บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทากาไรให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของ
องค์การและผู้ถือหุ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงการบริหารงาน และ
การพัฒนาองค์การ ผู้บริหารถูกกาหนดให้มีหน้าที่เฉพาะในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างกาไรให้มาก
ที่สุด โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เป็นตัวสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจานวนมาก แต่การที่ผู้ประกอบการเน้นถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นหลัก จนกระทั่งละเลยความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากกระบวนการในการ
ประกอบธุรกิจ โดยไม่คานึงถึงคุณธรรมเป็นที่ตั้ง อันเป็นแนวคิดพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมากมาย อาทิเช่น การเอารัดเอาเปรียบ ความเหลื่อม
ล้าในสังคม อาชญากรรม และการนาทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ จากข้อมูลที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น เห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนในการร่วมกัน
แก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ว่ า จะเป็ น
หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน หากแต่การคาดหวังให้ภาคส่วนต่างๆ เข้า
มาร่วมแก้ไขปัญหานั้น พบว่ายังคงมีข้อจากัดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
เช่น ภาครัฐที่ยังติดขัดในเรื่องระบบการบริหารจัดการที่ล่าช้า เพราะต้องมีการยึดกฎระเบียบองค์การ
ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่ง มักเน้นเรื่องผลกาไรขององค์การเป็นหลัก และของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders) โดยตรง เช่นผู้ถือหุ้นนั้นอาจไม่สามารถเข้ามามีส่วนช่วยจัดการปัญหาได้เพราะอาจ
ขัดกับประโยชน์ที่เป็นเป้าหมายทางธุรกิจ หรือบางครั้งตัวธุรกิจของหน่วยงานนั้นเองก็เป็น สาเหตุ
หนึ่งของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ควรนามาพิจารณาในการบริหารจัดการ คือ จะ
มีกลไกการดาเนินการบริหารจัดการอย่างไร จึงจะนามาซึ่งเป้าหมายที่สาคัญขององค์การ คือการทา
กาไร และการมีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
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หลายปีที่ผ่านมาจึงได้เกิดแนวความคิดการส่งเสริมให้เกิดการประกอบกิจการเพื่อสังคม
(Social enterprises) อันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุในการสร้างความสมดุลและรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จากข้อมูลสานักสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (2558) กล่าวว่า สิ่ง
สาคัญประการหนึ่ง ในการสร้า งความสมดุลต่อการอยู่ ร่วมกันในสังคมคือ การที่ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความมุ่งมั่นในความสร้างสรรค์ หาวิธีการใหม่ในการดาเนินธุรกิจในแต่ละขั้นตอนของห่วง
โซ่ธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญ หาและหลีกเลี่ยงการก่อเกิดปัญหาให้กับสังคมรอบข้าง ทั้งนี้ การประกอบ
กิจการเพื่อสังคมจะประสบผลสาเร็จไม่ได้ หากผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมไม่ได้มีเป้าหมายสูงสุด
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการ
นอกจากนั้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการมีความจาเป็นต้องปรับตัวต่อการ
แข่งขันในด้านการลงทุนโดยการขยายการลงทุนทางอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่
ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการขยายตัวของธุรกิจที่มีมากเกินไป คือปัญหาความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติการเกิดสารพิษและสิ่งปฏิกูล เนื่องจากเกิด
มลภาวะจากโรงงานในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมเหล่านั้น คือ
อุตสาหกรรมอาหาร จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2558) ที่ได้มีการ
ประเมินพบว่า ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีมลภาวะแวดล้อม คือ เศษอาหาร กากไขมัน และคราบ
