บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ในประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความลึกซึ้งในการได้มาซึ่งข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยด้วยการสังเกตการณ์และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกับผู้ให้ข้อมูล
สาคัญที่เกี่ย วข้อง ซึ่ง เป็น การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มผู้ประกอบการเพื่ อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อ
สังคม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม ผู้วิจัยขอนาเสนอ
ผลการศึกษาคุณลักษณะการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่ง
แสดงถึงคุณลักษณะของการบริหารจัดการในมิติด้านประสิทธิผลการบริหารจัดกิจการเพื่อสังคม
ด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มิติด้านภาวะผู้นา มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ มิติด้านการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมิติด้านนโยบายของภาครัฐ โดยแบ่งการนาเสนอผลการวิจัย เป็นดังนี้
4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคม
ด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย
4.2 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
4.2.1 ผลการศึ ก ษาวิ จัย เชิง คุณภาพซึ่งเก็ บ ข้อ มูล จากผู้บริ หารระดับ สูงของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จากการสัมภาษณ์
4.2.2 ผลการศึ กษาวิจัย เชิงคุณภาพซึ่งเก็ บข้อมูลจากนัก วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคมจากการสัมภาษณ์
4.2.3 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่
รับผิดชอบดูแลการดาเนินกิจการเพื่อสังคมโดยตรงจากการสัมภาษณ์
4.2.4 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
สังคมจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
4.3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
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4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย
ในประเด็นสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเทศไทย จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า
กิจการเพื่อสังคมถือกาเนิดขึ้นมาในประเทศไทยหลายปี และเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยมาจากสถานการณ์
ปัจจุบันที่กระแสความนิยมในการประกอบกิจการเพื่อสังคมมีมากขึ้น เนื่องจากการประกอบกิจการ
เพื่อสังคมได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์
ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสาคัญกับ การรักษา
สุขภาพและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นอีกที่สาคัญที่ทา
ให้เกิดการขยายตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น อาทิ การใช้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และของกรมวิชาการเกษตร การมีผู้ประกอบการค้า
ปลีกเฉพาะทางที่มีนโยบายการตลาดเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ และผู้ประการค้าปลีกขนาดใหญ่
โดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด เริ่มเห็นแนวโน้มทิศทางของตลาดเกษตรอินทรีย์ จึงได้เริ่มจาหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์กันเพิ่มขึ้น อาทิ ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarket) คาร์ฟูร์ (Carrefour) ฟู้ด
แลนด์ (Foodland) เอ็มโพเรียม (Emporium) และ สยามพารากอน (Siam Paragon) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ในประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดต่างเห็นตรงกันว่า การบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ให้มีประสิทธิผลไม่ใช่เรื่องง่าย ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้อานวยการมูลนิธิอโชก้า (การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “จะทำธุรกิจ
อะไรสักอย่ำงไม่ใช่เรื่องง่ำย เพรำะว่ำโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรรำยย่อย ต้องเริ่มตั้งแต่มีควำมคิด
(idea) ไปหำเงิน ไปหำสถำนที่ ไปรู้จักลูกค้ำ ผลที่สุดก็คือทำคนเดียวไม่ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำไม่มี
กลไกสนับสนุน ผู้ประกอบกำรสังคมยิ่งยำกกว่ำนั้นอีก เพรำะว่ำนอกเหนือจำกที่กล่ำวมำทั้งหมดเขำ
ยังต้องบ่งชี้ (Identify) ปัญหำที่เขำรู้สึกทนไม่ได้อยำกจะมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข หลำยครั้งก็จะไป
ขัดแย้งกับคนที่มีผลประโยชน์ร่วม เพรำะฉะนั้นเขำต้องฝ่ ำฟันอะไรอีกหลำยอย่ำง” จะเห็นได้ว่าใน
การดาเนินกิจการเพื่อสังคมดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะปัญหาต้นทุนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่มีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียด
ของค่าใช้จ่ายในการจัดการขบวนการผลิต และคานวณต้นทุนต่อหน่วย จะพบว่าราคาของผลผลิต
และสินค้ า เกษตรอินทรีย์นั้นไม่ ได้แพงกว่าสินค้าทั่วไป สาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้ต้นทุนการผลิต

118

ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์สูงมาจากปัจจัยหลายประการได้แก่ 1) ไร่เกษตรอินทรีย์มีขนาดเล็ก ใช้
แรงงานต่อหน่วยในการผลิตมากกว่าฟาร์มทั่วไป 2) ปริมาณของสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างน้อย
ทาให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าต่อหน่วยออกสู่ตลาดนั้นสูงกว่าผลผลิตทั่วไป 3) เกษตรกรได้รับ
รายได้ที่เป็นธรรมและพอเพียง 4) มีการจัดการมาตรฐาน คุ้มครองสัตว์เลี้ยงในไร่ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า 5) มีจานวนจากัดเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้บริโภค จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จะ
พบว่ า สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารอิ น ทรี ย์ สู ง คื อ การที่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจาเป็นต้องคานึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ดังผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29
กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ต้นทุนบำงที่อำจเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรก็เป็นไปได้ หรือเกิดจำกเรื่อง
ของกำรผลิต หรืออำจจะเกิดจำกตัววัตถุดิบที่มำแพง แต่ก็เชื่อว่ำโดยเฉลี่ยกิจกำรเพื่อสังคมต้องมี
ต้นทุนที่สูงกว่ำกิจกำรทั่วไปแน่นอน อย่ำงเช่นสมมติว่ำวัตถุดิบสมุนไพรเรำบอกว่ำเรำเป็นกิจกำร
เพื่ อ สั ง คม เป้ ำ หมำยหลั ก ของเรำคื อ ต้ อ งกำรลดช่ อ งว่ ำ งของเกษตรกร ให้ เ กษตรกรมี ร ำยได้
เพรำะฉะนั้ นเรำไม่ ส ำมำรถซื้อในรำคำตลำดได้ เพรำะถ้ำ อย่ ำ งนั้น คือเกษตรกรไม่ไ ด้ อะไรเลย
ขำดทุนอย่ำงเดียว เพรำะฉะนั้นเรำก็ต้องมีระบบกำรต่อรอง (Negotiate) กับให้เกษตรกรไปคำนวณ
มำว่ำต้นทุนของเขำเท่ำไหร่ เท่ำไหร่เขำอยู่ได้”
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่าแนวทางหลักการแก้ไขปัญหาต้นทุน
การผลิตอาหารอินทรีย์ ที่มีราคาสูงควรเป็นแนวทางของการสร้างเครือข่าย การรวมกลุ่มกัน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 กรกฎาคม 2559) อธิบายว่า
“เกษตรกรก็ทำเป็นกลุ่มอยู่แล้ว อย่ำงกลุ่มที่ปลูกผัก หนึ่งเมล็ดพันธุ์ซึ่งเดิมเขำไปซื้อเองแพง ถ้ำมีกำร
จัดหำให้เป็นกลุ่มก็คือหนึ่งถูกลง บำงกลุ่มอำจจะเพำะพันธุ์กันไว้ถูกลง สองมีกำรไปสอนอย่ำงที่
บอกกำรทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และบำงที่ไม่มีวัตถุดิบ และได้วัตถุดิบจำกอีกที่หนึ่งซึ่งถูกกว่ำ ทุก
อย่ำง ต้นทุน (Cost) ก็จะลงหมด พอลงบำงทีผมเห็นเขำยังใช้ระบบในเรื่องกำรลงแขกคือหมำยถึง
ช่วยกันตรงนี้ ต้นทุนทุกอย่ำงก็ลงหมด” และจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ตอนนี้เรำมีกลุ่มโมเดลที่จังหวัดกำฬสินธุ์ คือ
กลุ่มตำบลนำโก เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เรำเข้ำไปสนับสนุนให้ทำอินทรีย์และปลูกข้ำวให้เรำ ตรงนี้ก็จะ
มีกำรเคลื่อนย้ำย (Move) เจ้ำหน้ำที่ของเรำเข้ำไปทำกิจกรรมกับชุมชน ทั้งตรวจสุขภำพ ตรวจแปลง
นำ ไปปักดำ เก็บเกี่ยว และเข้ำไปแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในชุมชนควำมรู้กำรเพำะปลูกดั้งเดิม ควำมรู้
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรำเอำเข้ำไปแลกเปลี่ยนในกำรลดต้นทุน ในกำรจัดกระบวนกำรเพำะปลูก
ให้ไ ด้ป ระสิท ธิภำพมำกขึ้ น ” ดั ง จะเห็น ได้ว่ า แนวทางการแก้ ไ ขปัญหาต้ นทุ นการผลิต และลด
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อุป สรรคในการดาเนินกิจการเพื่ อสั งคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จาเป็นต้องอาศัย ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งจากความร่วมมือที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้ผลิต และจากการ
สนับสนุนส่ง เสริม กลุ่ม เกษตรกรผู้ผลิต โดยผู้ประกอบการเพื่ อสังคมซึ่ง เป็นกุ ญแจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ประสิทธิผล ยิ่งไปกว่านั้น การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตอาหารอินทรีย์ สูง
สามารถทาได้โดยการพึ่ ง พาตนเอง เกษตรกรทาการเพาะปลูกอินทรีย์ด้วยตนเอง ไม่จ้างผู้อื่นทา
การเกษตรแทน ซึ่งเป็นลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก อันจะเป็นผลทาให้ต้นทุนการผลิตต่าลง ดังจะ
เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของประธานมูลนิธิข้าวขวัญ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2559)
ที่กล่าวว่า “ตอนนี้ 1) ชำวบ้ำนทำกำรเกษตรแบบไม่ยั่งยืน ต้องพึ่งคนอื่น มีควำมเสี่ยงมำก 2) ทำลำย
ฐำนทรัพยำกรตัวเอง ทำลำยดิน ทำลำยน้ำ ทำลำยสิ่งแวดล้อม เพรำะฉะนั้นกำรผลิตจะเสี่ยงเพรำะ
ธรรมชำติจะไม่สมดุล ต้องใช้ปัจจัยภำยนอกมำก ต้นทุนก็สูง อันนี้เป็นกำรผลิตที่ไม่ถูกต้องจะไม่
ยั่งยืน”
นอกเหนือจากปัญหาต้นทุนการผลิตอาหารอินทรีย์ที่สูงแล้ว ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็น
ว่า ปัญหาการขาดความเชื่อในเรื่องอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิตเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ให้มีประสิทธิผล เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับ
ทัศนคติและความเชื่อแบบเดิมในการทาการเกษตรแบบเคมีมากกว่าการทาการเกษตรแบบอินทรีย์
และยังขาดแรงจูงใจให้หันกลับมาเปลี่ยนจากการทาเกษตรเคมีเป็นอินทรีย์ ดังจะเห็นได้จากการให้
สัมภาษณ์ของผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่ อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 9 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “อย่างสมมติผมอยากส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกกาแฟอินทรีย์ ถ้า
เทียบอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าปลูกเคมีปกติ สิ่งที่ผมต้องทาและเกิดขึ้นจริ งอย่างกาแฟกรีนเนทที่เขาไปทา
กาแฟอินทรีย์เขาต้องอาศัยเงินทุนของมูลนิธิเขาเองไปทางานพัฒนาอยู่ 7 ปีเพื่อเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อ
พิสูจน์ ไม่อย่างนั้นชาวบ้านไม่เปลี่ยนอยู่ดี ” และการให้สัมภาษณ์ของประธานมูลนิธิข้าวขวัญ (การ
สื่อสารส่วนบุคคล , 6 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ทีนี้ชาวบ้านถูกใส่ซอฟท์ แวร์แบบเคมีเข้าไป
เพราะพวกบริษัททั้งหลายต้องการขายสารเคมี ก็เอาซอฟท์แวร์สารเคมีใส่เข้าไป มีวิธีใส่ทั้งโฆษณา
เรื่องการศึกษา เรื่องค่านิยมต่างๆ ชาวบ้านก็ได้โปรแกรมเคมีเข้าไปจ้างก็ไม่เลิก ต้องเอาซอฟท์แวร์
ออกก่อน” ซึ่งปัญหาการขาดความเชื่อในเรื่องอินทรีย์ของเกษตรกร ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนผู้ ผ ลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ซึ่ ง สวนทางกั บ ความต้ อ งการบริ โ ภคอาหารอิ น ทรี ย์ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ประกอบกับการที่เกษตรกรไม่พึ่งพาตนเอง จ้างผู้อื่นทาการเพาะปลูก แทน ทาให้ต้นทุน การผลิต
เกษตรอินทรีย์สูง จนในที่สุดเกษตรกรทาการเกษตรขาดทุน มีหนี้สินมากมาย
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่าแนวทางหลักการแก้ไขปัญหาการขาด
ความเชื่ อในเรื่องอินทรีย์ ข องเกษตรกรผู้ผลิต ควรเป็นแนวทางของการสนับสนุนจากกลุ่มหรื อ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่ อสังคม (การสื่อสารส่วนบุ คคล, 16
กรกฎาคม 2559) อธิบายว่า “ต้องเรียนให้ทราบว่าแรกเริ่มทีในบ้านเราเข้ามาสู่ยุคของเคมีนานมาก
ฉะนั้นการที่จะกลับ เข้า ไปสู่เกษตรอินทรีย์ ค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลา และจะต้องมีก ลุ่มหรือ
หน่วยงานที่ต้องเข้ า มาสนับ สนุนเพื่ อสร้างแนวทาง และปลูก ฝังแนวทางตรงนี้ใ ห้เขาอยู่ ได้ด้วย
ตนเอง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาการขาดความเชื่อในเรื่องอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิต
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ร ณรงค์จากภาครัฐสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่องเกษตรอินทรีย์ การกระตุ้นจิตสานึกในการบริโภค
อาหารปลอดภัย ไร้สารพิษ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารอินทรีย์และโทษของ
สารเคมี นอกจากการรณรงค์จากภาครัฐ แล้ว การสนับสนุนจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในการทาเกษตรอินทรีย์ ดัง
จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของของประธานมูลนิธิข้าวขวัญ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม
2559) ที่ก ล่าวว่า “ทีแรกเราคิดว่าถ้าเราทาให้ดีกว่าได้ เช่น ถูกกว่า ผลผลิตดีกว่า ต้นทุนต่ากว่า
ปลอดภัยกว่า และขายได้ง่ ายกว่า ทุ ก อย่างดีก ว่าหมด ทาแล้วเกษตรกรดีขึ้นทุก อย่ างเขาก็ จะเอา
เพราะฉะนั้นพอเราพัฒนาเทคนิคได้ก็ไปทดสอบกับเกษตรกร เลือกเกษตรกรบางรายที่เขาต้องการ
ทดสอบกับเราให้เขามาทดลองกับเรา และเราก็ประกันให้ว่าถ้าล้มเหลวก็จะจ่ายให้ เขาก็ทดลองกับ
เราจนกระทั่งเขาทาได้ พอทาได้เขาก็ทาเองไม่ต้องไปรับรอง ฐานะเขาก็ดีขึ้นอย่างคุณ ชัยพร ลูกศิษย์
ผม ที่ได้รับรางวัล เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติและเป็นปราชญ์แผ่นดิน ทามา 21 ปี ตั้งแต่ปี 2538 ที่
ได้เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพิ่มนาจาก 30 ไร่ เป็น 115 ไร่ ซื้อนาเพิ่ม” ซึ่งแสดงว่า การสนับสนุนจาก
ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมโดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในการทาเกษตร
อินทรีย์ในลักษณะเปิดโอกาสให้ทดลองทาเกษตรอินทรีย์ และประกันค่าใช้จ่ายให้เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่มีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาการขาดความเชื่อในเรื่องอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิต
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ปัญหาการขาดความรู้
ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย เนื่องจากผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมส่วนใหญ่เริ่มต้นธุรกิจจากความต้องการแก้ไขปัญหาสังคมเพียงประการเดียว ดังนั้น จึงเป็น
การยากที่ จะดาเนินกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การทั้ง 2 ประการได้แก่ วัตถุประสงค์
ทางด้านเศรษฐกิจ และวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมไปพร้อมๆ กัน จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์
ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “การที่เขาอาจจะถูกโตมาจากกิจกรรมเพื่อสังคมจะถูกเหมือน
เป็น รอยแผล (Stigma) ในใจเขา เวลาที่ไปทาธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เขาจะมีความคิด เขาจะมีความรู้สึก
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ว่าสวนทางกันระหว่างสังคมกับธุรกิจ ” และการให้สัมภาษณ์ของผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ(สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ในฝั่งของ
ผู้ประกอบการเองผมคิดว่าส่วนใหญ่ของคนที่มาทาเรื่องกิจการเพื่อสังคมมาจากฝั่งภาคสังคม (Social
sector) ซึ่งจะอ่อนเรื่องการจัดการในการทาธุรกิจ อันนี้เป็นพื้นฐาน (Basic) ที่ผมคิดว่าปัญหาแบบ ....
