในด้านกระบวนการเพาะปลูก การต้านโรคและแมลง 

รวมถึงเอ้ืออ านวยการลดหย่อนภาษีในการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการเกษตร 

2. จากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบทั้ง 7ด้าน 1) การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือ

สังคม 2) การแสวงหาโอกาส 3) การสร้างนวัตกรรม4) ความกล้าเสี่ยง 5) ความพร้อมในการเรียนรู้

และการปรับตัว 6) การจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย และ7) การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 

(Collaboration and Networking) มีความ เชื่ อม โยงกัน  การสร้ า ง เกษตรกร ไปสู่ ก าร เป็น

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องนั้น ต้องแบ่งกลุ่มการสร้างและมีการประเมินเกษตรกรก่อน เพ่ือ
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ประเมินว่าเกษตรกรอยู่ในระดับใดจะเริ่มต้นพัฒนาองค์ประกอบคุณลักษณะตัวใดก่อน ทั้งทัศนคติ 

ความรู้ ทักษะ ว่าเกษตรกรนั้นขาดสิ่งใดในการสร้างเป็นสู่การเป็นผู้ประกอบ การเกษตรกร

ปราดเปรื่อง การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ การสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง ไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง กระบวนการในการสร้าง

คืออะไร เชื่อมโยงกับความเป็น 4.0 คืออะไร สร้างเกษตรกรกลุ่มไหน  วิธีการสร้างผ่านกระบวนการ

อะไร เพ่ือเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร ถูกสร้างมาด้วยพลังของตัวเองหรือเครือข่าย แต่ทั้งนี้ ควรเกิดจาก

ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ สามารถเป็นสื่อกลางในการประสานงาน 

อีกทั้ง การสร้างความรู้โซ่อุปทานต้องสร้างควบคู่กับธุรกิจเกษตรพัฒนาทุกด้านพร้อมๆกัน ควรใช้

เทคโนโลยีมาใช้ สอบกลับได้ ถ้าผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องมองเห็นทั้งโซ่อุปทานจะท าให้ จะ

มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และเข้าใจกลไกอุปสงค์อุปทานในภาคเกษตร 

3. การวิจัยพบว่า การทดลองจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือสังคม เปลี่ยนความคิดเรื่อง

การสร้างเครือข่าย แชร์ความรู้ เป็นผู้ให้ สร้างคู่แข่งเป็นคู่ค้าหรือเครือข่ายความร่วมมือ ยิ่งให้ยิ่งต่อ

ยอดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเดิม เพ่ิมเติม เทคโนโลยี ดิจิตอลเทคโนโลยี คุณสมบัติ CSR มาเพ่ือ

สังคมสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัด นาอินทรีย์ ไม่ปล่อยก๊าซมีเทน ประหยัดน้ า ด้านสังคม บริบทโลก แรงงาน

เด็ก แรงงานสตรี รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เกษตรกรยังมีมุมมองเดิมๆ ยังหวงองค์ความรู้ ถ้าเรา

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ต้องตระหนักถึงการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เปลี่ยน ทัศนคติ  

4. ควรสร้างการรวมกลุ่มเพ่ืออ านาจในการต่อรองด้านการตลาด เนื่องจากพืชอินทรีย์มี

ผลผลิตต่อไร่น้อย ในขณะที่ตลาดมีความต้องการสูง แต่กลับขายได้ราคาตลาด เกษตรกรกรไม่สามารถ

ต่อรองราคาได้มากนัก การรวมกลุ่มเพื่อการตลาดจึงมีความส าคัญต่อกลไกราคา 

3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

 1. กำรศึกษำวิจัยเชิงลึกในนโยบำยเกษตรอินทรีย์ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ปรำดเปรื่อง 

 2. กำรศึกษำองค์ประกอบผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องส่งผลต่อควำมส ำเร็จในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์  

3. กำรศึกษำวิจัยเรื่อง หลักสูตรกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกรในกลุ่มเป้ำหมำย เช่น 

นักเรียน/นักศึกษำที่เรียนเกี่ยวกับกำรเกษตร 

4. กำรศึกษำวิจัยเพ่ือสร้ำงรูปแบบในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกรในแต่ละกลุ่มโดย

อำจจะแบ่งตำมล ำดับขั้นของกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 
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....................................................................................................................  

 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

1. อะไรคือจุดเปลี่ยนท ำให้มำท ำเกษตรอินทรีย์ หรือ ที่มำแนวคิดกำรท ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 



 
 

 

2. แนวทำง/วิธีกำรปรับตัว หรือ กำรจัดกำรธุรกิจฟำร์มเกษตรอินทรีย์ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกใน

ปัจจุบันอย่ำงไร 

 นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่ำงไร 

 อะไรเป็นอุปสรรคท่ีธุรกิจคุณต้องเผชิญในภำวกำรณ์แข่งขันของคุณ 

 กำรตลำดทั้งในระดับกว้ำงและแคบ กำรน ำเข้ำและส่งออกในภูมิภำค 

 กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบทำงสังคม กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเมือง กิจกรรมท้องถิ่น

ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่ำงไร 

 กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่ำงไร 

 ฤดูกำล สภำพอำกำศ ส่งผลต่อผลผลิตของคุณอย่ำงไร 

3. อะไรคือสิ่งที่ฟำร์มของคุณท ำได้ดีกว่ำคนอ่ืน 

4. อะไรที่คุณจะต้องท ำและเป็นกังวลอยู่ในขณะนี้? ปัญหำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

. 

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมส ำเร็จของผู้ประกอบกำรเกษตรอินทรีย์ 

คุณคิดว่ำผู้ประกอบกำรเกษตรกรอินทรีย์ที่ประสบควำมส ำเร็จควรมีคุณสมบัติด้ำนใดและ

ปัจจัยอะไรบ้ำง 

1. กลยุทธ์ :  กลยุทธ์ของเรำ คือ อะไร? 

o วิธีกำรของกลยุทธ์ตั้งใจที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรำ ท ำอย่ำงไร 

o เรำมีวิธีกำรที่จะรับมือกับแรงกดดันในกำรแข่งขัน อย่ำงไร 

o เรำจะจัดกำรกับควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงไร 

o กลยุทธ์ที่ช่วยปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหำด้ำนสภำพแวดล้อม อย่ำงไร 

2. โครงสร้ำง :  

o บริษัท / ทีมงำน แบ่งออกเป็นอย่ำงไร 

o ล ำดับชั้นของโครงสร้ำงองค์กร เป็นแบบไหน 

o หน่วยงำนต่ำงๆ มีกิจกรรมประสำนงำนกันอย่ำงไร 

o สมำชิกในทีมขององค์กรมีกำรจัดระเบียบวิธีกำรภำยในกลุ่มอย่ำงไร 



 
 

 

o กระบวนกำรตัดสินใจและกำรควบคุมเป็นแบบกระจำยอ ำนำจ หรือ เป็นแบบรวม

ศูนย์อ ำนำจที่ส่วนกลำง 

o อะไรคือสิ่งที่เรำควรจะต้องท ำให้มันเกิดขึ้น  

o เส้นทำงสำยกำรติดต่อสื่อสำรภำยในกำรองค์กรเป็นอย่ำงไร มีระบบหรือวิธีกำรที่

ชัดเจนหรือไม่ 

3. ระบบ :  

o อะไรคือระบบหลักท่ีใช้ท ำงำนในองค์กร มีอะไรบ้ำง?  มีกำรพิจำรณำทำงกำรเงิน  

และระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลร่วมทั้งกำรสื่อสำรและกำรจัดเก็บให้เป็นระบบ

หรือไม่ 

o มีระบบที่จะใช้ควบคุมหรือไม่  วิธีกำรที่พวกเขำจะใช้ตรวจสอบและประเมินผล เป็น

อย่ำงไร 

o กฎระเบียบกำรควบคุมภำยในและกระบวนกำรที่ใช้เพื่อให้เกิดกำรติดตำม คืออะไร 

4. ค่ำนิยมร่วมกัน :  

o ค่ำนิยมหลักที่ยอมรับร่วมกันมีอะไรบ้ำง 

o วัฒนธรรมของทีมงำน / ของทั้งองค์กร คือ อะไร 

o มีวิธีกำรอะไรที่จะท ำให้ค่ำนิยมแข็งแกร่ง 

o อะไร คือ ค่ำนิยมพ้ืนฐำนที่ องค์กร / ทีมงำน สร้ำงร่วมกัน 

5. สไตล์ :  

o วิธีกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร / ลักษณะควำมเป็นผู้น ำคืออะไร 

o มีวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพและควำมเป็นผู้น ำของผู้บริหำร หรือไม่ 

o พนักงำน/สมำชิกในทีมของหน่วยงำนภำยในองค์กร มีแนวโน้มที่จะแข่งขันกัน

หรือไม่ 

o จะมีทีมงำนที่ท ำงำนจริงๆ ภำยในองค์กร หรือพวกเขำเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยใน

องค์กร หรือไม่ 

6. พนักงำน :  

o อะไรระบุต ำแหน่ง หรือควำมเชี่ยวชำญพิเศษส ำหรับเป็นตัวแทนของทีม 

o อะไรเป็นตัวระบุต ำแหน่งที่จ ำเป็นขององค์กร 



 
 

 

o มีช่องว่ำงของควำมต้องกำรด้ำนคุณสมบัติพนักงำนที่จ ำเป็น หรือไม่ 

7. ทักษะ :  

o อะไรคือ ทักษะที่แข็งแกร่งที่แสดงทักษะควำมช ำนำญของบริษัท และทีมงำน 

o มีพนักงำนที่ขำดทักษะควำมช ำนำญ ประมำณเท่ำใด 

o องค์กร/ทีมงำนที่รู้จักกันดีและเป็นที่ยอมรับว่ำดี  คือ อะไร 

o พนักงำนในปัจจุบัน / สมำชิกในทีมมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน หรือไม่ 

o ทักษะและวิธีกำรติดตำม ประเมินผล เป็นอย่ำงไร 
 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบความรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง                                                                                 
การพัฒนาองค์ประกอบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

ยุค 4.0 ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                      
ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อการวิจัยเท่านั้นและน าเสนอในภาพรวมโดยไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด                  
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้วิจัย นางสาวมรกต ก าแพงเพชร ได้ที่เบอร์โทร 085-0378360                          

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 
**************************************************************************************************** 
ก าหนดให้ X ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียว 
 