น้ามันจากการล้างเครื่องจักร ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งน้า เนื่องจากเป็น ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
น้าเน่าเสียปริมาณออกซิเจนในน้าลดลงมีผลทาให้สัตว์น้าตาย เพราะขาดออกซิเจน นอกจากนี้ปัญหา
ที่ตามมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อรองรับ การเพิ่มขึ้นของจานวน
ประชากร ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจาเป็นต้องผลิตอาหารในปริมาณมาก
ๆ ทาให้มีการค้นคิดวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรักษาอาหารได้นาน รวมถึงการทาให้อาหารมีรูปลักษณ์
ที่ดีเพื่อเป็นเครื่องจูงใจแก่ผู้บริโภค โดยการเติมสารบางอย่างลงไปเพื่อปรับปรุงรส กลิ่น สี ของ
อาหาร และมีการนาสารเคมี ต่าง ๆ มาผสมในอาหารเพื่อถนอมอาหาร ซึ่งสารเคมีบางอย่างเป็ น
อันตรายต่อร่างกายบางชนิด หากบริโภคเข้าไปในปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวิตได้
ปัจจุบันองค์การระดับโลกต่างๆ เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จากข้อมูลของสานัก
ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข (2557) กล่าวถึงการร่วมประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างภูมิภาคขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ (FAO :
Food and Agriculture Organization of the United Nations) และองค์การอนามัยโลก ที่สานักงาน
ใหญ่ องค์ การอาหารและเกษตร ประเทศอิตาลี ได้ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัย ของอาหาร
(Food safety) ในการส่งเสริมให้ทุกประเทศพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย องค์การอาหารและเกษตร
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ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจาก 10 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ร่วมกัน
จัดท าคู่ มื อแนวทางการพั ฒนานโยบายอาหารปลอดภัย แบบสมดุล ในระยะยาว เพื่ อใช้เป็นแนว
ทางการทานโยบายอาหารปลอดภัยของแต่ละประเทศทั่วโลก ในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอฟ
เอโอได้จัดทาโครงการความร่วมมือกับประเทศไทย เพื่อศึกษาเป็นพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากประเทศ
ไทยมีนโยบายในเรื่องนี้ชัดเจน โดยได้มอบหมายให้สานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
เป็นองค์การหลักในการประสานงานความร่วมมือดังกล่าว
ในการเสริมสร้างการประกอบการด้านอาหารที่มุ่งเน้นด้านการคานึงถึงความปลอดภัยของ
ทุ ก ฝ่า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ กิ จการเพื่ อ สัง คมเป็ นแนวคิ ดหนึ่ง ที่ เริ่ ม มีก ารกล่า วถึ ง อย่ า ง
แพร่หลายตั้งแต่ ค.ศ. 1990 รัฐบาลอังกฤษ โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมอังกฤษ (UK
Department for Trade and Industry) ได้ให้คาจากัดความเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมว่า “องค์กรที่มี
รูปแบบการดาเนินงานในเชิงธุรกิจแต่มีเป้าหมายทางสังคมเป็นหลัก และรายได้จากการดาเนินธุรกิจ
จะนากลับมาสู่การพัฒนาสังคมและพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็น
หลัก มิใช่เพื่อความมั่งคั่งของเจ้าของและผู้ถือหุ้น”และแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับทั้งในด้านแนวคิด
ทฤษฏีและมีการนาไปปฏิบัติในภาคธุรกิจในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน
เป็นต้น
ในประเทศไทย แนวคิ ด กิ จ การเพื่ อสังคมแพร่ หลายมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ ผ่านมา
ภาครัฐบาลโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) มีนโยบายที่
จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมภายในประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางการ
พัฒนากิจการเพื่อสังคมเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ภาครัฐโดย
คณะรัฐมนตรีได้มี มติเห็นชอบให้มีการประกาศแผนแม่บทการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.