มากและเป็นมานาน ตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการต้นทุน การขาดนวัตกรรม การเข้าไม่ถึงเงินทุน อัน
นี้เป็นปัญหาเหมือน SME+ ก็คือพวกปัญหา SME แล้วมาบวกอีกเพราะว่าตัวเองยากกว่า ” นอกจาก
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ส่วนใหญ่เริ่มต้นธุรกิจจากความต้องการแก้ไขปัญหาสังคมแล้ว กิจการ
เพื่อสังคมหลายรายเริ่มต้นมาจากการรับเงินบริจาค ไม่ได้อยู่ได้ด้วยการทาธุรกิจเลี้ยงตัวเองจนมีกาไร
ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการ
เพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เนื่องจากภาคประชาสังคมส่วน
ใหญ่ที่ผ่านมาอยู่ได้ด้วยเงินบริจาค พอคิดจะมาทาเป็นกิจการที่ให้มีรายได้อยู่ตัวจะแตกต่าง ความคิด
(Mentality) จะแตกต่าง ความคิด แนวคิดต่างๆ ในการที่จะทาธุรกิจก็จะแตกต่าง”
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่าแนวทางหลักการแก้ไขปัญหาการขาด
ความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรเป็นแนวทาง
ของความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อสังคมและหน่วยงานภาคเอกชน หรือผู้ที่มีความรู้
ความชานาญทางด้านธุรกิจ โดยการหันมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกั น ทั้ง ทางด้า นการเงิน การบัญชี การจัดทาแผนธุรกิจ และการตลาด จะเห็นได้จากการให้
สัม ภาษณ์ข องนัก วิช าการผู้ท รงคุณวุฒิและผู้เชี่ย วชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิ จการเพื่ อสังคม (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “จริงๆ คือพยายามแนะนาและทากันมาก็คือ จะต้อง
ให้ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ คือผู้ประกอบการสังคม (Social Enterprise) จะมีความรู้ทางธุรกิจน้อย
ก็ต้องอาศัยจับมือกับคนที่มีความรู้ทางธุรกิจ วิธีทา (Run) ธุรกิจ ฯลฯ ก็ทาขึ้นมา อาจจะต้องเปิดใจ
รับคาแนะนาต่างๆ” และจากคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่อง
กิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ถ้าคุณอยากจะประกอบ
กิจการเพื่อสังคมคุณจะต้องมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้ก็จะมีก ารบริหารธุรกิจ งาน (Task) ย่อยก็จะ
เป็นเรื่องบัญชี การตลาด ฯลฯ อีกด้านก็จะเป็นเรื่องเครือข่าย (Network) ก็คือจะช่วยหาคนที่สามารถ
อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาช่วยเป็นที่ปรึกษา หรือสร้างทาให้คุณสามารถทางานแบบมี
เพื่อน เพราะการเป็นผู้ประกอบการปกติเป็น SME ก็ยากแล้ว เป็น SE ก็ยากขึ้นมาอีก ดังนั้น ต้องมี
แนวร่วมเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทางานคนเดียว และสุดท้ายก็จะเป็นสามารถเขียนแผนธุรกิจ มีคน
มาช่วยทางานมากขึ้น” จะเห็นว่าการดาเนินกิจการเพื่อสังคมให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การทั้ง
วัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ และวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมจาเป็นต้องอาศัยการทางานร่วมกัน
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กับผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นการยากในช่วง
เริ่ ม ต้ น ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ สั ง คมจะด าเนิ น การแต่ เ พี ย งล าพั ง เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจ ประกอบกับกิจการเพื่อสังคม
ยั ง ไม่ เ ป็ นที่ รู้จั ก อย่ า งกว้ า งขวางกั บ บุค คลทั่วไป และยั ง เป็ นที่ถ กเถีย งกั น ท่า มกลางนัก วิ ชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการเพื่อสังคมถึงความชัดเจนและความเข้าใจ
ในความหมายที่ แท้ จริง ดัง นั้น การที่กิจการเพื่อสังคมจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภค และ
ประชาชนคนทั่วไปจึงเป็นการยากกว่าการดาเนินธุรกิจโดยทั่วไป การส่งเสริม จากภาครัฐเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งสนับสนุนได้โดยการที่ภาครัฐมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะอบรมให้ความรู้
กับผู้ประกอบการเพื่อสังคม ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริม
กิ จ การเพื่ อ สั ง คมแห่ ง ชาติ (สกส.) (การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล, 9 สิ งหาคม 2559) ที่ ก ล่ า วว่ า
“ผู้ประกอบการทายังไงที่เขาจะมีขีดความสามารถมากขึ้น เข้าถึงเงินทุนมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยบทบาท
รัฐ หรือในมุมตลาดทายังไงให้ตลาดเกิดความเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้น จะมีกลไก มาตรการอะไร มา
ส่งเสริม หรือไม่ สิ่งที่เราต้องการคือความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การบริหารต้นทุน การเข้าถึง
เงินทุน ซึ่งจริงๆ รัฐเล่น (play) บทบาทได้ง่ายมาก ที่ผ่านมาเราก็พยายามจะทาไปส่งเสริมให้เกิดศูนย์
บ่มเพาะ ให้มหาวิทยาลัยหันมาทาเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งเอกชนบางส่วนก็ทาแล้ว เงินทุนเราก็พยายามไป
คุยกับแบงค์เพื่อให้เกิดระบบสินเชื่อ”ซึ่งการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเป็นกระบวนการพัฒนาธุรกิจที่
สามารถช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และคงอยู่
ตลอดไป ในการดาเนินงานผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการ จะ
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีบริการให้คาปรึกษาและแนะนาในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้รับการ
บ่มเพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงการทาธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา
สินค้าของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งธุรกิจ และยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง
นอกจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จากการสั มภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้ อมู ล ส าคัญ ทั้ง 4 กลุ่ม ข้า งต้ น ผู้ วิจั ย ได้วิ จั ย
เอกสาร (Documentary research) ในประเด็นเกี่ ยวกั บ ภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์และ
สรุ ป ภาพรวมของสภาพปั จ จุ บั น และน าเสนอเป็ น ประเด็ น จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นในฐานะ
สภาพแวดล้อมภายใน และ ประเด็นโอกาสและอุปสรรคความท้าทายในฐานะสภาพแวดล้อ ม
ภายนอก ดังนี้
ในด้านสภาพแวดล้อมภายในที่ถือเป็นจุดแข็ง กิจการเพื่อสังคมด้านอุต สาหกรรมอาหาร
อินทรีย์มีจุดแข็งในหลายประการ ดังนี้
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1. กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์เป็นกิจการที่มีเป้าหมาย ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิต
อาหารอินทรีย์ ที่เป็นวิธีทางธรรมชาติทุกขั้น ตอน นับแต่การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เตรียมแปลงเกษตร
ขั้นตอนการปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมถึงปศุสัตว์ ที่ต้องดูแลและควบคุมให้ถูกต้อง ไม่ใช้ยาฆ่า
แมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการปลูก ไม่มีการตัดต่อพันธุก รรม เลี้ยงสัตว์
โดยการปล่ อ ยอิ ส ระไม่ มี ก ารขุ น หรื อ ให้ อ าหารสั ง เคราะห์ ใ ดๆ เพื่ อ เร่ ง การเติ บ โตตามแบบ
อุตสาหกรรม จนถึงขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยทุกกระบวนการต้องเกิดการปนเปื้อนสารเคมี
น้อยที่สุด นอกจากนั้น กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ยังเล็งเห็นถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอาหาร โดยยึดผู้บริโภค
เป็นหลัก นาเสนอในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเชื่อว่า
หากลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความพึงพอใจแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความสามารถในการทากาไรในระยะยาว
ต่อไป (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556; สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, 2554)
2. จากผลการศึกษาซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า กิจการเพื่อสังคม
เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยมาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่กระแสความนิยมในการประกอบกิจการเพื่อสังคมมี
มากขึ้ น เนื่ อ งจากการประกอบกิ จ การเพื่ อ สั ง คมได้รั บ การยอมรับ ว่ า เป็ น รูป แบบหนึ่ง ของการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
3. กิจการเพื่อสังคมเป็นองค์การที่มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นอิสระสูง อานาจ
การตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเจ้าของทุน แต่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ องที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรม ดังนั้น การดาเนินกิจการจึงได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วน
ร่วมโดยธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนลูกค้าและผู้ที่
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถรั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการบริ ห ารจั ด การในรู ป แบ บ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ที่หลายแห่งมีการเชื่อม
ประสานระหว่างเกษตรกร กลุ่มธุรกิจชุมชน และผู้บริโภค
4. กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีความได้เปรียบทางด้านปัจจัยการ
ผลิตด้านวัตถุดิบ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ในประเทศ ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ เมื่อ
เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
5. กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีความได้เปรียบทางด้านผลิตภัณฑ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ามีคุณภาพ และเป็ นที่รู้จักและนิยมของลูกค้าทั่วโลก ประกอบกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ยังมีปัจจัยอื่นอีกที่สาคัญที่ทาให้เกิดการขยายตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์
เพิ่ม ขึ้น อาทิ การใช้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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(มกท.) และของกรมวิชาการเกษตร การมีผู้ประกอบการค้าปลีกเฉพาะทางที่มีนโยบายการตลาด
เกษตรอิ น ทรี ย์ โ ดยเฉพาะ และผู้ป ระการค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโมเดิ ร์ นเทรด เริ่ ม เห็ น
แนวโน้มทิศทางของตลาดเกษตรอินทรีย์ จึงได้เริ่มจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์กันเพิ่มขึ้น
6. กิจการเพื่อสัง คมด้านอุตสาหกรรมอาหารอิน ทรีย์มีความได้เปรียบทางด้านแรงงาน
เนื่องจาก แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีฝีมือ สะอาด และประณีตเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มี
หลายประการ ดังนี้
1. อุต สาหกรรมอาหารจานวนมากเป็ นอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ซึ่ง มี
ข้อจากัดทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด และการเงิน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เป็นการผลิตในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตในระดับใหญ่ไ ด้ การทา
เกษตรอินทรีย์มีความเสี่ยงจากความเสียหายของผลผลิตสูงกว่า เนื่องจากการไม่ใช้สารเคมี ทาให้
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่าและมีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ออกสู่ตลาด
น้อย และจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า สาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงมาจาก
ปัจจัยหลายประการได้แก่ 1) ไร่เกษตรอินทรีย์มีขนาดเล็ก ใช้แรงงานต่อหน่วยในการผลิตมากกว่า
ฟาร์มทั่วไป 2) ปริมาณของสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างน้อย ทาให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า
ต่อหน่วยออกสู่ตลาดนั้นสูงกว่าผลผลิตทั่วไป 3) เกษตรกรได้รับรายได้ที่เป็นธรรมและพอเพียง 4) มี
การจัดการมาตรฐาน คุ้มครองสัตว์เลี้ยงในไร่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 5) มีจานวนจากัดเมื่อเทียบกับ
ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้น ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพียงไม่กี่ชนิด
เนื่องจากยังอยู่ใ นช่วงเริ่มต้นพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การผลิตจึงยั งเป็นการผลิตแบบง่ายๆ ที่ไม่ใ ช้
เทคโนโลยีซับซ้อน เป็นการผลิตสินค้าเกษตรพื้นฐาน เช่น ข้าว ผัก ผลไม้สด เป็นต้น
2. กิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ยั ง ขาดองค์ ค วามรู้ ใ นการน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต้นน้า
3. กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์สินค้ามีข้อจากัดทางด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก แนวโน้มต้นทุนแรงงานสูงและขาดแคลนโรงงานแปรรูปมาก ทาให้ทางานไม่
เต็มประสิทธิภาพกาลังผลิต ส่งผลให้ต้นทุนสูง ผลิตภัณฑ์จึงมีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรโดยทั่วไป
ร้อยละ 20-30 ทาให้ตลาดยังคงจากัดเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีกาลังซื้อค่อนข้างสูง
4. การขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม
สืบเนื่องจาก ในการดาเนินกิจการเพื่อสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักสองประการ หรือที่เรียกว่า
Double bottom-line โดยเป้าหมายแรกคือ เพื่อให้เกิดกาไร หรือผลประกอบการที่ดีเหมือนธุรกิจ
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ทั่วๆไป อีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งมีความสาคัญไม่แพ้กันคือ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหรือทาให้สังคม
ดีขึ้น ดังนั้น จึงเป็นการยากสาหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในการ
ดาเนินกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักสองประการไปพร้อมๆ กัน เนื่องจาก เป้าหมายทางสังคมใน
บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการทากาไรของธุรกิจ โดยผลจากการสัมภาษณ์ และการวิจัยเอกสาร อาทิ
The benefits and challenges of running a social enterprise (2013, p. 10) มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553, pp. 167-168) ต่างพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหา
สาคัญทางการบริหารจัดการ
ในประเด็นที่เป็นโอกาสของการดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จะเห็นได้ว่า มีหลายประการ ดังนี้
1. ความต้องการในการบริโภคอาหารของประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่องตามจานวน
ประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง ปั ญ หาการขาดแคลนอาหารของโลกเปิ ด โอกาสการขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จึงมีโอกาสในการ
ดาเนินกิจการ เพื่อรองรับความจาเป็นการบริโภคดังกล่าว
2. ความตื่นตัวของกระแสโลกในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food safety) โดยผลจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ปัจจุบันที่กระแสความนิยมในการประกอบกิจการเพื่อสังคมมีมากขึ้น เนื่องจากการ
ประกอบกิ จ การเพื่ อ สั ง คมได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการแสดงออกถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกิจการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ไ ด้รับความนิยมมากขึ้นอย่ างต่อเนื่องเนื่องจากกระแสความตื่นตัวด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคหันมาให้
ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ จึงให้ความสนใจ
แหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและอาหาร ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่
สะอาดหรื อ ปนเปื้ อ นเชื้ อ โรคและสารพิ ษ จากข้ อ มู ล ของส านั ก ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อาหาร
ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข (2557) กล่าวถึงการร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างภูมิภาคของ
องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ( Food and Agriculture Organization
of the United Nations: FAO) และองค์การอนามัยโลก ที่สานักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตร
ประเทศอิตาลี ได้ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) ในการส่งเสริมให้ทุก
ประเทศพั ฒนาระบบอาหารปลอดภัย องค์ก ารอาหารและเกษตร ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจาก 10
ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ร่วมกันจัดทาคู่มือแนวทางการพัฒนา
นโยบายอาหารปลอดภัยแบบสมดุลในระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทานโยบายอาหารปลอดภัย
ของแต่ละประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มอาหารอินทรีย์ (Organic
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food) จึ ง ได้ รั บ ความสนใจมากขึ้ น และถื อ เป็ น โอกาสในการพั ฒ นากิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ของประเทศไทยต่อไป
3. นโยบายของภาครัฐ อาทิ นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2557) เพื่ อ ให้ สิน ค้ า เกษตรและอาหารต้อ งมี ความปลอดภั ย และได้ม าตรฐาน พระราชบั ญญั ติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่ง
การดาเนินการช่วงต้นน้าจะต้องสนับ สนุนให้เกษตรกรทุกรายที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารมี
คุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice: GAP) เป็นต้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นครัวเอกของโลก (Kitchen of the
world) ดังนั้น แนวโน้มความคล่องตัวในเรื่องการสนับสนุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะมีการพัฒนาที่
รวดเร็วและดีขึ้น
4. จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ (2557) พบว่า ลูกค้าในต่างประเทศส่วนใหญ่มีอานาจซื้อสูง
โดยเฉพาะ ประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งมีค่านิยมการตระหนักในเรื่องรักสุขภาพและปกป้อง
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ส่งผลให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง จึงเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาการผลิตของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
5. การเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียนเป็นโอกาสด้านการตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
(Single market and production base) ทาให้ข้อจากัดของการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาหารลดน้อยลง ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ด้วย
6. คู่แข่งของไทยในอุตสาหกรรมอาหารยังปรับตัวได้น้อยกว่าไทย เนื่องจากติดปัญหาด้าน
การผลิตและการตลาด จึงเป็นโอกาสในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย์
ของประเทศไทยต่อไป
ในประเด็นที่เป็นอุปสรรคความท้าทาย ของการดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่เป็นอุปสรรคความท้าทายในหลายประการ ดังนี้
1. ภาวะโลกร้อนและปัญหาภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น นาแล้ง น้าท่วม สร้างความเสี่ยงต่อการ
ผลิตวัตถุดิบและความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
2. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของภาครัฐขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง
และปัญหาขาดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) ของเกษตรกรและผู้บริโภค ที่ผ่านมาภาครัฐยัง
ขาดการรณรงค์ส่ง เสริ ม และให้ค วามรู้ความเข้าใจที่ถูก ต้องแก่เกษตรกรและผู้บริโภคทั่วไปให้
ตระหนักถึงความสาคัญของการผลิตและการบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างเพียงพอ โดยผลจากการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตส่วนใหญ่ขาดความเชื่อในเรื่องอินทรีย์ เนื่องจาก
ยังติดอยู่กับทัศนคติและความเชื่อแบบเดิมในการทาการเกษตรแบบเคมี มากกว่าการทาการเกษตร
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แบบอินทรีย์ และยังขาดแรงจูงใจให้หันกลับมาเปลี่ยนจากการทาเกษตรเคมีเป็น อินทรีย์ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวเป็นปัญหาสาคัญทางการบริหารจัดการ
3. ขาดการสนับ สนุนงานวิจัยเพื่ อพั ฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร
4. ต้นทุนโลจิสติกส์สูงทาให้ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งปัจจุบันการส่ง
สินค้าของประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการเข้ามาของสินค้าจากประเทศคู่แข่งรายใหม่ เช่น จีน
เวียดนาม หากพิจารณาด้านราคา ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเทียบแล้ว ราคาสินค้า
เกษตรอินทรีย์ แพงกว่า สินค้ า เกษตรทั่ว ไปเฉลี่ย ประมาณ 15-30% กรณีเ กษตรกรรายย่ อย และ
ประมาณ 5-10% กรณีเกษตรกรรายใหญ่ หรือเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย หรือสหกรณ์
5. ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงในชนิดและรูปแบบของสินค้าอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนและการผลิตสินค้า
6. อุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้น ยังขาดอุตสาหกรรมการแปรรูป
ขั้นสูง ขาดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในลักษณะเครือข่ายคลัสเตอร์ (Cluster) ต้องพึ่งพิง
ตลาดหลักไม่กี่แห่ง ทาให้มีปัญหาด้านราคาและปริมาณ (มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์, 2553, pp. 167-168)
7. การขาดการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าตามหลักเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่เชื่อถือใน
ระดับสากลจากหน่วยงานภาครัฐ
8. การกีดกันทางการค้าจากมาตรการไม่ใช่ภาษี มีโอกาสขยายตัวและมีความเข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น อาทิการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ มีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
ถูกนามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรสาหรับการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อาจจะทาให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศกับประเทศอาเซียนด้วยกันเพราะมาตรการ
ด้า นสุขอนามั ยและสุขอนามัย พื ชและความปลอดภัย ด้านอาหารจะถูก นามาเป็นเงื่อนไขในทาง
การค้ามากขึ้น (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557)
กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของ
กิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ใ นประเทศไทยจะพบว่ า กิ จ การเพื่ อ สั ง คม
โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกระแสความ
ตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค การใช้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของ
สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) การมีนโยบายการตลาดเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ และ
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การที่ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การ
ดาเนินกิจการเพื่อสังคมดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาต่างๆมากมาย ได้แก่ ปัญหาต้นทุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่มีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ปัญหาการขาดความเชื่อในเรื่อง
อินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิต ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการดังกล่าวเนื่องมาจากฟาร์มเกษตร
อินทรีย์มีขนาดเล็ก ใช้แรงงานต่อหน่วยในการผลิตมากกว่าฟาร์มทั่ วไป ปริมาณของสินค้าเกษตร
อินทรีย์ค่อนข้างน้อย ทาให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าต่อหน่วยออกสู่ตลาดสูงกว่าผลผลิตทั่วไป
การจ่ายรายได้ที่เป็นธรรมและพอเพียงให้กับเกษตรกร การมีมาตรฐานการจัดการคุ้มครองสัตว์เลี้ยง
ในฟาร์มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับทัศนคติและความเชื่อแบบเดิมใน
การท าการเกษตรแบบเคมี และยั งขาดแรงจูงใจให้หันกลับมาเปลี่ย นจากการทาเกษตรเคมีเป็น
อินทรีย์ ส่วนปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ
เพื่ อสัง คมเกิ ดจากการที่ ผู้ประกอบการเพื่ อสังคมส่วนใหญ่เริ่มต้นธุรกิ จจากความต้องการแก้ ไ ข
ปัญหาสังคมเพียงประการเดียว และกิจการเพื่อสังคมยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกับบุคคลทั่วไป
จึงส่งผลให้กิจการเพื่อสังคมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภค และประชาชนคนทั่วไปยากกว่าการ
ดาเนินธุรกิจโดยทั่วไป แนวทางในการแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทางของการสร้ างเครือข่าย เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม
การพึ่งพาตนเองในการเพาะปลูกอินทรีย์ของเกษตรกร ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก การได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพั นธ์รณรงค์จาก
ภาครัฐในสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่องเกษตรอินทรีย์ การกระตุ้นจิตสานึก
ในการบริโภคอาหารปลอดภัย ไร้สารพิษ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารอิ นทรีย์
และโทษของสารเคมี นอกจากการรณรงค์จากภาครัฐแล้ว แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา คือ การ
สนับสนุนจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยเปิดโอกาส
ให้ทดลองทาเกษตรอินทรีย์ และประกันค่าใช้จ่ายให้ การร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเพื่อสังคม
และหน่วยงานภาคเอกชน หรือผู้ที่มีความรู้ความชานาญทางด้านธุรกิจ โดยการหันมาเป็นหุ้นส่วน
ทางธุรกิจเพื่อช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี การจัดทาแผน
ธุรกิจ และการตลาด การที่ภาครัฐมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม โดยมีบริการให้คาปรึกษาและแนะนาในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้รับการบ่มเพาะ เพื่อให้
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้เรีย นรู้ ทดลองและปรับปรุงการทาธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินค้ าของ
ตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งธุรกิจ และยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง
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4.2 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
4.2.1 ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพซึ่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางของกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจการได้แก่ 1) บริษัท สวนเงินมีมา จากัด 2) บริษัท
เขาค้อทะเลภู จากัด 3) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 4) สหกรณ์กรีนเนท จากัด 5) โรงเรียน
ชาวนาและมูลนิธิข้าวขวัญ 6) ร้านบ้านนาวิลิต ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้
มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ในประเด็นมิติด้านประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์วา่ หมายถึง การที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทั้งทางด้านการผลิตและรายได้ ความสามารถในการทาให้สังคมดีขึ้น มีความเป็นธรรมทางการค้า
และมีความเท่าเทียมกัน เปิดกว้างทางความคิด รวมถึงการอุ้มชูเกษตรกร และความสามารถในการ
กระจายผลิตภัณฑ์ ให้ทุกครอบครัวได้บริโภคอาหารอินทรีย์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) อธิบายว่า “ถ้ำตอบง่ำยๆ สั้นๆ
ก็เพื่อสังคมที่ดีขึ้น เพื่ อควำมเป็นธรรม เพื่อควำมเท่ำเที ยม เปิดกว้ำงทำงควำมคิด หรือถ้ำอย่ำงนั้นก็
เรำอุ้มชูเกษตรกรกี่ปี ๆ” และจากคากล่าว ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “กำรที่เรำเน้นวัตถุดิบ ไม่ว่ำจะวัตถุดิบจริงๆ หรือทรัพยำกรบุคคลต่ำงๆ