1. ข้อใดคือความหมายของค าว่า “ผู้ประกอบการ” 
ก. ผู้ที่ชอบเสี่ยง ข. ผู้ที่มองเห็นโอกาสและจัดการความเสี่ยงทาง

ธุรกิจ 
ค. ผู้ที่แสวงหาโอกาส ง. ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 



 
 

 

 
2. ข้อใดคือความเป็นไปได้ทางการตลาด 
ก.  สินค้ามีอยูท่ัว่ไป                    ข.  สินค้าอยูใ่นกระแสนิยมของผู้บริโภค  

ค.  สินค้าไมมี่สถานท่ีจ าหน่าย             ง.  สินค้าราคาสงูมาก 

 
3. ข้อใดคือความเชื่อท่ีถูกต้องของผู้ประกอบการ 
ก. ผู้ประกอบการต้องท าทุกอย่างด้วยตนเอง 
ข. ผู้ประกอบการเป็นนายของตนเอง และเป็นอิสระเต็มที่ 
ค. ทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการและเริ่มต้นธุรกิจได้     
ง. เงินเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ 

 
4. “ผู้ประกอบการควรเป็นหนุ่มสาว และมีพลัง” ค ากล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่ 
ก. ถูกต้อง เพราะคนหนุ่มสาวมีความคิดสร้างสรรค์และทันสมัย 
ข. ถูกต้อง เพราะคนหนุ่มสาวมีพลังและกล้าเสี่ยง 
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะคนวัยกลางคนมีประสบการณ์และโอกาสมากกว่า 
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะอายุไม่ใช่ปัจจัยกีดขวางความเป็นผู้ประกอบการ 

 
5. จิตวิญญาณเพ่ือสังคม ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  
ก. เศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม ข. เศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ค. เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ง.  เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ธรรมชาติ 

 
6. ประโยชน์ของสถาบันการเงินในทางเศรษฐกิจคือ 
ก. ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ และก่อให้เกิดการจ้างงาน 
ข. เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้ติดต่อธนาคารได้มากขึ้น 
ค.  ธนาคารแย่งกันลดดอกเบี้ยให้กับประชาชน 
ง.  ถูกทุกข้อ 

 
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็น “จริยธรรมของผู้ประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม”  
ก. การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ข. การเอาใจใส่ในสวัสดิการของบุคลากรในองค์กร 
ค. การบ าบัดน้ าเสียลงในแม่น้ า ง. การให้ความร่วมมือในการแข่งขันในทางที่เป็นประโยชน์ 



 
 

 

 
8. ข้อใดคือ ประโยชน์จำกกำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน 
ก. วำงแผนกำรผลิต ข. วำงแผนก ำไร 
ค. วำงแผนกำรตลำด ง.  วำงแผนกลยุทธ์ 

 
9. “กิจกรรม กดไลท์ กดแชร์ ของร้ำนค้ำ” ตรงกับข้อใด 

ก. กิจกรรมหลัก ข. กำรสร้ำงเครอืข่ำยพันธมิตร 
ค. ช่องทำงกำรเข้ำถึง ง.  ควำมสมัพันธก์ับลกูค้ำ 

 
10. แผนภำพธุรกิจ (Business Model Canvas) มีประโยชน์ส ำหรับคนกลุ่มใดมำกที่สุด 
ก. เจ้ำของกิจกำร ข.  ผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ ค.  ลูกค้ำ ง.   นำยทุน 

 

11. ในอุตสาหกรรมเดียวกันคู่แข่งขันแบบใดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุด 
ก. คู่แข่งขันที่ด าเนินธุรกิจมานานแล้ว        ข. คู่แข่งขันที่ก าลังจะเริ่มด าเนินธุรกิจ 
ค. คู่แข่งขันที่ก าลังจะเลิกด าเนินธุรกิจ        ง. คู่แข่งขันที่ใช้กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
12. แหล่งที่มาของความคิดในการตั้งธุรกิจใหม่มาจากที่ใด 
ก.  ประสบการณ์ในการท างาน            ข.  งานอดิเรก 
ค.  ธุรกิจครอบครัว               ง.  ถูกทุกข้อ 

 
13. ข้อใดไม่เหมาะสมจะเป็นแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ 
ก.  สถาบันการเงิน                   ข.  ญาติพี่น้อง หรือเพ่ือน 
ค.  หน่วยงานของรัฐ             ง.   เงินกู้นอกระบบ 

 
14. การจดทะเบียนธุรกิจเป็นบริษัทจ ากัด ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อยกี่คน 
ก.  2 คน ข.  3 คน 

ค.  5 คน ง.  7 คน 

 
15. ข้อใดไม่ใช่ความเสี่ยงที่แท้จริง 
ก.  การเสียรายได้จากการได้รับอบุตัเิหต ุ ข.  ผู้จดัจ าหน่ายสนิค้าสง่สนิค้าให้ลกูค้าไม่ทนัตามก าหนด 



 
 

 

ค.  ธุรกิจได้รับความเสียหายจากเพลงิไหม้     ง.  ผู้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุผิดพลาด 

 
16. ข้อใดไม่ใช่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ก. ณชัชาขายกระเป๋าทางไลน์ ข. สทุสิาขายอาหารเสริมในเวปไซด์ 

ค. วิษณขุายนาฬิกาในสถานีรถไฟฟ้า BTS ง. พนิดาขายเสือ้ผ้าทาง Facebook 

 
17. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงในการหาแหล่งเงินทุน 
ก.  ศกัยภาพในการท าก าไร                ข.  ความเสี่ยงในการลงทนุ 

ค.  การควบคมุธุรกิจ         ง.  การบริหารจดัการลกูหนี ้

 

18. ข้อใดไม่ใช่ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 
ก. ร้านอาหารออร์แกนิค ข. ร้านสอนแต่งหน้าเค้ก 
ค. ร้านขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ง.  ร้านอินเทอร์เน็ท 

 
19. ข้อใดต่อไปนี้เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน 
ก. ธนาคารกสิกรไทย               ข. ธนาคารธนชาต 
ค. ธนาคารกรุงไทย                         ง. ธนาคารออมสิน 

 

 
20. ข้อใดเป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ 
ก. การกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ข. การเบิกเงินเกินบัญชี 
ค. การจ าหน่ายพันธบัตร ง.การจ าหน่ายหุ้นสามัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลในแบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง                                                                             

การพัฒนารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปร่ืองในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                      

ผู้วิจัยจะใชข้้อมูลที่ได้เพ่ือการวิจัยเท่านั้นและน าเสนอในภาพรวมโดยไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด    

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้วิจัย นางสาวมรกต ก าแพงเพชร ได้ที่เบอร์โทร 085-0378360                           

ขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูง 

***************************************************************************************************** 

ค ำชี้แจง  



 
 

 

1. แบบประเมินควำมคิดเห็นด้ำนทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

2. ค ำตอบที่ได้จะไม่มีถูกหรือผิดเพ่ือให้ได้ค ำตอบที่สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรวิจัย
ต่อไป ขอให้ท่ำนโปรดตอบค ำถำมให้ครบทุกข้อ 

3. โปรดท ำเครื่องหมำย O ในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด โดยมีเกณฑ์กำร
ประเมินดังนี้  

5  หมำยถึง  มีระดับทักษะมำกที่สุด 

4  หมำยถึง  มีระดับทักษะมำก 

3  หมำยถึง  มีระดับทักษะปำนกลำง 

2  หมำยถึง  มีระดับทักษะน้อย  

1  หมำยถึง  ไมม่ีระดับทักษะเลย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    O ชำย   O หญิง  

2. อำยุ ................................ ปี 

3. กำรศึกษำ   O ต่ ำกว่ำปริญญำตรี O ปริญญำตรี O สูงกว่ำปริญญำตรี 

 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปร่ือง 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
ไม่มีเลย     มากที่สุด ไม่มีเลย     มากที่สุด 

ทักษะด้านการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

1. ความสามารถในการตั้งเปา้หมาย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ทักษะด้านการแสวงหาโอกาส 
2. สามารถระบุโอกาสและใช้โอกาสในธุรกิจเกษตรอินทรีย ์ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. สามารถมองหาตลาดใหม่  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. สามารถเข้าถึงข้อมลูธุรกิจเกษตรอินทรีย์  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนในการหาข้อมูล 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. สามารถเข้าถึงตลาดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได ้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



 
 

 

ทักษะด้านการสร้างนวัตกรรม 

7. สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาธุรกิจ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9. สามารถจดัการของเสียในฟารม์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ทักษะด้านความเสี่ยง 
10. วิเคราะห์และประเมินความเสีย่งค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11. ค านวณความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึ้นอย่างรอบคอบและถูกต้อง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12. มีมาตรการลดความเสี่ยง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13. มีการถอดบทเรียนจากข้อผิดพลาดนั้นเพื่อน ามาปรับปรุง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14. สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงท่ีไม่คาดคิด 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ทักษะด้านความพร้อมในการเรียนรู้และการปรับตัว 
15. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16. สามารถลงมือท าพร้อมกันไดห้ลายอย่าง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ทักษะการจัดการธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย 
17. วิเคราะห์และออกรูปแบบธุรกจิเกษตรอินทรยี์  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

18. วิเคราะห์และวางแผนการผลติในฟาร์มอินทรีย์อย่างเป็นระบบ   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19. วิเคราะห์และวางแผนการตลาดและงานขายอย่างเป็นระบบ  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

20. การจัดการเชื่อมโยงตัวเลขทางการเงิน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ทักษะด้านการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 

21. สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

22. สามารถโนม้น้าวจูงใจและการเจรจาต่อรองกับผู้มสี่วนได้เสีย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

 

 

ข้อมูลในแบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยเร่ือง                                                                             

กำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปร่ืองในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

ตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑติสำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร                                                      

ผู้วิจัยจะใชข้้อมูลที่ได้เพ่ือกำรวิจัยเท่ำนั้นและน ำเสนอในภำพรวมโดยไม่มีผลกระทบต่อท่ำนแต่ประกำรใด      

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดสำมำรถติดต่อผู้วิจัย นำงสำวมรกต ก ำแพงเพชร ได้ที่เบอร์โทร 085-0378360                           

ขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูง 



 
 

 

***************************************************************************************************** 

ค ำชี้แจง  

1. แบบประเมินควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรมกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

2. ค ำตอบที่ได้จะไม่มีถูกหรือผิดเพ่ือให้ได้ค ำตอบที่สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรวิจัย
ต่อไป ขอให้ท่ำนโปรดตอบค ำถำมให้ครบทุกข้อ 