2553 – 2557 และในปีถัดมาใน พ.ศ. 2554 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ เป็ น องค์ ก ารก าหนดนโยบายและทิ ศ ทางในการสร้ า งเสริ ม กิ จ การเพื่ อ สั ง คม
ภายในประเทศ และการก่อตั้งสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เพื่อเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนแม่บท เพื่อสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมจากภาคส่วน
ต่างๆ
ทั้งนี้แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 ได้ระบุไว้ว่า กิจการ
เพื่อสังคม (Social enterprise) คือ กิจการที่มีรายรับจากการขายการผลิตสินค้า และ/หรือการ
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ให้บ ริ ก าร ที่ ถูก ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ เป้ า หมายอย่ างชัดเจน ตั้ งแต่ แรกเริ่ม หรือมี ก ารก าหนดเพิ่ มเติม หรื อ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกาไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเท่านั้น และมีกระบวนการผลิต
การดาเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุข
ภาวะ และสิ่งแวดล้อม มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วย
ตนเอง ผลก าไรส่ วนใหญ่ถู ก นาไปใช้ ใ นการขยายผลเพื่ อ การบรรลุ เป้ าหมายดั ง กล่ าว หรือ คื น
ผลประโยชน์ให้แก่สังคมหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งสามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย และมีการ
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายและความสาเร็จของกิจการเพื่อสังคมมีปัจจัยหลายประเด็น จาก
ข้อมูลของหนังสือ The benefits and challenges of running a social enterprise (2013) พบว่า สาเหตุ
ที่ทาให้การดาเนินกิจการเพื่อสังคมประสบความล้มเหลว เนื่องจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้อง
เผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายหลักสองประการ หรือที่เรียกว่า Double Bottom-Line
โดยเป้าหมายแรกคือ เพื่อให้เกิดกาไร หรือผลประกอบการที่ดีเหมือนธุรกิจทั่วๆไป แต่อี กเป้าหมาย
หนึ่งซึ่งมีความสาคัญไม่แพ้กันคือ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหรือทาให้สังคมดีขึ้น ดังนั้น จึงเป็น
การยากสาหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการดาเนินกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักสองประการไป
พร้อมๆ กัน เนื่องจาก เป้าหมายทางสังคมในบางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการทากาไรของธุรกิจ ด้วยเหตุ
นี้ กิจการเพื่อสังคมเป็นจานวนมากจึงประสบกับปัญหาทางการเงินในระยะเริ่มแรกของการดาเนิน
กิจการ นอกจากนั้น จากรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โดยสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน ภายใต้มูล นิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553) กล่าวถึงปัญหาในการดาเนินกิจการเพื่อสังคม
ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจและความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม การขาดการรวมกลุ่ม
ของกิจการเพื่อสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์ก ารกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย การขาด
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนด้านการเงิน การขาดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
การขาดการสนับสนุนทางด้านอื่นๆ รวมทั้งตลาดรองรับสินค้ากิจการเพื่อสังคมค่อนข้างจากัด และ
ขาดสิ่งจูงใจในการมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และแรงงาน
อาจกล่าวได้ว่า กิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ปัญหาทางสังคมที่นับวันยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น (Johnson, 2000) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การขาดความรับผิดชอบทางสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งนาไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน อันส่งผลให้
เกิดความตื่นตัวของกระแสโลกในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food safety) ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความ
ห่วงใยต่อสุข ภาพมากขึ้ นจึง ให้ค วามสนใจแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและอาหาร ตระหนัก ถึง
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพจากการบริ โ ภคอาหารที่ ไ ม่ ส ะอาดหรื อ ปนเปื้ อ นเชื้ อ โรคและสารพิ ษ ใน
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ขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
ถูกนามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรสาหรับการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทาให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเสรีมากขึ้น
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศกับประเทศอาเซียนด้วยกันเพราะมาตรการ