ที่อิง จำกคนท้ องถิ่น จำกภูมิ ปั ญญำต่ำงๆ ที่นำมำใช้ เช่น สินค้ำก็ เป็นส่วนที่นำภูมิปัญญำไทยมำ
ประยุ ก ต์ใ ช้ ส่วนแรงงำน กำรจ้ำ งงำน ก็ จะเป็นคนท้องถิ่นทั้งหมด หรือคนในหมู่บ้ำนนั้น หรื อ
ใกล้เคียง ตัววัตถุดิบก็เหมือนกันเรำปลูกเองด้วย มีฟำร์มเกษตรอินทรีย์” ซึ่งแสดงว่า ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เป็นความสาเร็จที่เกิดจากการ
บริหารจัดการที่เน้นวัตถุดิบและทรัพยากรต่างๆที่มาจากท้องถิ่น โดยมีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มี
การจ้างแรงงานคนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยปลูกไว้
บริโภคเองและสามารถจาหน่ายให้กับชุมชนใกล้เคียง รวมถึงประสิทธิผลของการทางานซึ่งดูที่
ความสาเร็จของเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ ซึ่งมีทั้งความสาเร็จทางความเศรษฐกิจและสังคม
ควบคู่กัน ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ประสิทธิผลก็คือ ประสิทธิผล (Effectiveness) ของกำรทำงำน ซึ่งดูที่
ควำมสำเร็จของเป้ำหมำยขององค์กรที่วำงเอำไว้ ซึ่งองค์กร SE ก็คงมีกรอบทั้งในเรื่องของทำงธุรกิจ
และเรื่องทำงสังคมควบคู่กัน ” นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ หมายถึง การบรรลุเป้าหมายที่องค์การวางไว้ ซึ่ง

130

ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์ อาทิ การที่เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัย มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้การเจ็บป่วยลดลง และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นจาก
การทาเกษตรอินทรีย์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่อธิบายว่า “กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือเรื่องเป้ำหมำยทำงสังคมต่อ
เกษตรกร เกษตรกรก็เรื่องรำยได้เพรำะโดยปกติสินค้ำเกษตรอินทรีย์จะขำยได้แพงกว่ำเกษตรทั่วไป
กลุ่มที่สองก็คือ กลุ่มผู้บริโภค ที่จะเข้ำถึงอำหำรที่ปลอดภัย และมีทำงเลือกในกำรดูแลสุขภำพ และ
กลุ่มที่สำมคือ สิ่งแวดล้อม”
ในมิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญทั้งหมดให้ทัศนะไปในแนวทางเดียวกันว่า ปัจจัยที่จะทาให้การบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สังคมมีประสิทธิผลได้นั้น คือ การที่องค์การมีผู้นาที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ กล่าวคือเป็นผู้นาที่มีความ
มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรู้ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงความสามารถในการทาให้ผู้ตามเข้าใจในสิ่งที่เป็นต้นกาเนิดขององค์การกิจการเพื่อสังคม มี
ความสามารถในการถ่ายทอดให้พนักงานในองค์การเข้าใจ มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากาไรสูงสุดไม่ใช่
เป้าหมายสูงสุดของการทาธุรกิจ ไม่เบียดเบียน และผู้นาต้องเป็นต้นแบบที่ดีขององค์การ
ทั้งนี้จากกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผลการศึกษาในมิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ (ความอยู่รอด และ
การเจริญเติบโต) และประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม (การคานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่
รอด และการเจริญเติบโต จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจว่าหมายถึง การขายผลิตภัณฑ์ได้และมีกาไร
จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ องค์การไม่ได้ต้องการกาไรสูงสุด แต่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยู่
รอด และมีกาไร หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการดาเนินกิจการ รายได้ต่างๆ ที่ทาให้อยู่รอดมาจากการ
ขายอาหารออร์แกนิค ผักอินทรีย์ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ไม่ใช่ง่ำยทำกิจกำรเพื่อสังคม คุณต้อง
ทำให้ได้กำไร ธุรกิจเขำมีมืออำชีพคุมหมดแล้ว คุณจะไปแข่งกับเขำจะเอำอะไรไปแข่งกับเขำ บริษัท
ทำเกษตรอินทรีย์ก็มีเยอะที่เป็นเอกชน ก็ทำครบวงจร คุมเกษตรกรได้ดีกว่ำ ” และจากคากล่าวของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “กำรจัดกำรดี
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หรือไม่ดีอยู่ที่ขำยได้หรือขำยไม่ได้ ฉะนั้นกำรจัดกำรดีหลำยแบบ แต่สุดท้ำยวัดกันที่ว่ำขำยได้ไม่ได้
ขำยได้กำไรหรือไม่ ” นอกจากการขายได้กาไรแล้ว ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์ การทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการที่กิจการเพื่อสังคมมีผลิตภัณฑ์และตลาดเป็นของตัวเอง การมีห่วงโซ่อุปทานที่
แข็งแรง เริ่มจากการบริหารจัดการด้านการผลิตที่ มีลักษณะเป็นการผลิตจากท้องถิ่น เพาะปลูกเอง
และนาผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์มาแปรรูปเพื่อจาหน่ายในร้านค้าต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างธุรกิจ
จากการมีห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการจัดจาหน่าย ดังจะเห็นได้จาก
การให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า
“เรำคิดว่ำจะหำรำยได้มำทำงำน เรำคิดว่ำน่ำจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองและมีตลำดของตัวเอง และขำย
ได้กำไร และเอำกำไรมำทำงำนโดยคนของเรำไม่ต้องไปทำ อันแรกคือหำผลิตภัณฑ์ก่อน” และจาก
คากล่าวของผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า
“ผมว่ำเป็นกำรสร้ำงคน สร้ำงตลำด ที่แข็งแรง ควำมสำคัญอยู่ตรงนี้ ห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain)
จะแข็งแรง ต่ำงๆ ถ้ำเรำช่วยเหลือสังคมเหมือนเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรำ ไม่ว่ำจะเป็นวัตถุดิบ คน เรำ
จะแข็งแรงกว่ำคนอื่น เรำช่วยเหลือสังคมรอบข้ำง วัตถุดิบ แรงงำน ลูกค้ำ ก็คือ พื้นฐำน (basic) ตรง
นี้ เขำจะซื้อกิน อยู่กับเรำ ปลูกของ ทำงำนกับเรำ นี่คือควำมแข็งแรงที่แตกต่ำง”
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในประเด็น ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทาง
เศรษฐกิจ ความอยู่รอด และการเจริญเติบโต ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน
การดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เกิดจากการที่เกษตรกรผู้ผลิตโดยส่วน
ใหญ่ขาดความมั่นใจในการทาเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากการทาการเกษตรอินทรีย์ใช้ระยะเวลานานใน
การเพาะปลูก ผลผลิตจะไม่ออกทั้งปีแต่ออกตามฤดูกาล การทาเกษตรอินทรีย์เป็นการทาการเกษตร
ที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติมากกว่าการฝืนธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะใช้ปัจจัยในการผลิตลดลงแต่ต้องใช้
แรงงานในการดูแลและเอาใจใส่มากขึ้น ส่งผลให้จานวนผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีจานวนไม่มากพอ ดัง
จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม
2559) ที่กล่าวว่า “เกษตรกรโดยส่วนใหญ่เขำไม่กล้ำทำตรงนี้เพรำะว่ำ อินทรีย์ (Organic) ต้นทุน
ไม่ไ ด้ใช้ สำรเคมีและปุ๋ ยเคมี ใช้เวลำนำน โตยำก และตำยง่ำย มีขำดทุนแน่นอน แต่เรำก็มีตลำด
รับรองให้เพื่อให้เขำกล้ำทำตรงนี้ และมีกำรรับรองผลประกอบกำร ผลกำไรให้ ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์ที่ต้องคานึงถึงผลกระทบภายนอกโดยเอาต้นทุนทางสังคมมารวมเข้ากับ
ต้นทุนการผลิต ทาให้ต้องมีการจ้างแรงงานมาดูแลมากขึ้นทดแทนกับการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช จึงทาให้ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงกว่าสินค้าอื่น ๆ ปัญหาที่ตามมาคือ เกษตรกร
ผู้ผลิตอินทรีย์มักประสบกับปัญหาทางด้านการตลาด หรือช่องทางในการจัดจาหน่ายเกษตรอินทรีย์
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โดยเฉพาะ การดาเนินงานด้านการตลาดจึงอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวของเกษตรกร ขาดการ
รวมกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดอานาจในการต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า แนวทาง
หลักการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตอาหารอินทรีย์และปัญหาด้านการตลาดควรเป็นแนวทางของการที่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การผลิต หรือเงินทุน
รวมถึงการสร้างหลักประกันทางการตลาด อาทิ การรับซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ การจัดหาตลาดเพื่อให้
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีช่องทางในการจาหน่ายผลผลิต โดยอาจเป็นตลาดระบบสมาชิก และ
มีการรวมกลุ่มของผู้ผลิต อีกทั้งเพิ่มช่องทางตลาดเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มตลาดทั่วไป
โดยเน้นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทุกร้านค้าเพื่อให้เกษตรอินทรีย์กระจายสู่ผู้บริโภคได้
อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่อธิบายว่า “ต้องมีระบบกำรตลำด เรื่องห่วงโซ่อุปทำน (Supply
chain) เรื่องของควำมต้องกำรของตลำด (Need market) ที่ชัดเจนว่ำจะไปเจำะกลุ่มตลำดกลุ่มไหน
เพรำะว่ำถ้ำเรำลองศึกษำให้ดีๆ เป็น SE แต่จะต้องมีระบบกำรตลำดเหมือนลักษณะเป็น ตลำดแบบ
ดั้งเดิม (Traditional market) ธุรกิจทั่วไปเหมือนกัน เพียงแต่ว่ำเรำจะหำตรงนั้นเจอหรือไม่ ” และจาก
การให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 14 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าว
ว่า “จริงๆ เหมือนกับว่ำถ้ำเรำสร้ำงสมมติมีกลุ่มผู้ผลิตของเรำเอง ควำมสำเร็จของมันก็คือสำมำรถทำ
กำรตลำดในสิ่งที่ผู้ผลิตผลิตให้เรำได้ เหมือนกับกำรซื้อข้ำวเปลือกมำก็ควรที่จะกระจำยข้ำวของเขำ
ให้ได้ แต่ไม่คิดว่ำจะต้องหมดในระยะเวลำอันสั้น ก็คงค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่ำงน้อยก็สำมำรถสร้ำง
ควำมมั่นใจให้เขำได้ว่ำเรำสำมำรถรับผิดชอบเขำได้” และจากคากล่าวที่ว่า “คือแบบ Mini green fair
เรำทำขึ้นมำเพื่อรวบรวมผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับสินค้ำ อินทรีย์ (Organic) เป็นงำนแสดงสินค้ำ (Fair)
เหมื อ นแบบช่ ว ยๆ กั น เพรำะเกษตรกรก็ ยั ง หำตลำดไม่ ค่ อ ยเก่ ง เหมื อ นเรำช่ ว ยเขำ” ของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) แสดงให้เห็นว่า แนวทางการ
สร้างตลาดและสนับสนุนปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการเพื่อสังคมสามารถช่วยลดปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ในประเด็นมุมมองต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคมว่าหมายถึง การที่กิจการเพื่อ
สังคมสามารถแก้ไขปัญหาสังคมและช่วยเหลือสังคมได้ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
การเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่อธิบายว่า “ในความเห็นส่วนตัว Social enterprise มาจาก
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คาว่า Social กับ Enterprise แต่มันไม่ควรจะเท่ากัน คือ ภารกิจทางสังคม (Social mission) สาคัญกว่า
เพราะฉะนั้นคิดว่าการวัดสาเร็จของกิจการเพื่อสังคมต้องวัดที่ ภารกิจทางสังคม (Social mission) แต่
ในขณะเดียวกัน วัตถุประสงค์ที่สอง (Secondary objective) ก็ต้องดูที่รายได้ เพราะว่าเป็นตัวที่จะ
บอกว่ากิจการเพื่อสังคมนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ เพราะถ้าเราไม่มีเงินมาก็ปิด
องค์กรไปก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ว่าวัตถุประสงค์แรก (Primary objective) ควรจะต้องอยู่ที่การ
แก้ปัญหาภารกิจทางสังคม (Social mission) ที่ระบุไว้” นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทางสังคมโดยเฉพาะด้านอาหารอินทรีย์ คือ การนาความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ
และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมโดยการนาเทคนิคที่ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอก ใช้สารธรรมชาติแทนสารเคมี
ทาให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารเคมีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึง
การมีอาหารอินทรีย์ให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ดังคากล่าวของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เป้าหมายทาง
สังคมอื่นๆ ก็อย่างเช่นเรื่องการลดช่องว่าง หรือบางส่วนเองก็คือทาให้เรื่องของเป้าหมายทางสังคม
รวม (Include) อยู่ก็ คื อเป้ าหมายทางสุขภาพ เพราะอาหารกินเข้าไปทุก วัน เพราะฉะนั้นการที่
ผู้ บ ริ โ ภคได้ สั ม ผั ส กั บ อาหารที่ ป ลอดภั ย ก็ เ ป็ น ต้ น ทุ น ทางมนุ ษ ย์ ซึ่ ง คิ ด ว่ า ต้ อ งใช้ โ มเ ดลทาง
เศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยว่าแบบมหาศาลมาก”
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การทางสังคมได้แก่ ปัญหาการที่เกษตรกรถูกเอาเปรียบ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรผู้ผลิต ที่เป็น
เช่นนั้นผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่ามาจากหลายสาเหตุ กล่าวคือ ปัญหาในด้านการผลิตที่เกิดจากการที่
ต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสูงขึ้นโดยเฉพาะค่า ใช้จ่ายในด้านปัจจัยการผลิต การใช้
แรงงานจากเครื่องจักรทดแทนแรงคน รวมทั้งบางครั้งผลผลิตได้รับความเสียหายอันเนื่องจากภาวะ
อากาศไม่เอื้ออานวย หรือการเกิดภัย ธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ
เพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ถ้าเกิดอุปทาน (Supply) ล้น
ตลาดเขาก็จะขายได้ถูกลงถึงแม้จะขาดทุนก็ต้องขายเพราะปลูกมาแล้ว เก็บไว้ก็เน่าเสีย คิดว่าอันนี้ก็
เป็นประเด็นหนึ่งที่ทาให้หลายคนทาไปแล้วพบว่าทาไมเกษตรกรหลายคนถึงต้องเป็นหนี้ท่วมตัว
เพราะถึงรายได้จะมากเป็นช่วงแต่ว่าบางช่วงที่ขาดทุนก็ขาดทุนแบบมหาศาล” และจากคากล่าวของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ยกตัวอย่างคุณทา
สินค้าเกษตร สิ่งที่เป็นปัญหาเสมอกับชาวบ้านก็คือ มีสองด้าน ด้านหนึ่งคือการซื้ออย่างสม่าเสมอ
เดี๋ยวนี้เราอาจจะมีระบบที่เรียกว่า สัญญาฟาร์มประกัน (Contract farming) แต่สัญญาฟาร์มประกัน
(Contract farming) หลายครั้งก็จะเป็นสัญญา (Contract) เอาเปรียบผู้ผลิต โดยข้อตกลงหลายๆ อย่าง