3. โปรดท ำเครื่องหมำย O ในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด โดยมีเกณฑ์กำร
ประเมินดังนี้  

5  หมำยถึง  แสดงพฤติกรรมระดับมำกท่ีสุด 

4  หมำยถึง  แสดงพฤติกรรมระดับมำก 

3  หมำยถึง  แสดงพฤติกรรมระดับปำนกลำง 

2  หมำยถึง  แสดงพฤติกรรมระดับน้อย 

1  หมำยถึง  ไมแ่สดงพฤติกรรมเลย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    O ชำย   O หญิง  

2. อำยุ ................................ ปี 

3. กำรศึกษำ   O ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  O ปริญญำตรี  O สูงกว่ำ
ปริญญำตรี 

 

 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรมกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

 
พฤติกรรมกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปร่ือง 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
ไม่มีเลย     มำกที่สุด ไม่มีเลย     มำกที่สุด 

ทักษะด้ำนกำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม 
1. แสดงออกถึงควำมรักและควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นเกษตรกร 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2. แสดงออกถึงควำมพอเพียงรู้จักประมำณตน    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



 
 

 

3. แสดงออกถึงรักและหวงแหนถิน่ท่ีอยู่ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. เข้ำร่วมหรืออุทิศตนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5. มีควำมซื่อสัตย์ เช่ือถือได ้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ทักษะด้ำนกำรแสวงหำโอกำส 
6. มองเห็นโอกำสหรือเห็นช่องทำงที่เกี่ยวข้องกับโอกำสทำงธุรกิจ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7. กำรแสวงหำวิธีแก้ปัญหำอยำ่งมีประสิทธิภำพ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ทักษะด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม 
8. ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำกับธุรกิจ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ทักษะด้ำนควำมเสี่ยง 
9. ทดลองปลูกพืชใหม่ๆหรือใช้วิธีกำรเพำะปลูกใหม่เป็นรำยแรก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10. ได้รับสินเชื่อหรือกำรลงทุนเพิ่มในฟำร์มอินทรีย ์ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11. ลงทุนในอุปกรณ์หรือวัตถุดิบใหม ่ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12. เพำะปลูกพืชพันธ์ท่ีหลำกหลำยในฟำร์มอินทรีย ์ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ทักษะด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว 
13.พัฒนำตนเองด้ำนเกษตรอินทรยี์อย่ำงต่อเนื่อง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
14. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุยกับเพื่อนเกษตรกร 
ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตรอินทรีย ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15. เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมเกษตรกร/ศึกษำดูงำน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
16. เข้ำร่วมรับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำกนักวิจัยใน
สถำบันกำรศึกษำ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ทักษะกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย 
17.มีควำมชัดเจนในรูปแบบธรุกิจเกษตรอินทรีย ์ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
18. มีระบบกำรผลติที่มีประสิทธิภำพ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
19. มีตลำดที่ชัดเจนและมีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยด้วยตัวเอง  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
20. มกีำรจัดกำรกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ทักษะด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย 
21.สร้ำงพันธมิตรทีม่ีควำมสัมพันธ์ที่ดีและมปีระสิทธิภำพ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

 

 

 



 
 

 

 

ข้อมูลในแบบสอบถำมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยเร่ือง                                                                             

กำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปร่ืองในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

ตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑติสำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร                                                      

ผู้วิจัยจะใชข้้อมูลที่ได้เพ่ือกำรวิจัยเท่ำนั้นและน ำเสนอในภำพรวมโดยไม่มีผลกระทบต่อท่ำนแต่ประกำรใด                                                                                                                    

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดสำมำรถติดต่อผู้วิจัย นำงสำวมรกต ก ำแพงเพชร ได้ที่เบอร์โทร 085-0378360                           

ขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูง 

***************************************************************************************************** 

ค ำชี้แจง  

1. แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรสร้ำงกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกร
ปรำดเปรื่อง 

2. แบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรสร้ำงกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกร
ปรำดเปรื่อง 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3. โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด โดยมีเกณฑ์กำร
ประเมินดังนี้  

5  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

4  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

3  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 

2  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

1  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



 
 

 

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    O ชำย   O หญิง  

2. อำยุ ................................ ปี 

3. กำรศึกษำ   O ต่ ำกว่ำปริญญำตรี        O ปริญญำตรี      O สูงกว่ำปริญญำตรี 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรสร้ำงกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ปรำดเปรื่อง 

ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรสร้ำงกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

ระดับควำมพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ควำมรู้ที่ได้รับหลังจำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม      
ด้ำนกำรแสวงหำโอกำส      
ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม      
ด้ำนควำมเสี่ยง      
ด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว      
ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย      
ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย      
2. ควำมเป็นประโยชน์ในกำรประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
ด้ำนกำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม      
ด้ำนกำรแสวงหำโอกำส      
ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม      
ด้ำนควำมเสี่ยง      
ด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว      
ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย      
ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย      
3. ควำมรู้ที่ได้สำมำรถน ำไปต่อยอดองค์ควำมรู้ต่อไป 



 
 

 

ด้ำนกำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม      
ด้ำนกำรแสวงหำโอกำส      
ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม      
ด้ำนควำมเสี่ยง      
ด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว      
ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย      
ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย      
4. รูปแบบกิจกรรมกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม      
ด้ำนกำรแสวงหำโอกำส      
ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม      
ด้ำนควำมเสี่ยง      
ด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว      
ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย      
ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย      
5. หัวข้อนี้ควรจะคงอยู่ในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรกร
ปรำดเปรื่อง 
ด้ำนกำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม      
ด้ำนกำรแสวงหำโอกำส      
ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม      
ด้ำนควำมเสี่ยง      
ด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว      
ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย      
ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 

ภูมิภาค ฟาร์ม จังหวัด 

ภาคเหนือ 1. ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่ 

2. มังก้ีฟาร์ม 

3. เชียงดาวออร์แกนิคฟาร์ม 

4. บริษัทชาระมิงค์ จ ากัด 

5. กาแฟมีวนา 

6. วิสาหกิจชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์ 

7. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรเขาผาลาด 

8. บริษัท ชาวบ้านออร์แกนิค จ ากัด 

เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

พิจิตร 

อุทัยธานี 

นครสวรรค์ 

ภาคกลาง 9. ไร่ปลูกรัก   

10. ฟาร์ม โคโรฟิลด์  

11. กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง  

12. ฟาร์มลุงเครา 

13. ข้าวเพลงรัก 

14. บ้านสวนข้าวขวัญ 

15. กลุ่มมะพร้าวอินทรีย์ต าบลเขาล้าน อ.ทับสะแก 

16. กลุ่มมะพร้าวอินทรีย์บางสะพาน 

17. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทับสะแก 

ราชบุรี  

ราชบุรี 

ปราจีนบุรี 

นนทบุรี 

สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ 

ประจวบคีรีขันธ์ 

ประจวบคีรีขันธ์ 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

18. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน 

19. ไร่ออนชอน 

20. สมาคมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มุกดาหาร 

ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 

มุกดาหาร 



 
 

 

21. สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จ ากัด 

22. บริษัท ไร่ทองออแกนิคส์ฟาร์ม จ ากัด 

23. ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม 

24. รีว่าออกแกนิคฟาร์ม 

25. ฟาร์มเห็ดพนอ 

สุรินทร์ 

ศรีสะเกษ 

อ านาจเจริญ 

นครราชสีมา 

นครราชสีมา 

ภาคใต้ 26. กลุ่ม YSF ตรัง 

27. วิสาหกิจชุมชนคนรุ่นใหม่สุราษฎร์ธานี 

28. บริษัท โปรเนเชอรัลฟู้ด จ ากัด 

29. บริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จ ากัด 

ตรัง 

สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมชาร 

ชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รำยช่ือผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนดังต่อไปนี้ 

 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 1      ดร.ภูมิศักดิ์ รำศี   ศูนย์ปฏิบัติกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 2      ดร.กฤช เอี่ยมฐำนนท์ ส ำนักวิจัยงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 3     รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยำมำ คณะเศรษฐศำสตร์                   

      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 4 ดร.กรวิทย์ ไชยสุ คณะนวัตกรรมเกษตร                           

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 5  อำจำรย์รัชชำนนท์ ทวีผล คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 6  คุณยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวะศึกษำ  

กระทรวงศึกษำธิกำร 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 7  คุณเกรียงไกร กำรุณ สมำคมนวัตกรรมกำรเกษตร 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 8  คุณภัทรำภรณ์ แสงสุริยวงศ์ Start Up Thailand 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 9  คุณนิเวศน์ พิรำรักษ์ By Farmer.com 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 10 คุณกันตพงษ์ แก้วกมล เครือข่ำย Young Smart Farmer  

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 11 คุณพัชรพล โพธิ์พันธุ์ เครือข่ำย Young Smart Farmer 

ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 12  คุณปำลิดำ น้อยบุญญะ โครงกำรลูกพระดำบส 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การลงพื้นที่สมัภาษณ์เชิงลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ถ่ายภาพหมู่การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 

 

   

ภาพบรรยากาศการสัมมนาผู้เชียวชาญ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ถ่ายภาพหมู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกร

ปราดเปรื่อง 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสร้างเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) ในธุรกิจ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

คู่มือกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร                                            

กำรสร้ำงเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ปรำดเปรื่อง (SMART FARMER) ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ของประเทศไทยยุค 4.0 

 

 

 



 
 

 

 

ค ำน ำ 

 

 กำรยกระดับเกษตรกร เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรยกระดับประชำกรไทย และพัฒนำให้

ไทยก้ำวไปสู่กำรเป็นประเทศดิจิตัลอย่ำงเต็มรูปแบบตำมนโยบำย Thailand 4.0 ดังนั้นแนวคิดเรื่อง 

Smart Farmer จึ งถูกหยิบยกขึ้น เ พ่ือมำพัฒนำเกษตรกรไทย ดั งนั้น เ พ่ือก้ำวไปสู่ กำรเป็น

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องแล้ว ต้องสร้ำงเสริมและพัฒนำคุณลักษณะผู้ประกอบกำร

เกษตรกรปรำดเปรื่องเพ่ือให้เกษตรกรเป็นคนที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและกำรพัฒนำธุรกิจที่ท ำ

ก ำไรในสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง มีทัศนคติของผู้ประกอบกำรที่ตระหนักถึงโอกำสทำง