ด้า นสุขอนามั ยและสุขอนามัย พื ชและความปลอดภัย ด้านอาหารจะถูก นามาเป็นเงื่อนไขในทาง
การค้ามากขึ้น ในประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) ได้ประกาศนโยบาย
ครั ว ไทยสู่ ค รั ว โลก สิ น ค้ า เกษตรและอาหารต้ อ งมี ค วามปลอดภั ย และได้ ม าตรฐานรวมทั้ ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 อันเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับการ
ผลิตสินค้ าไทยให้มีคุ ณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งการดาเนินการช่วงต้นน้าจะต้องสนับสนุนให้
เกษตรกรทุกรายที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็ นอาหารมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ
(Good Agricultural Practice : GAP) นอกจากนั้น จากข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และ
กระทรวงพาณิ ช ย์ (2558) พบว่ า อุ ต สาหกรรมอาหารประสบกั บ ปั ญ หามากมาย เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมอาหารจานวนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีข้อจากัดทางด้าน
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด และการเงิน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิต
ในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตในระดับใหญ่ได้ การทาเกษตรอินทรีย์มีความเสี่ยง
จากความเสียหายของผลผลิตสูงกว่า เนื่องจากการไม่ใช้สารเคมี ทาให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่าและมี
ต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ออกสู่ตลาดน้อย นอกจากนั้น ประเทศ
ไทยมีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพียงไม่กี่ชนิด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาเกษตรอินทรีย์
การผลิตจึงยังเป็นการผลิตแบบง่ายๆ ที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เป็นการผลิตสินค้าเกษตรพื้นฐาน
เช่น ข้า ว ผัก ผลไม้ส ด เป็นต้น อุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้น ยังขาด
อุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูง ขาดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในลักษณะคลัสเตอร์ ต้อง
พึ่งพิงตลาดหลักไม่กี่แห่ง แนวโน้มต้นทุนแรงงานสูงและขาดแคลนโรงงานแปรรูปจานวนมาก ทา
ให้ทางานไม่เต็มประสิทธิภาพกาลังผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์มีข้อจากัด เนื่องจากมีราคาสูงกว่า
สินค้าเกษตรโดยทั่วไปร้อยละ 20-30 ทาให้ตลาดยังคงจากัดเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีกาลังซื้อค่อนข้างสูง
ขณะที่แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มีความต้องการมากกว่าอุปทานการผลิต
อย่ า งไรก็ ตาม นอกเหนือจากปัญหาทางด้านการผลิตที่ก ล่าวมาข้างต้น อุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ประสบกับ ปัญหาการขาดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) ของเกษตรกรและ
ผู้บริโภค นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของภาครัฐขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง ที่ผ่าน
มาภาครัฐยังขาดการรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้บริโภค
ทั่วไปให้ตระหนักถึงความสาคัญของการผลิตและการบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
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ขาดการสนับ สนุ นงานวิจัย เพื่ อพั ฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารใหม่ๆ ที่ส ร้างมูล ค่าเพิ่ มของสินค้าใน
อุตสาหกรรมอาหาร สาหรับปัญหาการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ภาครัฐขาดแคลนเครื่องมือและบริการการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรม
อาหาร และขาดองค์กรที่มีเอกภาพซึ่งให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ (Certified body)
ในระดับโลก
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตต่างๆ ทั้งจากภาคเกษตรกรรม การ
ประมง ปศุสัตว์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถส่งออก
ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั่วโลกได้กว่า 200 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยมากกว่าปีละ 800,000
ล้านบาท โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าให้ประเทศได้มากกว่า 897,529 ล้านบาท
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคได้หันมาให้ความสาคัญกับการ
ดูแลสุขภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะกลุ่ม
อาหารอินทรีย์ (Organic Food) ซึ่งหมายถึง อาหารที่ผ่านการผลิตทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี
ปุ๋ยเคมี หรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้นได้รับความสนใจมากขึ้น จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ (2557)
พบว่า ตลาดสินค้าอินทรีย์ทั่วโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 2 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้สินค้าอินทรีย์มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย และถือเป็นโอกาสในการส่งออก
สินค้าอินทรีย์ของไทยออกสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ ตลาดสินค้าอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด คือ สหรัฐ อเมริกา มี
มูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าอินทรีย์ประเภทอาหารอินทรีย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ
10.2 ของมูลค่าตลาดรวม ขณะที่สินค้าอื่นๆ มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สินค้าอินทรีย์สามารถจาหน่ายได้ในราคาที่แพงกว่าสินค้าปกติ ขณะที่ ตลาดยุโรปมีมูลค่าใกล้เคียง
กับตลาดสหรัฐฯ คือ 1 ล้านล้านบาท โดยทั้ง 2 ตลาดรวมกัน มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน กว่าร้อยละ 90
ของตลาดเกษตรอินทรีย์โลก
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่ง ชาติ (สกส.) จานวน 208 กิ จการ ในจานวนนั้นมีผู้ประกอบการที่ไ ด้รับ การคัดเลือกจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทาหน้าที่คัดกรององค์การต้นแบบของกิจการเพื่อสังคมจานวน 50
องค์การ และในจานวนองค์การต้นแบบดังกล่าว มีธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการอาหาร
อินทรีย์แปรรูปจานวน 6 องค์การ โดยแบ่งประเภทตามการจัดตั้ง 4 ประเภท ได้แก่กิจการเพื่อสังคม
ที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน (Private) กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยองค์การสาธารณประโยชน์ หรือ
องค์การพัฒนาสังคม (Non- governmental organization) หมวดวิสาหกิจชุมชน (Community-based)
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และหมวดธุรกิจไตรกาไรสุทธิ (Triple-bottom line business) (คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคม
น้าดี 50 องค์กร, 2553)
จากที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทยจึงมีความน่าสนใจ และมีความสาคัญในทางวิชาการและ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ (Organic food) ในประเทศไทย
เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการที่มีประสิท ธิผล รวมทั้งคุณลักษณะของการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย
อั น จะน าไปสู่ ก ารจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและเชิ ง การบริ ห ารจั ด การในการส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทยต่อไป
1.2 โจทย์วิจัย
คุณลักษณะของการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อทราบสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคม
ด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะการบริหารจัดการและข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายในการ
ส่งเสริมประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนกรณีศึกษำ
การวิจัยในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกกิจการที่จะศึกษาจากองค์การที่เข้าข่ายกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยเน้นเฉพาะธุรกิจแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์จากตัว
แบบกิจการเพื่อสังคม 50 องค์การ ซึ่งถูก แบ่งหมวดหมู่ออกเป็นประเภทของกิจการเพื่อสังคม 4
ประเภท ตามรูปแบบการก่อตั้งกิจการ ได้แก่ กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน (Private)
กิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ จั ด ตั้ ง โดยองค์ ก ารสาธารณประโยชน์ ห รื อ องค์ ก ารพั ฒ นาสั ง คม (Nongovernmental organization) หมวดวิสาหกิจชุมชน (Community-based) และหมวดธุรกิจไตรกาไร
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สุทธิ (Triple-bottom line business) ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทา
หน้าที่คัดกรององค์การต้นแบบของกิจการเพื่อสังคม โดยเป็นธุรกิจแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์
จานวน 6 องค์การ โดย บริษัท สวนเงินมีมา จากัด และบริษัท เขาค้อทะเลภู จากัด ซึ่งจัดอยู่ใน
ประเภทกิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน (Private) ส่วนประเภทกิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดย
สาธารณประโยชน์หรือองค์การพัฒนาสังคม (Non-governmental organization) ได้แก่ สหกรณ์ กรี
นเนท จากัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงเรียนชาวนาและมูลนิธิข้าวขวัญ และสุดท้ายคือ
ร้านบ้านนาวิลิต ซึ่งจัดอยู่ในหมวดธุรกิจไตรกาไรสุทธิ (Triple-bottom line business)
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็นด้านการบริหารจัดการใน 5 มิติคือ ประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ
การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายของภาครัฐ โดยมิติอื่นๆที่นอกเหนือไปจากประเด็นด้าน