ธุรกิจใหม่ มีควำมสำมำรถด้ำนเครือข่ำย มีทักษะกำรบริหำรจัดกำร กำรตลำดและกำรขำย กำรจัดกำร

เชิงกลยุทธ์ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับเกษตรกร เพ่ือรองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนำ

เกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำร เน้น

กระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบให้สำมำรถแก้ไขปัญหำพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

คู่มือนี้ เกิดมำจำกกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development: R&D) ที่มำจำกกำร

วิจัยเชิงคุณภำพเก็บข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องผู้เพำะปลูกพืชอินทรีย์ที่ประสบ

ควำมส ำเร็จในประเทศไทยทั้ง 4 ภำค ประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะ

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ในแต่ละด้ำน  วิธีกำรสร้ำงคุณลักษณะ

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องให้กับเกษตรกรสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรฝึกอบรม

เกษตรกรเพ่ือกำรยกระดับเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง  

           

         มรกต ก ำแพงเพชร 

           1 ตุลำคม 2560 

         

 

 



 
 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 

          หน้ำที่  

บทน ำ           1 

Module 1 กำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurial Spirit) 2 

Module 2 กำรแสวงหำโอกำส (Opportunity Seeking)     5 

Module 3 กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovativeness)      6 

Module 4 ควำมกล้ำเสี่ยง (Risk Taking)       7 

Module 5 ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว (Readiness to learn & Adaptability) 8 

Module 6 กำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย (Farm-Diversified Business Management)9 

Module 7 กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย (Collaboration and Networking)  10 

Module 8 กำรพัฒนำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ด้วย Business Model Canvas   12 

รำยกำรอ้ำงอิง          12 

แบบวัดคุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง     12 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 กระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ประเทศไทย 4.0 ซึ่งถูกก ำหนดให้เป็นยุทธศำสตร์

ชำติที่มีกำรผลักดันให้ปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำเกษตรกรเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยกระบวน

ทัศน์แนวคิดกำรขับเคลื่อนประเทศไทยตำมโมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 ซึ่งผลักดันให้เกิดกำร

ปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจ เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่กำรเกษตร

สมัยใหม่ ที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ำรวยขึ้น และ

เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบกำร (Famer as Entrepreneur) (กระทรวงอุตสำหกรรม, 2559) หนึ่ง

ในโครงกำรส ำคัญภำยใต้แผนกำรปฏิรูปกำรเกษตรของประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2561) คือ โครงกำร

พัฒนำเกษตรกรสู่เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่หลำยฝ่ำยคำดหวังว่ำจะสำมำรถน ำมำใช้

พัฒนำเกษตรกรได้อย่ำงยั่งยืน โดยพัฒนำให้เกษตรกรมีควำมรู้อย่ำงเพียงพอ มีข้อมูลเชิงลึกด้ำน

กำรตลำดเพ่ือใช้วำงแผนในกำรผลิต รวมทั้ง มีควำมรู้ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพสูงที่มีควำม

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สำคร ศรีมุข , 2558) ซึ่งเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับ

เกษตรกร เพ่ือรองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนำเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งด้ำน

กำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำร เน้นกระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบให้

สำมำรถแก้ไขปัญหำพ่ึงพำตนเองได้ เพ่ือก้ำวไปสู่ผู้จัดกำรฟำร์มแบบมืออำชีพ (Smart Farmer) โดยมี

แนวทำงกำรผลิตที่เหมำะสม กระบวนกำรผลิตให้มีกำรจัดกำรที่ดี ผลิตสินค้ำท่ีมีคุณภำพและปลอดภัย



 
 

 

ด้วยต้นทุนต่ ำ ซึ่งสอดคล้องกับนิยำมของผู้ประกอบกำรเกษตรกร (Agripreneurship) ที่กล่ำวว่ำ 

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรเป็นคนที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและกำรพัฒนำธุรกิจที่ท ำก ำไรใน

สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง (Pieter de Wolf & Herman Schoorlemmer, 2007) มี

ทัศนคติของผู้ประกอบกำรที่ตระหนักถึงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ มีควำมสำมำรถด้ำนเครือข่ำย มีทักษะ

กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำดและกำรขำย กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Rudmann, 2008) 

แนวคิดกำรพัฒนำเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง เพรำะ

ผู้ประกอบกำรเกษตรกร คือ บุคคลที่เป็นเจ้ำของกิจกำรที่ท ำธุรกิจเกษตร หลุดพ้นจำกกับดักควำม

ยำกจน โดยผันตัวเองจำกเกษตรกรผู้ผลิตมำเป็นผู้ประกอบกำรทำงกำรเกษตรสมัยใหม่ (Smart 

Farmers) มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำ สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตรจำก

กำรแปรรูป และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นกลไกส ำคัญในกำรตอบโจทย์เพ่ือกำรพัฒนำดังกล่ำว 

แนวคิดผู้ประกอบกำรเกษตรกรนี้สำมำรถสร้ำงให้เกษตรกรสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

(Bergevoet et al., 2005; McElwee & Bosworth, 2010) 

 

วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

คู่มือกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง (SMART 

FARMER) ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 จัดท ำขึ้นเพ่ือให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ

คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0  

ในด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และกำรปฏิบัติแบบผู้ประกอบกำร 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำรพัฒนำเกษตรกรสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

 

วิธีกำรสร้ำงคุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง (SMART FARMER) ให้กับเกษตรกร 

กระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง (SMART 

FARMER) ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 นั้น ต้องสร้ำงเสริมคุณลักษณะ

ผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องที่ประสบควำมส ำเร็จ มีองค์ประกอบ 7 ด้ำนได้แก่ 1) กำรมีจิต



 
 

 

วิญญำณผู้ประกอบกำรเ พ่ือสังคม (Social Entrepreneurial Spirit) 2) กำรแสวงหำโอกำส 

(Opportunity Seeking) 3) กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovativeness) 4) ควำมกล้ำเสี่ยง (Risk Taking) 

5) ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว (Readiness to learn & Adaptability) 6) กำรจัดกำร

ธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย (Farm-Diversified Business Management) และ 7) กำรสร้ำงควำม

ร่วมมือและเครือข่ำย (Collaboration and Networking) โดยใช้แนวคิดกำรเรียนรู้ด้วยกำรชี้น ำ

ตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) ตำมทฤษฎีแอนดรำโกจี (Andragogy) ของ มัลคัล โนลส์ 

(Malcolm S. Knowles, 1980) ซ่ึงได้ก ำหนดขึ้นตอนวิธีกำรสอนให้สอดคล้องกับธรรมชำติของผู้ใหญ่

ด้วยวิธี แบบจ ำลองวงจรกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experiential Learning Cycles) เพ่ือให้ผู้ใหญ่

ที่มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยเกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 

 

 

จำกวงจรกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ (Experiential Learning Cycles) เกษตรกรผู้เข้ำร่วม

อบรมจะได้เรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงประสบกำรณ์ (Act) ซึ่งเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์จำก

กิจกรรมที่ออกแบบมำเพ่ือกำรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 2 กำรสะท้อนกำรเรียนรู้ (Reflect) ที่ผู้เข้ำอบรม

จะต้องคิดวิ เครำะห์สะท้อนกลับในสิ่ งที่ เ รี ยนรู้ ข้ อมูล  ขั้นตอนที่  3 กำรสรุปองค์ควำมรู้  



 
 

 

(Conceptualize) ผู้เข้ำร่วมอบรมรวบรวมประเด็นต่ำงๆสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 

4 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ (Apply) ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปต่อยอดองค์ควำมรู้ต่อไป 

ดังนั้นแล้วกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำร่วมอบรมนั้นจะต้องให้เกิดวงจรกำรเรียนรู้เพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วย

ตนเอง ซึ่งท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ (Life-Long Learning) ซึ่งมีวิธีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้กำร

สร้ำงเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง ดังตำรำงต่อไปนี้ 

กำรส่งเสริมและพัฒนำให้เกษตรกรมีคุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง เป็น

กระบวนกำรที่มุ่งแนะน ำผู้เข้ำร่วมอบรมให้เกิดกำรเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องกำร หรือเพ่ือก่อให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันพึงประสงค์ (Desirable Changes) ในด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ด้ำน

ทักษะ (Skills) และด้ำนพฤติกรรม (Behavior) และใช้แนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในกำรเพ่ิม

ควำมรู้ สร้ำงทักษะ และผลักดันให้มีพฤติกรรมเชิงบวก โดยผ่ำนตัวชี้วัด 3 ด้ำนดังนี้ 

1. ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) หมำยถึง ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรท ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ให้อยู่รอด

จนกระทั่งประสบควำมส ำเร็จในยุคประเทศไทย 4.0 หำกเกษตรกรไม่มีควำมรู้กำรท ำธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ที่มำกพอและเหมำะสม จะไม่สำมำรถก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรได้ ซึ่งควำมรู้นี้จะได้จำก

กำรศึกษำ อบรม สัมมนำ รวมไปถึงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ กับผู้มีควำมรู้ในด้ำนนั้นๆ ควำมรู้จะ

แบ่งเป็น 4 ระดับดังตำรำงต่อไปนี้ 

ระดับ ค ำอธิบำย 
ระดับที่ 1 รู้-เข้ำใจ 
ระดับที่ 2 รู้-เข้ำใจ-ท ำได ้
ระดับที่ 3 รู้-เข้ำใจ-ท ำได้-ตรวจสอบได ้
ระดับที่ 4 รู้-เข้ำใจ-ท ำได้-ตรวจสอบได้-เป็นวทิยำกรได้ 

ซึ่งผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องต้องมีระดับควำมรู้ในระดับที่ 4 

ควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
1. ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะปลูก 
     1) พืชและกำรเพำะปลูกพืชอินทรีย์ 
     2) โรค/แมลงพืชอินทรีย์ 
     3) มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
     4) กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว (Post Harvest) 
2. ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำสินค้ำ 
     1) กำรสร้ำงคุณค่ำสินค้ำ 
     2) กำรพัฒนำมูลค่ำและมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 



 
 

 

     3) กำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
     4) กำรพัฒนำงำนวิจัยสู่กำรปฏิบัติ 
3. ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด 
     1) ควำมรู้กำรวำงต ำแหน่งสินค้ำ 
     2) ควำมรู้กำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
4. ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ 
     1) กำรจัดกำรตลำดและตลำดออนไลน์ 
     2) กำรจัดกำรผลิตและ Smart Farm 
     3) กำรจัดกำร 
     4) กำรจัดกำรกำรเงิน 
     5) กำรเขียนแผนภำพธุรกิจ (Business Model Canvas) 
     6) กำรประกอบกำรเชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
     7) กำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Supply Chain)  
     8) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. ควำมรู้ด้ำนจริยธรรมในกำรท ำธุรกิจ 

 

2. ด้ำนทักษะ (Skills) หมำยถึง ทักษะ หรือควำมสำมำรถเฉพำะที่จ ำเป็นในกำรท ำธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ถ้ำไม่มีทักษะแล้ว ก็ยำกที่ท ำให้ธุรกิจเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่งทักษะนี้จะได้มำจำก

กำรฝึกฝน หรือกระท ำซ้ ำๆอย่ำงต่อเนื่อง จนท ำให้เกิดควำมช ำนำญในสิ่งนั้น ผู้ประกอบกำรเกษตรกร

ปรำดเปรื่องนั้น สำมำรถฝึกฝนทักษะและเพ่ิมจิตวิญญำณของควำมเป็นผู้ประกอบกำรในกำร

สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ให้ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของตนได้ (Clayton Christensen) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน

ทักษะ (Skills)  มี 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1  ทักษะในกำรคิด (Thinking Skills) คือ สำมำรถคิดท ำอะไรได้ สร้ำงอะไรขึ้นมำได้ คิดแก้ปัญหำ

ได้ หรือคิดแนวทำงท่ีจะเผชิญปัญหำได้  

2.2 ทักษะในกำรกระท ำ (Manual Skills) คือ สำมำรถลงมือปฏิบัติได้ 

3. ด้ำนพฤติกรรม (Behavior) หมำยถึง กำรแสดงออกที่มำจำกคุณลักษณะ ควำมคิด ทัศนคติ 

ค่ำนิยม และแรงจูงใจ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทัศนคติ  (Attitudes)  ด้ำนควำมรู้สึกนึกคิดและกำร



 
 

 

แสดงออกของควำมรู้สึกทำงจิตใจ  พฤติกรรมผู้ประกอบกำรเกษตรกรที่ท ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์กำรลง

มือปฏิบัติในลักษณะของผู้ประกอบกำรที่ลงมือท ำธุรกิจเพ่ือให้กิจกำรประสบควำมส ำเร็จ  

 

คุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง(SMART FARMER) ที่ประสบควำมส ำเร็จ                                   

ในประเทศไทยยุค 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : มรกต ก ำแพงเพชร ผู้วิจัย 

รูปแบบกำรสร้ำงเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง (SMART FARMER) 

ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยยุค 4.0 

กำรสร้ำง

นวัตกรรม 

 

กำรจัดกำรธุรกิจ

เกษตรที่

หลำกหลำย กำรสร้ำงควำม

ร่วมมือและ

เครือข่ำย 

ควำมกล้ำเสี่ยง 

ควำมพร้อมใน

กำรเรียนรู้และ

กำรปรับตัว 

กำรแสวงหำ

โอกำส 

กำรมจีิตวิญญำณ

ผู้ประกอบกำร

เพื่อสังคม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่องในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

คุณลักษณะผู้ประกอบกำร
เกษตรกร 

ตัวช้ีวัดด้ำนควำมรู้ 
(Knowledge) 

ตัวช้ีวัดด้ำนทักษะ 
(Skills) 

ตัวช้ีวัดด้ำนพฤติกรรม 
(Behavior) 

1.กำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพื่อสังคม 
ค ำอธิบำย 
ควำมปรำรถนำดีทีจ่ะบรรลุ
เป้ำหมำยในธุรกิจที่เกิดจำก
กำรอุทิศตนเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

1. ควำมรู้ด้ำนเกษตร
อินทรีย์และอำหำร
ปลอดภัย 
2. ควำมรู้ด้ำนระบบนิเวศ
เกษตรอินทรีย์ 
3. ควำมรู้ด้ำนกำรค้ำเป็น
ธรรม (Fairtrade)  
4. ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ควำมรู้ด้ำนคุณภำพ
และมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ 
 

1. ทักษะในกำร
ตั้งเป้ำหมำยที่มำจำก
แรงจูงใจในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยนั้น มุ่งม่ันไม่
ยอมแพ้  (Goal 
Setting) 
2. ทักษะในกำรคิด
เชื่อมโยง (Associating)  
3. ทักษะในกำรตั้ง
ค ำถำม (Questioning) 
4. ทักษะกำรสังเกตุ 
(Observing)  
6. ทักษะกำรทดลอง 
(Experimenting)  
7. ทักษะกำรเป็นผู้น ำ 
(Leading) 

1. แสดงออกถึงควำมรักและ
ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็น
เกษตรกรอินทรีย์ 
2. แสดงออกถึงควำม
พอเพียงรู้จักประมำณตน   
3. แสดงออกถึงรักและหวง
แหนถิ่นที่อยู่ 
4. เข้ำร่วมหรืออุทิศตนใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
5. มีควำมซื่อสัตย์ เชื่อถือได้  
สำมำรถอดทนและรับมือกับ
ควำมเครียดได้ดี 

2. กำรแสวงหำโอกำส   
ค ำอธิบำย 
กำรไม่หยุดนิ่งในกำรมองหำ
และมองเห็นโอกำสทำง
ธุรกิจ  
 

1. ควำมรู้เรื่องเวปไซด์
และแอปพลิเคชั่นที่
เกี่ยวกับธุรกิจเกษตร 
2. ควำมรู้ด้ำนกลไกและ
หน่วยงำนที่ให้กำร
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 
3. ควำมรู้ด้ำนควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค 
(Demand Side) 

1. ทักษะกำรคิด
สร้ำงสรรค์ที่สำมำรถ
พัฒนำเป็นโอกำสได 
2. ทักษะกำรคิด
ประเมินผลประโยชน
ของโอกำสนั้น 
3. ทักษะกำรวิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ในด้ำน
กำรตลำดและกำรผลิต 

1. มองเห็นโอกำสหรือเห็น
ช่องทำงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
2. มีกลยุทธ์แสวงหำลูกค้ำ
ใหม่ที่ยังไม่ได้รับกำร
ตอบสนอง (Blue Ocean) 
3. ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลทำงธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ 
 



 
 

 

4. ทักษะกำรแสวงหำวิธี
แก้ปัญหำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
5. ทักษะกำรตัดสินใจได้ 
 

 
 
 

3. กำรสร้ำงนวัตกรรม 
ค ำอธิบำย 
กำรน ำควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์น ำมำปรับปรุง
แก้ไขให้ผลผลิตดียิ่งข้ึนหรือ 
น ำมำประยุกต์ใช้สร้ำงสิ่ง
ใหม่ในเชิงพำณิชย์ 
 

1) มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
เกษตรอินทรีย์ 
2) มีควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
3) รู้จักองค์กรหรือ
หน่วยงำนที่สำมำรถ
สนับสนุนช่วยเหลือในกำร
วิจัยและพัฒนำธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ 
     6) กำรประกอบกำร
เชิงสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม3) ควำมรู้ด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำ 

1) ใช้คิดใหมห่รือใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ใน
กำรแก้ปัญหำธุรกิจหรือ
สังคม เช่น กำขยำยพันธุ์
พืชใหม่ กำรหำปัจจัย
กำรผลิตใหม่เพ่ิมมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีใหม่ 
กำรท ำฟำร์มวิธีใหม่ 
2) ใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลใน
กำรบริกำรจัดกำรธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ เช่น กำร
รวบรวมข้อมูลกำร
เพำะปลูก ผลผลิตต่อไร่
และยอดขำย กำรขยำย
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 
4) จัดกำรของเสียใน
ฟำร์มได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น ไม่มี
ของเสีย(Zero Waste)
หรือ เพิ่มมูลค่ำของเสีย
นั้นให้กลำยเป็นสินค้ำ
ใหม่ 

1) มีแนวคิดใหม่ๆในธุรกิจ 
หรือประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้เข้ำกับธุรกิจได้
อย่ำงสอดคล้องกับยุคสมัย
และควำมต้องกำรของตลำด
และสังคม 
 



 
 

 

 
 

4. ควำมกล้ำเสี่ยง  
ค ำอธิบำย 
ควำมกระตือรือร้นที่จะเสี่ยง 
มีข้อมูลมำกพอและรู้วิธี
ประเมินควำมเสี่ยงที่จะ
บรรลุเป้ำหมำยของธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ 

1. ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงด้วยกำร
ประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ทักษะกำรวิเครำะห์
และประเมินควำมเสี่ยง
ค่ำใช้จ่ำยและ
ผลตอบแทน 
2. ทักษะกำรคำดกำรณ์
ค ำนวณควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนอย่ำงรอบคอบบน
พ้ืนฐำนของข้อมูลที่
ถูกต้อง 
 

1. ทดลองปลูกพืชใหม่ๆหรือ
ใช้วิธีกำรเพำะปลูกใหม่เป็น
รำยแรก 
2.ได้รับสินเชื่อหรือกำร
ลงทุนเพิ่มในฟำร์มอินทรีย์ 
3. ลงทุนในอุปกรณห์รือ
วัตถุดิบใหม่  
4. กระจำยควำมเสี่ยงโดย
เพำะปลูกพืชพันธ์ที่
หลำกหลำยในฟำร์มอินทรีย์ 

5. ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว 
ค ำอธิบำย 
กำรขวนขวำยหำควำมรู้
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลำ 
พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ใหม่ที่
เปลี่ยนแปลง 
 

1. ควำมรู้แหล่งในกำร
เรียนรู้และพัฒนำธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ 

1. ทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
2.ทักษะในกำรปรับตัว 
 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ
พูดคุยกับเพ่ือนเกษตรกร 
ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ประสบ
ควำมส ำเร็จในธุรกิจเกษตร
อินทรีย์อยู่เสมอ 
2. เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
เกษตรกร/ศึกษำดูงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
3.เข้ำร่วมรับกำรสนับสนุน
ส่งเสริมจำกนักวิจัยใน
สถำบันกำรศึกษำหรือ
ภำครัฐ  

6. กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย  
ค ำอธิบำย 
กำรสร้ำงพันธมิตรและ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีใน

1. ควำมรู้ด้ำนกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

1. ทักษะกำรสร้ำง
เครือข่ำย (Networking 
Skill) 

1. มพัีนธมิตรที่มี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีและมี
ประสิทธิภำพ 



 
 

 

เครือข่ำยทำงธุรกิจและ
สังคม 
 
 
 
 

2. ควำมรู้ด้ำนโซ่อุปทำน
ในอุตสำหกรรมเกษตร
อินทรีย์ 
 

2. ทักษะกำรสื่อสำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(Communication 
Skill)  
3. ทักษะกำรสร้ำง
แรงจูงใจและชักชวน 
(Motivation and 

persuasion skill) 
4. ทักษะกำรเจรจำ
ต่อรอง (Negotiation 
skill) 
5. ทักษะกำรท ำงำนเป็น
ทีม (Team Work Skill) 
 
 
 

2. มีควำมร่วมมือช่วยเหลือ
กับผู้มีส่วนได้เสียและ
เครือข่ำยประกอบไปด้วย
เครือข่ำยเกษตรกร
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน และ
สถำบันกำรเงิน  

7. กำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย 
ค ำอธิบำย 
กำรจัดกำรที่หลำกหลำย 
(Farm-Diversified 
business) ในฟำร์ม
อินทรียจ์นสำมำรถสร้ำง
แหล่งรำยได้ที่สอง นอก
ภำคกำรเกษตรที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกำรผลิต
อำหำร   
 
 
 

1. ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
ธุรกิจฟำร์มอินทรีย์ที่
หลำกหลำย (Farm 
Diversification) 
2. กำรจัดกำรตลำดและ
ตลำดออนไลน์ 
3. กำรจัดกำรผลิตและ 
Smart Farm 
4. กำรจัดกำรองค์กำร 
5. กำรจัดกำรกำรเงิน 
6. กำรเขียนแผนภำพ
ธุรกิจ (Business Model 
Canvas) 

1. ทักษะกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรม 
แรงงำน ทุน กำร
เพำะปลูก เพำะเลี้ยง 
และผลิตวัตถุดิบทำงกำร
เกษตร 
2. ทักษะกำรแปรรูปให้
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค 
เป็นไปตำมระบบ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำร 
3. ทักษะที่แสดงถึงควำม
เป็นเกษตรกรมืออำชีพ 

1) มีรูปแบบธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ (Business Model) 
ที่ชัดเจน 
2) มีระบบกำรผลิตที่มี
ประสิทธิภำพ 
3) มตีลำดที่ชัดเจนและเป็น
ตลำดที่ท ำให้มีก ำไรอย่ำง
ต่อเนื่องและมีช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำยด้วยตัวเอง เช่น 
Farm-to-Table 
4) มีกำรจัดกำรกำรเงินอย่ำง
เป็นระบบ 
 



 
 

 

7. กำรจัดกำรโซ่อุปทำน 
(Supply Chain)  
 

วำงแผนในเชิงธุรกิจที่มี
ควำมหลำกหลำยพร้อม
แบ่งปันบทเรียนแก่
สำธำรณะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 1 

กำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพื่อสังคม (Social Entrepreneurial Spirit) 

 ผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม ไม่ใช่แค่เพียงควำมต้องกำรอยำกจะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงที่ดี

ขึ้นกับสังคมเท่ำนั้น แต่กำรนึกถึงผลตอบแทนทำงธุรกิจเพ่ือท ำให้ตัวเองอยู่รอดก็เป็นอีกปัจจัยที่จะท ำ

ให้ควำมเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจดีนี้ด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน มีควำมตั้งใจดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นลงมือท ำอะไร

สักอย่ำง แต่กำรท ำกิจกำรเพ่ือสังคมแบบจริงจังนั้น ควำมตั้งใจดีอย่ำงเดียวอำจไม่พอ เพรำะธุรกิจเพ่ือ

สังคมเองก็เหมือนกับธุรกิจโดยทั่วไปที่จ ำเป็นต้องสร้ำงสินค้ำหรือบริกำรให้มีคุณภำพ น่ำเชื่อถือ 

โปร่งใส และจะดีขึ้นไปอีกหำกธุรกิจนั้นๆ มีนวัตกรรมที่แตกต่ำง จนผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ำยเงินเพ่ือแลก

มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำรที่ดีจริงๆ มำกกว่ำจ่ำยเพรำะควำมรู้สึกสงสำร ดังนั้นแล้ว กำรเริ่มต้นท ำกิจกำร



 
 

 

เพ่ือสังคมให้ประสบควำมส ำเร็จจึงต้องอำศัยควำมรู้และควำมเข้ำใจทั้งจำกปัญหำที่แท้จริงของสังคมที่

ต้องกำรแก้ไข และควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่จะต้องด ำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้นและสร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคม 

2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ปรับกระบวนทัศน์และแนวคิด ปรับปรุงแรงจูงใจส่วนตัวให้เป็น

ผู้ประกอบกำรที่มีควำมคิดทำงธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรเป็น

เกษตรกรไทย 

กิจกรรม : ควำมสุขอยู่ท่ีพอดีพอเพียง รำยได้ ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

กำรด ำเนินกำรกิจกรรม :  

เปิดคลิปวิดิโอ "ตำมรอยเท้ำพ่อ พอดีพอเพียง ตอน ฟำร์มนี้มีแต่...ควำมสุข"  

อุปกรณ์: 1. คลิปวิดิโอ "ตำมรอยเท้ำพ่อ พอดีพอเพียง ตอน ฟำร์มนี้มีแต่...ควำมสุข" 

2. กระดำษกระดำษฟลิปชำร์ท 80x100 ซม. 

3. ปำกกำมำร์กเกอร์ 2 หัว 

เวลำในกำรท ำกิจกรรม : 30 นำท ี

 

 

 

 

กำรประยุกต์ใช้ 
 
1. อะไรคือแรงบันดำลใจในกำรท ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของท่ำน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่ำนท ำธุรกิจเกษตรอินทรีย์นี้เพื่อใคร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เขียนเป้ำหมำยในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของท่ำน 
เป้ำหมำยระยะสั้น 1 ปี 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป้ำหมำยระยะกลำง 3 ปี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เป้ำหมำยระยะยำว 5 ปี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



 
 

 

Module 2 

กำรแสวงหำโอกำส (Opportunity Seeking) 

ผู้ประกอบกำรจะต้องมีกำรแสวงหำโอกำสอยู่เสมอ ลักษณะของโอกำสนั้นจะมีมำในรูปแบบที่แตกต่ำง

กัน ซึ่งผู้ประกอบกำรนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะมองเห็นโอกำสที่เกิดขึ้น โดยกำรแสวงหำโอกำสนั้น 

ผู้ประกอบกำรจะต้องแสวงหำโอกำสประกอบไปกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ 

หรือข้อมูลทุติยภูมิ และคำดกำรณ์แนวโน้มของธุรกิจในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี และจับเอำโอกำสนั้น

เอำไว้ให้ได้โดยกำรสร้ำงกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแสวงหำโอกำสและข้อมูลทำงธุรกิจ 

2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมคิดทำงธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย และมำกที่สุด 

กิจกรรม : กำรหำควำมสัมพันธ์ของภำพ (Picture Association) 

กำรด ำเนินกำรกิจกรรม :  

ให้เวลำทุกกลุ่ม 10 นำทีในกำรระดมสมองและเขียนออกมำให้มำกที่สุดว่ำ “คนกลุ่มนี้ต้องกำรสินค้ำ/

บริกำรอะไร”   

อุปกรณ์:  1. ภำพสีให้กลุ่มละ 1 รูป โดยแต่ละรูปมีข้อก ำหนดด้ำนประชำกรที่แตกต่ำงกัน 

2. กระดำษกระดำษฟลิปชำร์ท 80x100 ซม. 

3. ปำกกำมำร์กเกอร์ 2 หัว 

เวลำในกำรท ำกิจกรรม : 30 นำท ี

 

 

 

 

 



 
 

 

 

กำรประยุกต์ใช้ 
 
1. ลูกค้ำของท่ำนต้องกำรสินค้ำ/บริกำรอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
2. ท่ำนคิดว่ำจะต้องท ำอย่ำงไรเพ่ือให้ขำยสินค้ำให้ลูกค้ำของท่ำนได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

 

Module 3  

กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovativeness) 

ผู้ประกอบกำรที่จะประสบควำมส ำเร็จได้นั้นต้องมีควำมเป็นผู้น ำที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

และนวัตกรรม ผู้ประกอบกำรจะต้องไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ไม่ชอบท ำตำมแบบดั้งเดิม และ

จะน ำเอำประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์หำวิธีกำรใหม่ๆ ที่ดีกว่ำเดิมในกำร

ด ำเนินงำนบ่อยครั้งมักจะมีควำมคิดควำมฝันในกำรแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตและ

กำรด ำเนินงำน กล้ำที่จะผลิตสินค้ำที่แตกต่ำงจำกตลำดที่มีอยู่เดิม กล้ำใช้วิธีกำรขำยที่ไม่เหมือนใคร 

กล้ำเสนอสินค้ำใหม่ๆ เข้ำสู่ตลำด และน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรผลิต แสวงหำวัตถุดิบมำ

ทดแทน ท ำกำรขยำยหำตลำดใหม่ น ำเอำควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสมัยใหม่มำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้

มีประสิทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต ซึ่งควำมคิดสร้ำงสรรค์นี้ อำจคิดขึ้นเอง หรืออำจจะได้มำจำก

แนวควำมคิดของนักประดิษฐ์คิดค้น นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชำญที่ศึกษำแล้ว และน ำมำประยุกต์ใช้ในเชิง

พำณิชย์ก็ได ้

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมมีควำมคิดทำงธุรกิจที่หลำกหลำย 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมเกิดแรงจูงใจในกำรค้นหำหนทำงในกำร   ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่จะลด

ต้นทุนหรือใช้ทรัพยำกรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ผลิตสินค้ำใหม่ 

กิจกรรม:  SCAMPER MODEL    



 
 

 

SCAMPER Model  เป็นแนวคิดของ Bob Eberle ที่น ำ เสนอกำรคิดนอกกรอบผ่ ำนหนั งสื อ 

SCAMPER: Games for Imagination Development ในปี1971 เทคนิค SCAMPER จะชวยใหผู

เข้ำอบรมที่คิดนอกกรอบไมออก หรือยึดติดกับแนวคิดเกำๆ มีวิธีกำรคิดที่หลำกหลำย กลำที่จะ

ปรับปรุงกำรคิดเพ่ือให้ไดสิ่งที่แปลกใหม่ โดยกำรตั้งค ำเชิงกระตุนใหเกิดควำมคิด ซึ่งเปนหลักกำรที่ใช

ไดงำยและกอใหเกิดประสิทธิภำพไดอยำงนำประหลำดใจ (สำยหยุด อุไรสกุล, 2557) โดยพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์จำกกำรตอบค ำถำมตัวอักษรทั้ง 7 ตัวดังนี้ 

SCAMPER Model เทคนิคในกำรสร้ำงนวัตกรรม (TECHNIQUES FOR INNOVATION) 

 SUBSTITUTE กำรทดแทน, Simplify กำรท ำให้ง่ำยขึ้น 

 Combine  กำรผสมหรือกำรผนวกรวมเข้ำด้วยกัน 

 Adapt  กำรปรับเปลี่ยนให้ก้ำวหน้ำ/ดีขึ้น 

 Modify กำรดัดแปลงแก้ไข/กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบคุณสมบัติ    

o Magnify  กำรท ำให้เพ่ิมข้ึน/ใหญ่ขึ้น/ขยำย  

o Minify  กำรท ำให้เล็กลง/เบำลง/ช้ำลง/หดลง/ลดลง/ย่อส่วน)  

 Put to Other Uses กำรน ำไปใช้เพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อ่ืน 

 Eliminate  กำรตัดทิ้ง/กำรขจัดออก 

 Reverse กำรเปลี่ยนทิศทำงใหม่, Rearrange กำรจัดระบบใหม ่

กำรด ำเนินกิจกรรม :  

ให้เวลำแต่ละกลุ่ม 15 นำที   ในกำรคิดพิจำรณำผลิตภัณฑ์ “ข้ำวโพด” ตำมแนวคิด SCAMPER 

Model 



 
 

 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 ควำมคิด 
สร้ำงสรรค ์
CREATIVITY 
40 คะแนน 

ควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร 
FEASIBILITY 
30 คะแนน 

ควำมเป็นไปได้ทำง
กำรตลำด 
MARKETABILITY 
30 คะแนน 

รวมคะแนน 
TOTAL 
 
100 คะแนน 

กลุ่มท่ี 1     
กลุ่มท่ี 2     
กลุ่มท่ี 3     
กลุ่มท่ี 4     

 

เวลำที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรม :   30 นำท ี

อุปกรณ์:  1. กระดำษฟลิปชำร์ท 80x100 ซม. 

  2. ปำกกำมำร์กเกอร์ 2 หัว  

กำรประยุกต์ใช้ 
 
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทุกอย่ำงได้ผลหรือไม่ เพรำะอะไร และอะไรคืออุปสรรคในควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของท่ำน 



 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
2. ท่ำนคิดว่ำจะต้องท ำอย่ำงไรในกำรขจัดปัญหำและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่ำนจะใช้ SCAMPER Model อย่ำงไรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของท่ำน ท่ำนต้องกำรควำม
ช่วยเหลืออย่ำงไรใคร/องค์กรใดบ้ำงที่จะเกี่ยวข้องในกิจกรรมกำรสร้ำงนวัตกรรมนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Module 4 



 
 

 

ควำมกล้ำเสี่ยง (Risk Taking) 

ผู้ประกอบกำรจะต้องมีกำรยอมรับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำงตำมแนวทำงปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำธุรกิจกับควำมเสี่ยงเป็นของคู่กัน ผู้ประกอบกำรจะชอบท ำงำนที่ท้ำทำยต่อ

ควำมรู้ควำมสำมำรถ และจะไม่มีควำมภำคภูมิใจกับงำนที่ง่ำยมีควำมเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในกำร

ลงทุนหรือพูดได้ว่ำไม่มีควำมเสี่ยงเลย และผู้ประกอบกำรที่ดีก็จะหำทำงหลีกเลี่ยงงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง

เกินไปเช่นกัน และจะชอบงำนท่ีมีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำงที่มีโอกำสประสบควำมส ำเร็จ หรืออำจจะ

ล้มเหลวได้ ควำมเสี่ยงระดับนี้ผู้ประกอบกำรที่ดีนั้นได้ประเมินแล้วว่ำไม่เกินควำมสำมำรถของตนเองที่

จะท ำให้บรรลุผลส ำเร็จ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรลดกำรเสี่ยงก็คือ กำรพิจำรณำ

หำทำงเลือกหลำยๆ ทำงในกำรท ำธุรกิจโดยใช้เวลำในกำรศึกษำวำงแผนกำรตลำด เลือกกำรผลิตที่

เหมำะสมกับวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ แหล่งเงินทุนและกำรบริหำรงำนตลอดจนผลตอบแทน

ทำงกำรเงินภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

หรือไม่แน่นอน ผู้ประกอบกำรที่ดีจะประเมินดูปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงละเอียดถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจลงทุน 

ซึ่งควำมเสี่ยงแบบผู้ประกอบกำรนี้สอดคล้องกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่มีกำรลงทุนแบบ

พอประมำณ ตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยอำศัยควำมรู้คู่

คุณธรรม  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับประสบกำรณ์กำรมีคุณลักษณะผู้ประกอบกำร 

2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมคิดทำงธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย และมำกท่ีสุด 

กิจกรรม : โยนห่วง 

กำรด ำเนินกำรกิจกรรม :  

1. จ ำลองสถำนกำรณ์ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นกิจกำรโยนห่วง  



 
 

 

 

 

2. ให้ผู้เข้ำอบรมเลือกสมำชิกในทีมมำโยนห่วงแข่งกัน ทีมใดมีแต้มเป็นบวกมำกที่สุด ทีมนั้นจะเป็นผู้

ชน 

3. ให้เวลำทุกกลุ่มวำงแผนกำรแข่งขัน 10 นำท ีเพ่ือเลือกระยะทำงในกำรโยนห่วง 

 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
รำยชื่อผู้โยน ระยะโยน รำยชื่อผู้โยน ระยะโยน รำยชื่อผู้โยน ระยะโยน 

กลุ่มที่ 1 1. 
2. 
3. 

     

กลุ่มที่ 2 1. 
2. 
3. 

     

กลุ่มที่ 3 1. 
2. 
3. 

     

กลุ่มที่ 4 1. 
2. 
3 

     

 

3. กำรบันทึกคะแนนกำรแข่งขัน 

 รอบที ่1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
แต้ม ระยะ รวม แต้ม ระยะ รวม แต้ม ระยะ รวม 

กลุ่มที่ 1          
กลุ่มที่ 2          



 
 

 

กลุ่มที่ 3          
กลุ่มที่ 4          

เวลำที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรม :   30 นำท ี

อุปกรณ์:  1. เกมส์โยนห่วง 5 เสำ 

  2. มำสกิ้งเทป 

 

 

 

กำรประยุกต์ใช้ 
 
1. ท่ำนคิดว่ำจะน ำแนวคิดเรื่องกำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของท่ำน
อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Module 5  

ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว (Readiness to learn & Adaptability) 

ในยุคปัจจุบันควำมรู้จำกประสบกำรณ์ในอดีตอย่ำงเดียวอำจจะไม่เพียงพอ แม้ว่ำจะมีควำมช ำนำญ

และเชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์ที่เขำท ำกำรผลิตผู้ประกอบกำรที่ดีจะต้องขวนขวำยหำควำมรู้เพ่ิมเติมอยู่

ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้ทั่วไปทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม กฎหมำย และอ่ืนๆ มำ

ประกอบด้วย เพ่ือช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ได้ถูกต้องว่ำเกิดอะไร อย่ำงไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 

ซึ่งผู้ประกอบกำรที่ดีนั้นจะต้องเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ จำกเหตุกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนแสวงหำ

ควำมรู้จำกบุคคลอ่ืน จำกกำรอบรมสัมมนำ กำรปรึกษำแนะน ำจำกผู้รู้หรือผู้ เชี่ยวชำญ ตลอดจน

ประสบกำรณ์ท่ีได้จำกกำรทัศนศึกษำต่ำงท้องถิ่นหรือต่ำงประเทศ 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมเกิดแรงจูงใจในกำรค้นหำควำมรู้และข้อมูลจำกเทคโนโลยีดิจิตัล 



 
 

 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมสำมำรค้นหำควำมรู้และข้อมูลจำกเทคโนโลยีดิจิตัลมำประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 

กิจกรรม:  Find My Farm 

วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม :  

มอบหมำยงำนให้ผู้เข้ำอบรมค้นหำข้อมูลโดยใช้โทรศัพท์มือถือตำมโจทย์ที่ก ำหนดให้ 

 

เวลำที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรม :   30 นำท ี 

อุปกรณ์ :  1. โทรศัพท์มือถือ 

  2. สัญญำณ Wifi 

แบบบันทึก 
เวปไซด์และแอปพลิเคชั่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Module 6 

กำรจัดกำรธุรกิจเกษตรที่หลำกหลำย (Farm-Diversified Business Management) 

กำรจัดกำรที่หลำกหลำย (farm-diversified business) ในฟำร์มอินทรีย์จนสำมำรถสร้ำง

แหล่งรำยได้ท่ีสอง นอกภำคกำรเกษตรที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรผลิตอำหำร มีรำยได้จำกกำรท ำกำรเกษตร 

ควบคู่ไปกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอื่นๆ  



 
 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงธุรกิจที่หลำกหลำย 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมสำมำรถสร้ำงรูปแบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ใหม่ได้ 

กิจกรรม:  Business Model  Canvas For Thai Smart Farmer 

วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม :  

ให้ผู้ประกอบกำรเขียนรูปแบบธุรกิจของตนเองตำมแนวทำง Business Model Canvas  

กำรเขียน Business Model Canvas ส ำหรับผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart 
Farmer) 
ท ำอะไร (What?) 
1. Value Propositions (VP) สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และบริกำรที่น ำเสนอ มีคุณค่ำเพียงพอส ำหรับ
ลูกค้ำหรือไม่? คุณค่ำของสินค้ำและบริกำรดังกล่ำว อำจเป็นนวัตกรรม เป็นกำรน ำเสนอสิ่งใหม่ 
หรือมีกำรเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษที่ท ำให้คุณค่ำเพ่ิมขึ้น จนท ำให้ลูกค้ำตัดสินใจเลือกสินค้ำและบริกำร
ของเรำ แทนที่จะเลือกของคู่แข่ง 
ท ำเพ่ือใคร (Who?) 
2. Customer Segments (CS) เรำสร้ำงคุณค่ำเพ่ือใคร? ใครคือกลุ่มลูกค้ำ มีควำมหลำกหลำย
หรือไม่ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจนจะท ำให้ธุรกิจสำมำรถน ำเสนอสินค้ำและบริกำรได้ตรง
กับควำมต้องกำร 
3. Channels (CH) เรำจะน ำเสนอคุณค่ำออกไปอย่ำงไร? ใช้ช่องทำงอะไรบ้ำงในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ 
ควรเป็นส่วนผสมที่ลงตัวทั้งช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำย ช่องทำงกำรสื่อสำร และช่องทำงกำรตลำด 
4. Customer Relationships (CR) เรำจะใช้วิธีกำรใดในกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์กับลูกค้ำ อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ ที่มำใช้บริกำรด้วยตนเอง ใช้บริกำรด้วยเครื่องอัตโนมัติ และใช้บริกำรทำง
ออนไลน์ มีกำรสร้ำงชุมชน (Community)เพ่ือให้เกิดกำรพูดคุยและรู้จักกัน หรือใช้ช่องทำง social 
media  ในกำรสื่อสำรข้อมูลกันแบบสองทำง 
ท ำอย่ำงไร (How?) 
5. Key Resources (KR) ทรัพยำกรหลักขององค์กรที่ต้องลงทุน สินทรัพย์ทุกประเภท ทั้ ง
อสังหำริมทรัพย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ทรัพยำกรกำรเงิน ทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมทั้งทรัพยำกร
มนุษย ์



 
 

 

6. Key Activities (KA) กิจกรรมหลักขององค์กร ทั้งกำรผลิต กำรบริกำร เทคโนโลยีที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน กำรแก้ปัญหำให้ลูกค้ำ กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรตลำด และกำรประชำสัมพันธ์ 
7. Key Partnerships (KP) พันธมิตรหลัก ได้แก่ ผู้ส่งมอบ (Suppliers) คู่ควำมร่วมมือที่ เป็น
ทำงกำร (Partners) คู่ควำมร่วมมือที่ไม่เป็นทำงกำร (Collaborators) หุ้นส่วนทำงธุรกิจทั้งที่เป็น
คู่แข่ง และไม่ใช่คู่แข่ง ท ำแล้วคุ้มค่ำเพียงใด (Money)  
8. Service Provider (SP) ผู้ให้บริกำรจำกภำครัฐและเอกชน  
9. Educational Support (ES) สถำบันกำรศึกษำช่วยสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ  
10. Cost Structure (C$) โครงสร้ำงต้นทุน เป็นต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจ  ทั้ง
ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 
11. Revenue Streams (R$) ก ำไรที่ได้ กระแสรำยรับ เงินสดที่ได้รับหลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว ที่มำ
ของรำยได้ท้ังหมด เช่นรำยได้จำกกำรขำย ค่ำบริกำร ค่ำสมำชิก ค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

จงอธิบำยธุรกิจเกษตรของท่ำน 



 
 

 



 

 

 
 



 
 

 

กำรประเมิน Business Model Canvas ส ำหรับผู้ประกอบกำรเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmer) 

หัวข้อกำรประเมิน 1 2 3 4 5 
1. ก ำหนดรำยละเอียดของกิจกำรได้ชัดเจน      
2. ก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจได้เหมำะสมและชัดเจน      
3. เลือกลูกค้ำเป้ำหมำยและช่องทำงในกำรเข้ำถึงลูกค้ำเป้ำหมำยได้ถูกต้อง
และชัดเจน 

     

4. ก ำหนดกำรรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 
สอดคล้องกับลูกค้ำเป้ำหมำย 

     

5. ก ำหนดกิจกรรมหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับรำยได้      
6. ก ำหนดทรัพยำกรหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. โครงสร้ำงรำยได้สอดคล้องกับลูกค้ำเป้ำหมำย      
8. วำงแผนรำยได้สอดคล้องกับค่ำใช้จ่ำย      
9. รำยชื่อเครือข่ำยมีควำมสอดคล้องต่อกำรสนับสนุนธุรกิจ      
10. รำยชื่อเครือข่ำยมีจ ำนวนมำกพอต่อกำรท ำธุรกิจ      

 

ข้อเสนอแนะ Business Model Canvas 
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Module 7 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย (Collaboration and Networking) 

 ในกำรประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน แม้ต่ำงมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือมุ่งหำก ำไร แต่ไม่มีควำม

จ ำเป็นที่จะต้องแข่งขันกันเพ่ือให้ล้มไปข้ำงหนึ่ง วิธีกำรมุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจชนิด

เดียวกันอำจแตกต่ำงกันออกไป เช่น ควรมุ่งไปในเรื่องของกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภำพ 

บริกำร กำรลดต้นทุนกำรผลิต เป็นต้น แนวคิดของผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส ำเร็จส่วนใหญ่จะ

พยำยำมด ำเนินธุรกิจในรูปแบบกำรสร้ำงพันธมิตร คือ ไม่ท ำให้เกิดเพียงผู้ชนะเพียงอย่ำงเดียว โดย

ร่วมมือในทำงสร้ำงสรรค์ เพ่ืออำศัยกันเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยกันทั้งกลุ่ม กำรร่วมมือกันอำจจะท ำได้

ในรูปแบบกำรตั้งสมำคม ชมรมเพ่ือต่อรองรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำวัตถุดิบ ปรับโครงสร้ำงภำษีที่ไม่

เป็นธรรม หรือป้องกันกำรทุ่มเทจำกต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กำรร่วมมือกันเพ่ือขึ้นรำคำสินค้ำ

อย่ำงไม่สมเหตุสมผล กำรผูกขำด กำรกักตุนสินค้ำนั้นไม่ควรจะกระท ำเพรำะจะไม่เป็นผลดีในระยะ

ยำว 

องค์ประกอบของเครือข่ำย 

1) กำรรับรู้มุมมองเหมือนกัน 2) กำรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) ควำมสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน 4) 

กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทุกคนในเครือข่ำย 5) กำรเสริมสร้ำงซึ่งกันและกัน 6) กำรเกื้อหนุนกัน และ 

7) กำรมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมสร้ำงเครือข่ำย 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมสำมำรถเรียนรู้จำกประสบกำรณ์เมื่อพำไปสู่สถำนกำรณ์จริง 

กิจกรรม:  Net Working 

วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม :  



 
 

 

ทัศนศึกษำดูงำนโซ่อุปทำนเกษตรอินทรีย์ ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ  

1. ฟำร์มเกษตรอินทรีย์ สวนลุงเครำ จังหวัดนนทบุรี 

2. ร้ำนอำหำรอินทรีย์ Croft Organic Cafe & Garden จังหวัดนนทบุรี 

3. YSF Farm Shop อตก. 

4. K Village หรือ ตลำดนัดเกษตรอินทรีย์ 

 

รำยกำรอ้ำงอิง  

Osterwalder, A., Pigneur, Y., In Clark, T., & Smith, A. (2010). Business model generation: 

A handbook for visionaries, game changers, and challengers. 

อเล็กซำนเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์, อีฟ พินเญอร์.  (2557).  คู่มือสร้ำงโมเดลธุรกิจ : ส ำหรับผู้มอง

กำรณ์ไกล ผู้คิดจะท ำกำรใหญ่และผู้หวังจะล้มยักษ์ = Business model generation.  แปลโดย 

วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนำ.  กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล มรกต ก าแพงเพชร 
วัน เดือน ปี เกิด 11 ธันวาคม 2519 
สถานที่เกิด เชียงราย 
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อีส

เทอร์น  
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 515/49 ดิไอริสคอนโดมิเนียม ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม. 10250 

ผลงานตีพิมพ์ •  มรกต ก าแพงเพชรและประสพชัย พสุนนท์ 2558 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปีสุดท้าย
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที ่
7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558.  
•  มรกต ก าแพงเพชร 2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที ่8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2559  
•  มรกต ก าแพงเพชร 2559 เรื่องเล่าจากผู้ประกอบการสีเขียว จุด
เปลี่ยนจากผับสู่ผัก จากมังกี้คลับสู่มังก้ีออร์แกนิคฟาร์ม วารสารวิชาการ
ธุรกิจปริทัศน์ ปีที ่9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 (ตอบรับ
แล้ว)  
•  สมพร เฌอหมื่อ แววมยุรา ค าสุข มรกต ก าแพงเพชร ปรียา เตียงธวัช 
และสุชาติ วัฒกานนท์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบ
และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออ
โต้พาร์ท จ ากัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งาน
วิชาการรับใช้สังคม".  
•  พริ้มเพรา กันธิยะ มรกต ก าแพงเพชร และสุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น. 
(2560) ปัจจัยความส าเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ 
Merchandiser : กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ต

 



 
 

 

 

ต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
5 "งานวิชาการรับใช้สังคม".  
•  สมิธ พิทูรพงศ์ มรกต ก าแพงเพชร และศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์. (2560) 
การตัดสินใจเลือกซ้ือยางล้อตัน กรณีศึกษาบริษัท ว.ีเอส.อุตสาหกรรมยาง 
จ ากัด ของลูกค้าใน จังหวัดสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม".  
•  รุจิพร อัศวสถิตทิพย์ มรกต ก าแพงเพชร  และสุชาติ วัฒกานนท์. 
(2560) ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 
425 DEGREE. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งาน
วิชาการรับใช้สังคม".  
•  ณริศรา เจริญสุข และมรกต ก าแพงเพชร .(2560) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานใน
แผนกจัดซื้อต่างประเทศกับแผนกท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน : กรณีศึกษาบริษัท
เอเอ (ประเทศไทย) จ ากัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที ่5 "งานวิชาการรับใช้สังคม".  
•  ผกามาศ แสงสว่าง, สุชาติ วัฒกานนท์ และ มรกต ก าแพงเพชร 
(2561) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนในการใช้บริการ 
ALIPAY ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร. การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
•  ธมนวรรณ ฉิมมณี , มรกต ก าแพงเพชร และนันทวุฒิ ครุธา. (2561) 
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A. การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา   
•  สิราวรรณ ด่านวิริยะกุล, มรกต ก าแพงเพชร, ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์ 
และกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล. (2561) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเอ จ ากัด (มหาชน) ของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา   

 



 
 

 

 

•  แผนธุรกิจเข็มทิศสู่ความส าเร็จ  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น ปีที ่2 ฉบับที่ 1 มิ.ย.-พ.ย. 2551  
•  ผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์  วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที ่3 ฉบับที่ 2 ธ.ค.-พ.ค. 2553  
•  ผู้ประกอบการ SMEs กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้า
นวัตกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557  
•  การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557  
•  หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที ่9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-
ธ.ค. 2560     
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