การบริหารจัดการใน 5 ประเด็นดังกล่าว จะถือเป็นข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 – เดือนธันวาคม 2559
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ไปส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลง
สังคมไปในทางที่ดีขึ้น
2. ได้องค์ ความรู้เกี่ยวกับ คุณลัก ษณะร่วมของการบริหารจัดการกิจการเพื่ อสังคมใน
อุตสาหกรรมด้านอาหารอินทรีย์ ที่มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น และแก้ ไ ขคุ ณ ลั ก ษณะด้ อ ยด้ า นการบริ ห ารจั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ เ ป็ น
กรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน
3. นาองค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ที่มีประสิทธิผล ซึ่งผู้ประกอบการเพื่อสังคมสามารถนาไปพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
ส่วนภาครัฐสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางเทียบเคียงในการพัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดกิจการเพื่อสังคมภายในประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศต่อไป
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ
ประสิทธิผล หมายถึง การประกอบธุรกิจที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การตั้ง
ไว้ ได้ แก่ ความอยู่ ร อด ความสามารถในการสร้างผลก าไรอย่ างต่อ เนื่อง ความสามารถในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การจากการทางาน
ร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจการเพื่อสังคม หมายถึง กิจการที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก กิจการเพื่อสังคมจะต้องมีรายได้หลักจากการขายสินค้า
และ/หรือบริการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย กิจการเพื่อสังคมในงานวิจัยนี้ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ขึ้น
ทะเบี ยนกั บส านัก งานสร้างเสริมกิ จการเพื่อสังคมแห่งชาติ และได้รับการพิ จารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทาหน้าที่คัดกรององค์การต้นแบบของกิจการเพื่อสังคมจานวน 50
องค์การ
อาหารอินทรีย์ หมายถึง อาหารที่ผ่านการผลิตทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี
หรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้อาหารอินทรีย์จะหมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม ที่ผ่านการผลิตทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี หรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆ
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ดัง กล่าวยังรวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป
พร้อมรับประทาน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม หมายถึง ผู้ที่ประกอบกิจการที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการ
แก้ ไ ขปั ญหาและพั ฒนาชุ ม ชนสัง คม และ/หรือ สิ่งแวดล้อ มเป็น หลัก โดยในงานวิจั ย ครั้ง นี้ เป็ น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ที่ ผ่ า นกระบวนการแปรรู ป พร้ อ ม
รับประทาน
ภาวะผู้นา หมายถึง คุณลักษณะทางการบริหารของผู้นากิจการเพื่อสังคม ได้แก่ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การนานวัตกรรมทางการบริหารมาใช้ในองค์การ ความมุ่งมั่น และความมีวิสัยทัศน์
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง รูปแบบของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และวิธีการคิด ซึ่ง
สมาชิกในกิจการเพื่อสังคมยึดถือร่วมกัน สะท้อนผ่านวิธีการทางานและปฏิบัติงาน ในงานวิจัยครั้งนี้
ในมิติด้า นวัฒนธรรมองค์ การ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการศึกษา โดยแบ่งมิติของวัฒนธรรม
องค์การ เป็น 3 มิติหลักได้แก่
วัฒนธรรมทางความคิด คือ การที่กิจการเพื่อสังคมถ่ายทอดความรู้และค่านิยมให้แก่ของ
บุคลากร
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วัฒนธรรมทางการกระทา คือ การที่กิจการเพื่อสังคมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผ่าน
การปฏิบัติร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ การที่กิจการเพื่อสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลิตภัณฑ์ บริการ และ
บุคลากรให้กับองค์การ
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง วิธีการในการบริหารจัดการความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัด
จาหน่าย และผู้บริโภค
นโยบายของภาครัฐ หมายถึง นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อ
สังคม และการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคม
เทคนิ ค การสัม ภาษณ์ เจาะลึ ก หมายถึง เทคนิ ค การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ในการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ ซึ่งเป็นการสนทนาซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา