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แต่อย่างน้อยสัญญาฟาร์มประกัน (Contract farming) ข้อดีคือการรับประกันการรับซื้ออย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะสัมพันธ์กับประเด็นที่สองคือ การตกลงในเรื่องราคา เป็นการกาหนดแต่เพียงฝ่ายเดียวโดย
บริษัทกาหนด ชาวบ้านจะรับหรือไม่รับ ถามว่าชาวบ้านตกลงหรือไม่ ชาวบ้านก็ต้องตกลง”
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ควรมีระบบ
การประกันราคาเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการลดช่องว่างทางสังคมของกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ห่างไกล ทา
ให้สามารถมีรายได้ที่แน่นอน การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยให้มีวิถีการผลิตแบบธรรมชาติ และแบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตต่างๆ อาทิ เครื่องสีข้าว เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น รวมทั้ง
การส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมและโครงการช่วยเหลือ อาทิ โครงการตลาดสีเขียวซึ่งจัดขึ้น
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับปลอดภัย โครงการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนั้น การทาการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ และ
สามารถช่ วยแก้ไขปั ญหาการที่ เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ดังจะเห็น จากการให้สัมภาษณ์ ของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “องค์กรเราเติบโต
มาเรื่อยๆ ไม่ ไ ด้ มี แผนที่ จะก้ า วกระโดดอะไรตอนนี้ บทบาทของเรา ตาแหน่งของเราเป็น ผู้น า
(leader) ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ เรื่องการทาการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) ซึ่งเราคิดว่าเราก็อยู่ใน
ตาแหน่งนั้นอยู่ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา และเราก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์และ
การทาการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) ในประเทศไทยค่อนข้างมาก” ซึ่งการทาการค้าที่เป็นธรรม คือ
วิธีการทาธุรกิจที่ดาเนินการค้าอย่างเป็นธรรมโดยมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างโอกาสสาหรับผู้ผลิตที่
ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับผู้ผลิตที่ยากจนและขาดความมั่นคงทาง
รายได้ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม
หลั ก การแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท าการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของความ
รั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ ต่ อ ผู้ ผ ลิ ต และคนงานหลากหลายแนวคิ ด โดยแต่ ล ะแนวคิ ด อาจเน้ น ให้
ความสาคัญกับมาตรฐานทางสังคมในมิติต่างๆ เช่น การสร้างหลักประกันราคาผลผลิตที่เป็นธรรม
ต่อผู้ผลิต การผลิตที่มีความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม แรงงานสัมพันธ์ การใช้แรงงานเด็ก หรือ
แม้ แ ต่ก ารมี ส่ วนร่ ว มของผู้ ผ ลิต ในการบริ ห ารจั ดการองค์ ก รตั วเอง ต่ อมาในช่ ว งปลายปี 2558
ต่อเนื่องต้นปี 2559 หลักการแนวคิดเกี่ ย วกั บ การทาการค้า ที่เป็นธรรม ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานสนับสนุนการทาการค้าที่เป็นธรรม 3 องค์การ คือ องค์กรอ๊อกแฟม (Oxfam) มูลนิธิสายใย
แผ่นดิน/กรีนเนท และสานักงานสร้างเสริม กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ซึ่งได้ร่วมกับผลักดัน
ให้มีการจัดตั้งคณะทางานเวทีกระบวนการ การพัฒนาระบบแฟร์เทรดประเทศไทย โดยตัวแทนจาก
ผู้ประกอบการทางสังคม ผู้ผลิต และองค์กรพัฒนาเอกชน คณะทางานได้จัดการประชุมวางแผนและ
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ระดมความคิ ด เห็น รวม 4 ครั้ ง ก่ อ นที่ จ ะได้ ข้ อ สรุ ป เป็ น เอกสาร "มาตรฐานการค้ าที่ เ ป็ นธรรม
ประเทศไทย (Thailand's fair trade standards)" โดยมีหลักการ 10 ข้อ ดังนี้ คือ 1. สร้างโอกาส
ส าหรับ ผู้ ผ ลิต ที่ ด้อ ยโอกาสทางเศรษฐกิ จ 2. มีความโปร่ง ใสและความรับ ผิดชอบต่อ ผลการ
ปฏิบัติงาน 3. ดาเนินการค้าอย่างเป็นธรรม 4. ให้ราคาที่เป็นธรรม 5. ต้องมั่นใจว่าไม่มีแรงงานเด็ก
และแรงงงานบังคับ 6. ความมุ่งมั่นในการไม่เลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมทางเพศ และเสรีภาพในการ
รวมตัว 7. หลักประกันสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี 8. พัฒนาศักยภาพ 9. เผยแพร่การค้าที่เป็น
ธรรม 10. สิ่งแวดล้อม จากหลักการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แนวคิดแฟร์เทรดซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การทาธุรกิจที่ดาเนินการค้าอย่างเป็นธรรม เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้าได้ ทั้งนี้ การนาแนวคิด การทาการค้า ที่เป็นธรรมมาปฏิบัติตามให้ประสบ
ผลสาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ว่าหมายถึง ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมที่เป็นเป้าหมายขององค์การที่วางไว้
โดยเฉพาะการช่วยเหลือชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ความสามารถกระจาย
ผลิตภัณฑ์ให้ทุกครอบครัวได้บริโภคอาหารอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์การทางเศรษฐกิจ คือการมีกาไรจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ และความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทางสังคม คือ การที่องค์การมีกิจกรรมที่แก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคมได้ การมีอาหาร
อินทรีย์ให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทา
ให้เกิดประสิทธิผล คือการที่องค์การมีผู้นาที่มีคุณลักษณะที่มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรู้ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดให้พนักงานในองค์การเข้าใจ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหา
การถูกเอารัดเอาเปรียบ และปัญหาหนี้สินของเกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ ซึ่งมีแนวทางหลักการในการ
แก้ไขปัญหา ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิ ปัจจัยการผลิต
เงินทุน การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการทาการค้าที่เป็นธรรม (fair trade)
มิติด้านภาวะผู้นา จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้บริหาร
ระดับสูงของกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมด
เห็นว่า ภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากผู้นามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่
กาหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ จะต้องวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การ
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ในการศึกษา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในมิติด้านภาวะ
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ผู้นา ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการ
บริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม และประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ
กิจการเพื่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็น ความริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การ
กิจการเพื่ อสังคม ผู้ใ ห้ข้ อมูล ส าคั ญเห็นว่า ลัก ษณะการบริหารจัดการของกิ จการเพื่ อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นด้านการนาองค์การมีลักษณะที่ผู้นาให้ความสาคัญกับการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการทาเกษตรกรรมอย่างเดียวไม่อาจสร้างความยั่งยืนและ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้ ความสาเร็จของการพึ่งตนเองทั้งระดับบุคคล ชุมชน
และสังคมประเทศต้องอาศัยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในการพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ ใ นเกษตรอิ น ทรี ย์ ค วรเป็ น ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเล็ ก เรี ย บง่ า ย ถู ก และ ไม่ ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ผลผลิตสูง ใช้แรงงานน้อยคุณภาพสูง ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ประกอบการเพื่ อสัง คม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมคือ พัฒนาใหม่เลย ให้ผลผลิตสูง แรงงานก็น้อย คุณภาพก็สูง สิ่งแวดล้อมไม่เสีย ชาวบ้าน
พัฒนาเองได้ เป็นเจ้าของเองไม่ต้องซื้อ เล็ก ง่าย ถูก และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ประสิท ธิภาพก็สูง
ผลผลิตเราก็สู้ได้” นอกจากนั้น ในประเด็นด้านการนาองค์การมีลักษณะที่ผู้นาให้ความสาคัญกับการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งรวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร การบริการอาหารที่ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคด้วยมุมสินค้าสีเขียว ที่คัดสรรจากผู้ผลิตราย
ย่อยและชุมชน การบริการนวดไทย ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สารสนเทศ
สมุนไพร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นความริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรม
ทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ ปัญหาผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เน่าเสียง่าย
และรักษาคุณภาพยาก มี อายุการจาหน่ายสั้น และปัญหาบรรจุภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
และขาดการออกแบบให้สวยงาม ดังคากล่าวของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล,
29 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน (Subsidy) ไปโดย
ตรงที่ เ รื่ อ งของเทคโนโลยี เพราะว่ า บางอย่ า งเช่ น เรื่ อ งอาหารคิ ด ว่ า น่ า จะมี ปั ญ หาเรื่ อ งของ
กระบวนการผลิต (Processing) สมมติว่าถ้าเก็บไว้ระยะหนึ่งคุณค่าทางอาหารจะหายไป หรือการไป
แปรรูป ซึ่งตรงนี้มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปสนับสนุน (Support)” และจากการให้
สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ใน
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แง่ของเชิงเทคนิคภาครัฐสนับสนุนได้ดีมาก แต่ที่ส่วนใหญ่จะขาดก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product design) เรื่องการมองตลาดในแง่การจับลูกค้าที่มีเงิน พูดง่ายๆ ของอินทรีย์เป็น
กลุ่มที่ค่อนข้างจะสูง ไม่ได้คุณภาพระดับสูงสุด (High end) ขนาดนั้น แต่ก็ขยับขึ้นมาใหม่ บรรจุ
ภัณฑ์ (Packaging) ที่ดูธรรมดา Position ที่ดูแบบเรียบๆ แบบบ้านๆ จะขายไม่ได้ เพราะตรงนี้คิดว่า
ภาครัฐยังไม่ได้มาสนับสนุน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวทางหลักการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควร
เป็นแนวทางของการสนับสนุน จากผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือหน่วยงานภาครัฐในแง่ของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น และเพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มอายุ
ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์
ในประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญเห็นว่า ลักษณะการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ใน
ประเด็นด้านการนาองค์การ มีลักษณะที่ผู้นาให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายระยะยาวในการ
ดาเนินธุรกิจ มีการดาเนินงานตามพันธกิจทางสังคมที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ดังจะเห็นได้จากการให้
สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 14 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ใช่
ต้องใช้เวลา คืออย่างผู้ผลิตเราก็คงไม่เร่งว่าจะต้องขยายให้ได้มาก แต่อย่างที่บอกว่าเน้นคุณภาพ
มากกว่า แต่ในส่วนของผู้บริโภค การที่จะทาให้เขาปรับเปลี่ยนบางทีก็เป็นเรื่องยาก ก็คงต้องให้เวลา
เช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเราเองทาอย่างไรที่จะทาให้เป็นแหล่งที่ผู้บริโภคที่จะสามารถมาเรียนรู้
หรื อ ค่ อ ยๆ ซึ ม ซั บ ในเรื่ อ งของเกษตรอิ น ทรี ย์ น่ า จะเป็ น เป้ า หมาย ” และจากค ากล่ า วของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ความมุ่งมั่น เรามี
เป้าหมายระยะยาว เช่น เรื่องการที่เราตั้งเป้าไว้ว่าประชาชนคนไทยต้องพึ่งตนเองด้านสุขภาพ คาว่า
พึ่งตนเองเรามองไปไกลถึงการลดจานวนผู้ป่วยนอน รพ. ด้วยซ้า แต่เรายอมรับว่าเป็นงานที่หืดขึ้น
คอ เราก็ตัดทอนเรียกว่า เป้าหมาย (Objective) ให้สั้น 5 ปี 10 ปี” นอกจากผู้นาควรมีความมุ่งมั่นแล้ว
ผู้นาควรมีวิสัยทัศน์ เชื่อมั่นในสิ่งที่ทาว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถทาให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ดังคากล่าว
ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 14 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “กิจการเพื่อ
สัง คมประสบความส าเร็จคนเดีย วไม่ไ ด้ ต้ องเกิ ดจากความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย คือ ถ้ าเป็ น
รูป ธรรมคือ ผู้นามี วิสัย ทัศ น์ในเรื่องนี้ ถ้าผู้นาไม่มีคนทางานที่มีความเข้าใจวิสัยทัศน์ก็ จะอยู่ แค่
ข้างบน ไม่ลงมาถึงวิธีการปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติคนทางานก็ต้องไปสัมพันธ์กับผู้ผลิต ต้องมีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวร้อยกัน เราเองก็ต้องสัมพันธ์กับผู้บริโภค เพราะฉะนั้นก็เป็นวงจรที่ต้องสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน”
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ลักษณะการบริหารจัดการของกิจการ
เพื่ อสัง คมด้า นอุตสาหกรรมอาหารอิน ทรีย์ ในประเด็นด้ านการน าองค์ก าร มีลัก ษณะที่ผู้นาใน
บางครั้งยังขาดความรู้ และวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และขาดกาลังใจในการเริ่มต้น
ธุรกิจ เนื่องจาก การดาเนินกิจการเพื่อสังคมเป็นสิ่งใหม่ ทาได้ยาก ต้องประสบกับปัญหาในการ
ดาเนินการมากมาย ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ทีก่ ล่าวว่า “ผู้นาต้องเป็นคนที่มีความห่วงใยสังคม (Social concern) ต้อง
มีความมุ่งมั่น เพราะการทากิจการเพื่อสังคมมันเหนื่อย ต้องมี เครือข่าย (Network) เพราะกิจการเพื่อ
สังคมมีทั้งสังคมและธุรกิจ แต่เป็นไปไม่ได้ที่คนนั้นจะมีทั้งธุรกิจและสังคม ก็คงต้องไปหาเครือข่าย
(Network) ว่าอยู่ตรงไหน และต้องมีความรู้ในสาขา (field) ที่ธุรกิจนั้นกาลังทา เพราะว่าสุดท้ายพอ
องค์กรเกิดปัญหาคนที่ต้องตัดสินใจก็คือผู้บริหารสูงสุดว่าเราจะทา หรือไม่ทา” ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ และวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และขาดกาลังใจ
ในการเริ่มต้นธุรกิจ ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม ควรเป็นแนวทางของการหาหุ้นส่วน การสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความร่วมมือและให้กาลังใจกัน ดังคากล่าวของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “การทางานของ
กิจการเพื่อสังคมเป็นเหมือนเป็นการใช้ใจมากกว่าประสิทธิภาพของการทางาน คือหมายความว่าบาง
ทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียว เรามีเพื่อนที่จะก้าวผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายทางสังคมบางอย่างได้”
กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยลักษณะการบริหารจัดการของกิจการ
เพื่ อสัง คมด้า นอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นความริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรม
ทางการบริหารของผู้นาองค์การ มีลักษณะที่ผู้นาให้ความสาคัญการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ
ได้แก่ เทคนิคในการพั ฒนาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และพั ฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
หนังสือหลากหลายประเภท ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และและบริการ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะเล็ก เรียบง่าย ถูก และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ผลผลิตสูง ใช้แรงงานน้อย
คุณภาพสูง ในประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ คือการที่ผู้นาให้ความสาคัญกับ
การก าหนดเป้ า หมายระยะยาวในการด าเนินกิ จการเพื่ อสั งคม ในทางปฏิ บัติอ าจมีก ารลดทอน
เป้าหมายมาเป็นระยะสั้น เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการในการดาเนินการ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทาว่าเป็นสิ่ง
ที่ดี เป็นประโยชน์ต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ ที่ เน่าเสีย ง่ ายและรัก ษาคุณภาพยาก มีอายุก ารจาหน่ายสั้น และปัญหาบรรจุภัณฑ์
อาหารอินทรีย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและขาดการออกแบบให้สวยงาม ปัญหาการขาดความรู้ และวิสัยทัศน์
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ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และขาดกาลังใจในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม
แนวทางหลักการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็นแนวทางของการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ
เพื่อสังคมหรือหน่วยงานภาครัฐในแง่ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้มี
มูลค่ามากขึ้น และเพื่อรักษาคุณภาพเพิ่มอายุในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ รวมถึงแนวทาง
ของการหาหุ้นส่วน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความร่วมมือและให้
กาลังใจกัน
มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญทั้งหมดเห็นว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นที่สะท้อนการ
ให้ค วามส าคั ญกั บ ค่ า นิย มที่ เป็ นข้ อ ตกลงพื้ นฐาน และลัก ษณะเฉพาะในองค์ก าร ซึ่งสมาชิก ใน
องค์การยอมรับ และเป็นแนวทางในการคิด และการปฏิบัติตัวของสมาชิก รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
คุณค่าของการทางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การทางานขององค์การประสบความสาเร็จ
ในการศึ กษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็นวัฒนธรรมทาง
ความคิด (การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม) ประเด็นวัฒนธรรม
ทางการกระทา (การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม) และประเด็นวัฒนธรรม
ทางวัตถุ (การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ) ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากร
ในกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ลักษณะการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างๆ กัน โดยเริ่ม
จากการทาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อซึมซับค่านิยมจากการเป็นต้นแบบของผู้นาองค์การ ดังจะเห็นได้จาก
การให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าว
ว่า “มีการสัมมนาองค์กรต่างๆ ที่จะช่วยสื่อสาร หรือการทาให้ดูเป็นตัวอย่าง แยกขยะ หรือการปลูก
ผัก ฯลฯ คือหนึ่งเราพูด การพูดก็เป็นส่วนหนึ่ง อันที่สองเรียก Living and example คือดาเนินชีวิต
ของคุณให้เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณพูดความหมายคืออย่างนี้ คุณทาได้ แยกขยะที่บ้านได้
ผมแยกขยะที่บ้านแล้วเอามาใส่รีไซเคิลที่นี่ เสร็จแล้วก็ไปขายเอาเงินมาเข้าองค์กร พอเงินจานวนมาก
บางทีก็เอาไปบริจาค” นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น องค์การมี การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นผ่านการประชุม การจัดสัมมนา การฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงมีการนากระบวนการจัดการ
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ความรู้มาใช้ภายในองค์การ อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนชาวนาเพื่อจัดการความรู้ในการทานาข้าว การ
จัดการความรู้ข้อมูลภายในองค์การโดยระบบอินเตอร์เนท เป็นต้น การถ่ายทอดความรู้ และค่านิยม
ยังรวมถึง การนาพนักงานไปศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ภาพกว้างเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีความเข้าใจ
ตรงกันในเรื่องเกษตรอินทรีย์ การลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้งานในแผนกอื่นโดยการสลับตาแหน่ง
หน้าที่กัน ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “จะไปศึกษาดูงาน และให้วิเคราะห์ว่าของเราและของเขาที่ไปดูแตกต่าง
อย่างไร ข้อดี ข้อเสีย จะได้มาปรับปรุง คนที่เราคัดและที่จะพัฒนาตนเองต่อไป เอาคนกลุ่มนี้ไว้และ
ให้เขาเรียนรู้ภาพกว้างของเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นอย่างไร ไปดูงานที่สามพราน อภัยภูเบศร จะเป็นผู้
ปลูกคล้ายๆ กลุ่มเกษตรกร ดูฟาร์ม คุยกับเจ้าหน้าที่ว่ามีแนวคิดอย่างไร อบรม (Train) พนักงานให้
กลับ มาเรีย นรู้ ” และการให้สัม ภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่ อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เรื่องที่เราเด่นมากก็คือเรื่องการจัดการข้อมูลความรู้ มีการทาหนังสือ
เกษตรอินทรีย์ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชุดที่จะเผยแพร่ ใครที่ต้อ งการข้อมูลเรื่องเกษตรอินทรีย์
คุณมาติดต่อที่นี่ นี่เป็นเรื่องการจัดการข้อมูล เราก็ใช้ข้อมูลจากของเรา ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
ฉะนั้นเราก็พัฒนาชุดเครื่องมือของเรา เราไม่ได้มีงบ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการในการสืบเสาะ เก็บ
คัดสรร (Screen) และรวบรวมหลักสูตรออกมาให้ได้ทุกๆ ปี”
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด ได้แก่ปัญหา
การปลูกฝังความคิด และค่านิยม เนื่องจากการปลูกฝังความเชื่อ ความคิด จาเป็นต้องอาศัยระยะเวลา
ในการที่จะให้พนักงาน หรื อบุคลากรในกิจการเพื่อสังคมซึมซับ และตระหนักถึงปัญหาของสังคม
อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล,
6กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “อยู่ที่ก่อนจะมาเป็นอย่างไร กลับไปก็เป็นแบบนั้น แต่ก่อนจะมาคุณ
อยากจะทาอินทรีย์แต่ทาไม่ได้เพราะไม่รู้เทคนิค กลับไปก็ทาได้ แต่ถ้าคุณไม่อยากทาอินทรีย์กลับไป
ก็ใช้เคมีเหมือนเดิม” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทางของความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในการลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ค่านิยมอย่า งสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย
เริ่มจากการทาให้ดูเป็นตัวอย่างของผู้นากิจการเพื่อสังคม ดังคากล่าวของผู้ประกอบการเพื่อสังคม
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 14 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ผู้นามีความมุ่งมั่น คนทางานก็มีความเข้าใจ
ในสิ่งที่เป็นต้นกาเนิดของเรา เราทาธุรกิจที่ไม่เบียดเบียน พอเราเข้าใจก็สามารถบอกคนที่ทางาน
ร่วมกับเราได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร”
ในประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการ
เพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมมีส่วนสาคัญในการพัฒนาประสิทธิผล
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การบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยเริ่มมีการนาโครงการ
ฝึกอบรมมาใช้ เรียกว่า ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory guarantee systems : PGS)
ซึ่งหมายถึง ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รูปแบบหนึ่ง
ที่เป็นการรับรองเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผู้ผลิตเอง (First party certification) แต่
ในบางกรณี ก็อาจเป็นการดาเนินการของผู้ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร (Second party certification) แต่
ไม่ใช่เป็นการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ (Third party) โดยระบบชุมชนรับรองนี้จะให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในระบบการตรวจรับรองมากกว่าระบบการตรวจรับรอง
แบบอื่นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมเริ่มขึ้นโดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือที่รู้จักกัน
ในชื่อย่อว่า IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) กับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศและองค์กรท้องถิ่นอีกหลายแห่ง ในการนาโครงการฝึกอบรมระบบการรับรองแบบ
มีส่วนร่วมนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความสลับซับซ้อนของระบบ
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยองค์การอิสระ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นร่วมว่า
ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก
นั้นไม่ได้เหมาะกับเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์เพื่อขายในท้องถิ่น เพราะระบบการตรวจสอบ
รับรองโดยองค์การอิสระมีระเบียบข้อกาหนดที่ค่อนข้างเข้มงวดและมากเกินความจาเป็นสาหรับการ
ทาการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ด้วยระเบียบที่เข้มงวด ทาให้การตรวจ
รับรองของหน่วยงานอิสระไม่สามารถเปิดให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในระบบการตรวจรับรองได้มาก
นัก รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการตรวจรับรองที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรรายย่อย
ในประเด็ น วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ เห็ น ว่ า กิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีลักษณะการบริหารจัดการองค์การ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
วัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การโดยรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ อาทิ โรงเรียน
ชาวนา สานักอิสระเพื่อการศึกษาและวิจัยเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี (School for wellbeing) โรงเรียน
เกษตรกร (Farmer field school) เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการผลิต เกษตรอินทรีย์ ห้องสมุดและ
สานักพิมพ์ ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน ด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรให้แก่ประชาชน ศูนย์สารสนเทศด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เปิดบริการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับสมุน ไพรและข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการ
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สื่อสารต่างๆ ตลอดจนการมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่ายต่างๆ โดยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต การจาหน่าย การเรียนรู้ การแปรรูปและการตลาดครบวงจรโดยอาศัยภูมิปัญญาไทยเป็นทิศทาง
นา
นอกจากการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ล้ ว กิ จ การเพื่ อ สั ง คมมี ก ารส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การผ่านการฝึกอบรมบุคลากรในลักษณะเรียนรู้งาน
โดยการสังเกตการทางานของพนักงานที่มีความชานาญและลงมือปฏิบัติจริง (on the job training)
รวมถึ ง การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ จ ากของจริ ง แล้ ว ไปลงมื อ ท า (practical
orientation) และการฝึกอบรมบุคลากรตามความชานาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องการ
อบรม การถ่ายทอด และการเป็นวิทยากร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าบุคลากรโดยการจูงใจอื่นๆ อาทิ การ
ชื่นชม การให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุ โดยการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นมาในการผลิตวัตถุดิบ วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ค้นหาทางเลือกร่วมกับเกษตรกรในการทาเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อส่งเสริม
การผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านและเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ ปัญหาด้าน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์การ อาทิ พนังงาน ผู้มาอบรม ผู้ฝึกอบรม และวิทยากร
เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ผมเห็นงานอบรมมามากกับองค์กรต่างๆ แม้แต่กับเรื่องชาวบ้าน เรื่อง
งานส่งเสริม แล้วมัน fail เหตุผลเพราะว่าคนมาอบรม ผู้ฝึกอบรม วิทยากร คือไม่ทาการบ้าน และมา
แบบไม่คาดหวังผล เพราะฉะนั้นคุณก็อบรมเอาเนื้อหาแบบกลางๆ มาอบรม” และจากคากล่าวของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “การที่จะสื่อตรงนี้
เข้าไปให้พนักงานทุกคนทราบได้ก็ยาก คือเราไม่ได้เก่งเหมือนบริษัทใหญ่ที่จะละลายพฤติกรรมพวก
นั้น ของเรารู้เรื่องดี เข้ าใจหลักเกณฑ์ เข้าใจทฤษฎีของบริษั ทในแง่การประกอบอินทรีย์ การใช้
วัตถุดิบท้องถิ่น การมีสมุนไพรยาโบราณของใช้พื้นบ้าน” ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ควรเป็นแนวทางของการที่องค์การมีโครงการฝึกอบรมในลักษณะที่เป็นการ
ฝึก อบรมแบบปฏิ บั ติจ ริง ดัง ค ากล่า วของผู้ ประกอบการเพื่ อสั งคม (การสื่อสารส่ วนบุคคล, 12
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คุย เราก็เอาเกษตรกรมา
ทั้งหมดแบ่งเป็นสองกลุ่ม ให้เขาคุยและเอามาเปรียบเทียบกัน เพราะฉะนั้นเราก็จะอบรม (Train)
ทฤษฎีคืออะไร บ่ายเราก็ลงพื้นที่กัน ก็ได้ฝึกของจริงอย่างละหนึ่งคน เราจะบอกว่าถ้าคุณเรียนแต่คุณ
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จะไม่รู้จนกว่าจะได้ทา และทาแล้ วแน่นอนมีสาเร็จและล้มเหลว คือจะมีคนที่สาเร็จและล้มเหลวจะ
มาแลกเปลี่ยนกัน เขาก็จะได้ประสบการณ์และความรู้ที่มากขึ้น วิธีการฝึกอบรมอันนี้ก็คือ ฝึกแบบ
ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากกรณี (Case) จริง เมื่อฝึก แล้วคุณไปปฏิบัติ แล้วกลับ มาดูก ารตอบสนอง
(Feedback) มาเรียนรู้ แล้วเรียนรู้เรื่องใหม่ แล้วก็ไปปฏิบัติ” นอกจากการจัดฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริง
แล้ว การที่องค์ก ารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในกระบวนการบริหาร
จัดการองค์ก ารเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหา
อุปสรรคด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ดังคากล่าวของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “การที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นก็เป็นเหมือนกับสร้างการยอมรับกับพนักงาน ซื้อใจพนักงาน รู้สึกว่าเขาก็มีคุณค่า เขาเป็นคน
ตัวเล็กตัวน้อย เขาก็สามารถแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ออกไปได้”
ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ อาจสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและ
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ไม่ว่าจะ
เป็ น วั ฒ นธรรมทางความคิ ด วั ฒ นธรรมทางการกระท า และวั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ โดยลั ก ษณะ
วัฒนธรรมองค์การของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอิ นทรีย์ มีลักษณะเป็นการสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชื่ อ ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการทาให้ดูเป็นต้นแบบจาก
ผู้นาองค์การ การสัมมนาองค์การต่างๆ การฝึกอบรมบุคลากรที่เน้นการปฏิบัติ เรียนรู้จากของจริง
การฝึ ก อบรมระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว มตามเกณฑ์ ส มาพั น ธ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ น านาชาติ
(IFOAM) การไปศึ ก ษาดูง านเรีย นรู้ภาพกว้างเกษตรอินทรีย์ และการสลับตาแหน่งหน้าที่กันทา
รวมถึงการจูง ใจอื่นๆ อาทิ การชื่นชม การให้มีส่วนร่วมในกิ จกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการปลูกฝังความคิด และค่านิยม ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรเป็นแนวทางของความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลงมือ
ปฏิบัติ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ค่านิยมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการทาให้ดูเป็น
ตัวอย่างของผู้นาองค์การ การมีโครงการฝึกอบรมในลักษณะที่เป็นการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริง และ
การที่องค์การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการบริหารจัดการ
องค์ ก าร ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น แนวทางที่ ช่ ว ยลดปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคั ญ ซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสาคัญและ
ส่ง ผลต่ อประสิท ธิ ผลการบริหารจั ดการของกิ จ การเพื่ อสั งคมด้ านอุตสาหกรรมอาหารอิน ทรี ย์
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เนื่อ งจากผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย คื อ บุ คคลหรื อกลุ่ มซึ่ง มีผ ลกระทบ หรือได้รั บผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ นโยบาย และการปฏิบัติ ขององค์การ การที่องค์การจะประสบความสาเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ องค์การจาเป็นที่ต้องสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนี้ ในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ ในมิติด้านด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่
ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) และประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่ายและผู้บริโภค) ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมด
เห็นว่า ลักษณะการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม ทางานเป็นทีม คือ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการบริ หารจัดการ
องค์การ เน้นความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่มีระบบควบคุมเข้มงวด เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น มีการปรึกษาหารือกัน และใช้หลักการตัดสินใจร่วมกัน ผ่านการประชุม รวมถึงมีการ
พูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ให้อิสระพนักงานในการ
ดาเนินการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ นอกจากนั้น ผู้นา
กิจการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้น ใช้หลักธรรมในการบริหารพนักงาน
โดยการดูแลพนักงานในฐานะสมาชิกในครอบครัว และปฏิบัติต่อพนักงานโดยให้ความสาคัญว่า
เป็ นส่วนหนึ่ง ขององค์ ก าร ดั ง ค ากล่า วของผู้ประกอบการเพื่ อสังคม (การสื่อสารส่ว นบุคคล , 6
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “คนที่อยู่สิบกว่ำปีทั้งนั้น เป็นระบบกันเอง คนทำงำนด้วยกันได้ต้องเชื่อ
เหมือนกัน เพรำะไม่ได้เอำเงินเป็นตัวตั้ง อยู่ที่นี่รำยได้ต่ำ ไม่มั่นคงด้วยซ้ำ อยู่ที่เขำคิดว่ำงำนนี้มันดี
ถูกจริต เขำมำอยู่ที่นี่เหมำะกับเขำก็อยู่” นอกจากนั้น กิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบการบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การโดยการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม มีการกระจายหุ้นให้ ดัง
คากล่าวของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กรกฎาคม 2559) ที่อธิบายว่า “ ผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholder) คื อ ผู้ ที่ มี ผ ลกระทบ หรื อ เรำไปกระทบกั บ เขำ ถ้ ำ เรำไม่ จั ด สมดุ ล
(Balance) ให้ดีก็อำจจะเกิดปัญหำ ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เป็นกลุ่มใกล้กับ
เรำมำกอย่ำงเช่นพนักงำน ถ้ำเรำให้กำรดูแลเขำไม่ดี ให้ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ปฏิบัติเหมือนกับ
เขำเป็ นพนักงำน แต่ไ ม่ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร เขำแค่มำรับคำสั่งจำกเรำ พวกนี้ก็ มีผลต่อกำร
ปฏิบัติงำนชัดเจนเหมือนกับทั่วๆ ไป แต่ว่ำกิจกำรเพื่อสังคมอำจจะมีเรื่องของควำมสมดุล (Balance)
อยู่ ใ นระดั บ หนึ่ ง ว่ ำ เรำต้ องท ำให้ ค วำมคำดหวั ง (Need expectations) ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ว นเสี ย
(Stakeholder) แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งไม่ สู ญ เสี ย เป้ ำ หมำยทำงสั ง คมที่ เ รำวำงไว้ ” และการให้
สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล , 14 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า ถ้ำ
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ภำยในเองคิดว่ำเป็นควำมเมตตำของผู้บริหำรมำกกว่ำที่แบ่งปันหุ้นให้พวกเรำ เพรำะก็จะทำให้เกิด
ควำมรู้สึกของกำรมีส่วนร่วม”
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญต่างเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย ภายในองค์การ
ได้ แ ก่ ปั ญ หาการคั ด สรรพนั ก งาน ให้ ไ ด้ ต รงกั บ ความต้ อ งการและเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง งาน
เนื่องจากขนาดของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ไม่ใช่
ธุรกิจใหญ่ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจทั่วไปที่ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า ดังคากล่าวของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ในทำงควำมจริงผม
ว่ำยำก นำนๆ จะเจอที่เขำตรงสเป็ค แต่บำงอย่ำงที่เป็นหน้ำที่ที่โดยทั่วไป อย่ำงแคชเชียร์ดูแลสินค้ำ ก็
เป็นเรื่องเอกสำรแต่เรำก็ต้องปลูกฝังแนวควำมคิด เพรำะกำรได้ทั้งแนวควำมคิดและได้ทั้งทักษะกำร
ทำงำนหำยำกมำก เขำอยู่ไปเรื่อยๆ เมื่อละลำยพฤติกรรมเขำจะรู้ว่ำเรำกำลังทำอะไรอยู่ ” และจากการ
ให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล , 12 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า
“ยำก กำรคัดสรร (Recruitment) ไม่ง่ำย คือองค์กรไม่ใหญ่และเป็นที่น่ำสนใจมำกพอ ตัวเลือก (Choice)
ก็จะน้อยลง คนเก่งๆ อยำกจะไปบริษัทใหญ่ๆ มีเงินเดือนดีๆ SME ใครอยำกจะมำควำมเสี่ยงสูง ใครก็
ไม่รู้จัก ทำงเลือก (Choice) น้อยกว่ำคุณได้แค่คนที่มีโอกำสน่ำจะอบรม (Train) ขึ้นมำได้หรือไม่
มำกกว่ำ” ตลอดจนคากล่าวของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล , 29 กรกฎาคม
2559) ที่กล่าวว่า “มี บำงตำแหน่งก็ไม่มี แต่เรำก็จะใช้ลักษณะทำได้หลำยแบบ แล้วแต่ผู้บริหำรเช่น
อำจจะตัดสินใจว่ำลองเอำเขำมำทำงำนดูก่อน ถ้ำทำไม่ได้ก็ไม่ให้ผ่ำนโปรไป มีกลุ่มหนึ่งที่เรำก็จะให้
กำรพัฒนำแต่ก็ต้องทำอยู่กับเรำสักปีสองปีถึงจะเริ่มเห็นว่ำ 1) เขำมีควำมเข้ำใจองค์กร บริบทของ
องค์ ก ร 2) เขำมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำนในระดั บ หนึ่ ง เรำก็ จ ะส่ ง เสริ ม เช่ น ส่ ง ไปเรี ย น
ภำษำอัง กฤษ ส่ ง ไปต่ ำ งประเทศ” ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่ า แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาการคั ดสรร
พนักงาน ให้ได้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้น ควรเป็นแนวทางของการ
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่ายและผู้บริโภค)
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ลักษณะการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์การของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เน้นระบบการทางาน
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับเครือข่ายผู้ผลิตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจน
การให้ค วามช่ วยเหลือ เครือ ข่ า ยผู้ผ ลิต โดยผู้ ประกอบการเพื่ อ สั งคมในลั ก ษณะต่า งๆ อาทิ การ
ช่วยเหลือชุมชนของผู้ประกอบการโดยการเน้นวัตถุดิบ และการจ้างงานที่มาจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
หลีกเลี่ยงการพึ่งพาวัตถุดิบและอุปกรณ์จากภายนอกให้มากที่สุด การสนับสนุนเครื่องสี อุปกรณ์การ
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ผลิต และการช่วยเหลือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขยายองค์ความรู้เชิงลึกให้กับเกษตรกรเพื่อ
การพึ่งพาตนเองโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และโดยการพาผู้ที่มีความรู้ความชานาญไปถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้ผลิต เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการทาเกษตรอินทรีย์ การให้
ความยุติธรรมโดยไม่ซื้อจากเกษตรกรรายเดียว เกษตรกรต้องมาเป็นกลุ่ม การให้ความสนับสนุนทาง
วิชาการ และออกค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมุ่งเน้นการ
สนับสนุนทางด้านการตลาดให้กับเครือข่ายผู้ผลิต อาทิ การจัดหาตลาดให้ โดยการนาสินค้าของ
เกษตรกรผู้ผลิตมาขายใน 2 ลักษณะ คือ การซื้อขาด กับการฝากขาย การจัดหรือหาพื้นที่ให้แก่ผู้ผลิต
ในการออกนิทรรศการแสดงสินค้า ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 14 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เครือข่ำยจะมีเป็นลักษณะของเครือข่ำยเกษตร
อย่ำงเช่น พวกเครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน หรืออำจจะเป็นกลุ่มตลำดสีเขียวซึ่ง
ตอนนี้ขยำยไปมำกกว่ำเมื่อสิบปีที่แล้วมำก อย่ำงเช่น กลุ่มฮำร์ดคอร์ออร์แกนิค จะเป็นกลุ่มคนเมือง
แนวๆรวมตัวกันอำจจะทำเรื่องเกษตรในเมือง วิถีพึ่งตนเอง เรำก็ประสำนงำนอำจจะเป็นในเรื่องของ
กำรร่วมกิจกรรม กำรไปออกบู๊ธนำเสนอสินค้ำเกษตรกรอินทรีย์ เช่นตอนนี้กลุ่มที่เรำร่วมงำนด้วยก็
จะมีตลำดสีเขียวที่จะทำที่โรงพยำบำลตำรวจ และกลุ่มชื่อกลุ่มปันอยู่ปันกิน เป็นตลำดที่ทำเกี่ยวกับ
เรื่องพรีออร์เดอร์สินค้ำเกษตรอินทรีย์”
ในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์การโดยการคานึงถึงผู้บริโภค
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นตรงกันว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีลักษณะการ
บริหารจัดการที่ใ ห้ค วามสาคัญกับ การคานึงถึง ผู้บริโภค โดยมี ก ารประชาสัมพันธ์ ถึงแหล่งที่มา
อาหารอินทรีย์ เพื่อความโปร่งใส และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่ งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลสาคัญประเมินว่า กิจการเพื่อ
สังคมสุขภาพของผู้บริโภคด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณ ฑ์ และบริก ารในรูป แบบของการดาเนินธุร กิ จร้านอาหารปลอดสารพิ ษ มากขึ้น เพื่ อให้
ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ อาทิ การดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ
“ครัวทะเลภู” เป็นครัวไร้สารพิษเคมี การจาหน่ายอาหารที่ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคด้วยมุมสินค้าสี
เขียว ที่คัดสรรจากผู้ผลิตรายย่อยและชุมชน พร้อมนาเสนอเมนูสุขภาพที่พิถีพิถันกับการคัดสรร
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ะอาดปลอดภั ย เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ทั้ ง หมด ต่ า งเห็ น ตรงกั น ถึ ง
ความส าคั ญ ของการค านึง ถึง ชุ ม ชนและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างและพึ่ งพาธรรมชาติอย่ างยั่ งยื น
ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ปลอดภัย ยั่งยืน ให้ขยายตัว
ออกไป เพื่อรักษาชุมชนและสิ่งแวดล้อม การลดขยะ เน้นการใช้ถุงผ้า และนาถุงพลาสติก ถุงผ้า
กลับมาใช้ใหม่ การกระตุ้นจิตสานึก ของทุกฝ่าย จากการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึง
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กระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์ การให้ความรู้ใหม่ๆ ผ่านหนังสือควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ป ระชาสัมพั นธ์ให้กับ สมาชิก เครือข่าย บุคคลทั่วไป สถาบันการศึก ษา รวมทั้งสื่อต่างๆ
ตลอดจนการเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง และขยายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค มีการจัดตลาดนัดสีเขียวในพื้นที่โรงพยาบาล และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วงสนทนา
เกษตรอินทรีย์ พร้อมประชุมกรรมการและสมาชิกเครือข่ายตลาดสีเขียว การเยี่ยมชมฟาร์มผู้ผลิต
วารสารตลาดสีเขียว และงานกรีนแฟร์ในช่วงปลายปี เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญต่างเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ
ได้แก่ ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล (Imperfect information) ผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์น้อยมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความตระหนัก ถึง
ความสาคัญ ในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ สาหรับแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ นั้น จาเป็นที่จะต้องอาศัย ความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน (เกษตรกรและ
ผู้บ ริโภค) เพื่อสร้างเสริม ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ และ
คุณประโยชน์ของอาหารอินทรีย์ในแง่ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในประเทศอีกด้วย
กล่ า วโดยสรุ ป การบริ ห ารจั ด การผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยองค์การมี
ลัก ษณะการบริหารจัดการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายในองค์ก ารที่มุ่งเน้นการใช้หลัก ธรรมในการ
บริหารพนักงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เน้นการทางานเป็นทีม และมีกิจกรรมรางวัล
พนักงานมีอิสระในการดาเนินงาน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การ ส่วนการ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
เน้นระบบการทางานกับเครือข่ายผู้ผลิตแบบพึ่งพา และให้ความช่วยเหลือ อาทิ การขยายองค์ความรู้
เชิงลึกให้กับเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง การจัดหาพื้นที่ให้แก่ผู้ผลิตในการออกนิทรรศการแสดง
สินค้า ในด้านการคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการทาเกษตรกรรมที่ปลอดภัย
พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืน การคานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคโดยการจาหน่ายอาหารอินทรีย์ คัดสรร
วัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ เพื่อกระตุ้น
จิตสานึก และส่งเสริมความรู้ค วามเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่งยื น ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่
ปัญหาการคัดสรรพนักงาน ให้ได้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับตาแหน่งงาน และปัญหา
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล การแก้ไขควรเป็นแนวทางของการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทั กษะการ
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ทางานให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางของความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ และคุณประโยชน์ของอาหารอินทรีย์
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูง ของกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญเห็นตรงกันว่า นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจาก นโยบายของภาครัฐถือว่ามีบทบาท
สาคัญมากต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการเพื่อสังคม ให้
สามารถดาเนินการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในการศึกษาประสิทธิผลการบริหาร
จั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ในมิ ติ ด้ า นนโยบายของภาครั ฐ
ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อ
สังคม และประเด็นการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการ
เพื่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่ อสังคม ผู้ใ ห้
ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า องค์การได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากนโยบายและมาตรการใน
การส่ง เสริม การประกอบการเพื่ อ สัง คมจากหน่ วยงานภาครั ฐ ไม่ว่ าจะเป็ น งบประมาณในการ
สนับสนุนการฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์ นโยบายการเกษตรต่างๆ จากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อาทินโยบายความมั่นคงด้านอาหาร นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็น
ต้นนอกจากนั้น นโยบายเรื่องการส่งเสริมการใช้ ยาจากสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนในการหันมาใช้สมุนไพรที่ปลอดสารเคมี มากขึ้น ในส่วนของการรับรอง
มาตรฐาน องค์การได้รับการช่วยเหลือในการรับรองแล็ปจุลชีวะจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แห่ง ชาติ (สวทช.) ซึ่ง มีก ารก าหนดมาตรการในการช่วยเหลือการทามาตรฐาน
นอกจากนั้น ในการรับรองคุณภาพอาหาร องค์การได้รับการสนับสนุนจากนโยบายส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง เป็นระบบประกัน
คุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค ดังจะ
เห็นได้จากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2559)
ที่กล่าวว่า “ในแง่การผลิตมาตรฐาน GMP เราได้รับการช่วยเหลือจาก สวทช. ในแง่การทามาตรฐาน
รับรองแล็ปจุลชีวะ และ GMP เครื่องสาอาง GMP อาหาร ได้รับการช่วยเหลือ และในการตั้งสูตร
(Formula) ต่างๆ ของเครื่องสาอางหรือว่าอาหารได้มีที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ามาช่วย”
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นอกจากนั้น ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาโครงการ ได้แก่ นโยบายและ
มาตรการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในโครงการต่างๆ จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) อาทิ โครงการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค โครงการโรงเรียนสุขภาพดี
เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10
สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “แต่เราโชคดีที่เรามีทุนจาก สสส. คือถ้าตอนนี้ยืนด้วยตัวเองยังไงก็ถือว่า
ยังยากอยู่ อย่างแรกต้นทุนออร์แกนิคสูงกว่าธรรมดาแน่นอน คือสายป่านต้องยาวทาธุรกิจ เราก็
เหมือนว่าเราต้องอุ้มเกษตรกรด้วย ผลิตก็คือเราไม่ได้กดราคาเขา เราให้เขาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย”
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญต่างเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
ของกิ จการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นนโยบายและมาตรการในการ
ส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม ได้แก่ การที่ประเทศไทยมีนโยบายการเกษตรหลายด้าน ซึ่ง
นโยบายที่มีอยู่จานวนไม่น้อยไม่ได้ถูกนามาใช้และผลักดันให้เกิด ผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ
นโยบายความมั่นคงด้านอาหาร และนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้น
มีหลายนโยบายที่ขัดแย้งกันเอง อาทิ นโยบายเกี่ยวกับสารเคมีการเกษตร นโยบายความปลอดภัย
ด้านอาหาร นโยบายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุก รรม นโยบายเกษตรอินทรีย์ นโยบายประกันราคา
ผลผลิตการเกษตร และนโยบายพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ส่วนนโยบายส าคัญที่ต้องทบทวน
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อ มทางนโยบายที่เกื้อหนุน และเหมาะสมต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยได้แก่ นโยบายสารเคมีการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
สารเคมี อ ย่ า งปลอดภั ย แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ อาจอนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ มื่ อ จ าเป็ น จริ ง ๆ และต้ อ งใช้ อ ย่ า ง
ระมัดระวัง และควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด รวมถึงการรณรงค์ลดการโฆษณาที่สนับสนุนการใช้
สารเคมี ดังคากล่าวของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าว
ว่า “เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะควบคุมได้ ให้คนเลิกใช้ได้ก็ต้องทาแบบบุหรี่ คือ 1) ห้ามโฆษณาก่อน 2)
เก็บภาษีมากๆ 3) ตั้งกองทุนแบบ สสส. เอาเงินภาษีมาตั้ง รณรงค์ว่าเคมีทาให้เกิดมะเร็งแบบนี้ๆ ”
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น นโยบายสาคัญที่ต้องทบทวน ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับที่ดินการเกษตร ควร
เข้ ม งวดในการอนุญาตให้มี ก ารใช้พื้นที่ โดยการก าหนดเขตพื้ นที่ เพื่ อประโยชน์ ทางการเกษตร
เท่านั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงในที่ดินทากินให้กับเกษตรกรรายย่อย ในลักษณะของกรรมสิทธิ์ร่วม
(เช่น โฉนดชุมชน) ท้ายสุดของนโยบายสาคัญที่ต้องทบทวน ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
และการตรวจสอบรับรอง ที่มีความซ้าซ้อนของมาตรฐานการเกษตรและอาหารของหลายหน่วยงาน
ในประเด็ น การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และผู้ ป ระกอบกา รในการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบการเพื่ อ สั ง คม ซึ่ ง ต่ อ เนื่ อ งมาจากประเด็ น นโยบายและมาตรการในการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า องค์การได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐจาก
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การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐ ในการสนับสนุนการจัดทาโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการจัดส่ง คนมาฝึก อบรมการทาเกษตรอินทรีย์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการ
สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม เพื่อขยายองค์ความรู้ในการทาเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริม
การทาเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้า
อินทรีย์ ซึ่งเป็นงานศึกษาที่เกิดจากการร่วมมือกับสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่จัดจ้างที่ปรึ กษา
คือ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ซึ่งงาน
ศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นงาน
ศึกษาเกี่ยวกับตลาดเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ที่มีการศึกษาครอบคลุมทั้งตลาดเกษตรอินทรีย์
ภายในประเทศและการส่งออกเกษตรอินทรีย์ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทาโครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก หรือการต่อยอดการวิจัยต่างๆ จาก
เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น ตลอดจนในการตั้งสูตรต่างๆ ของอาหารได้
มี ที่ ป รึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในเรื่ององค์ความรู้ การให้คาปรึกษา และเงินทุนสนับสนุน นอกจากนั้น
การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการเพื่อสังคมจะเห็นได้จากความร่วมมือกัน
ระหว่างสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) องค์การอ๊อกแฟม (Oxfam) และ
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน สหกรณ์กรีนเนท ในส่วนของการสนับสนุน การมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ในการ
บริหารจัดการองค์การตัวเอง ตามหลักการแนวคิดเกี่ยวกับแฟร์เทรด
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภาครัฐมีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมจากการมีส่วนร่วมสนับสนุน และจัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบได้แก่ ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการให้ความสนับสนุนจากภาครัฐ
เนื่องจากการขาดความต่อเนื่องในนโยบายซึ่งเป็นผลมาจากการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลและการ
เปลี่ยนรัฐบาล นอกจากนั้น ส่วนราชการยังประสบปัญหาการขาดความคล่องตัวในการดาเนินการ
ด้วยข้อจากัดเรื่องกฎระเบียบ รวมทั้งการขาดความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ดังจะเห็น
ได้จากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) ที่
กล่าวว่า “เป็นโครงการที่เป็นแบบปีต่อปี เราก็พยายามจะทาอะไรใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น แต่ปัญหาของ
ภาครัฐหรือ สสส. เขาให้งบแค่ปีต่อปี ที่จริงเขาต้องให้แบบสองปี ไม่เช่นนั้นก็ต่อเนื่องกันยาก” และ
คากล่าวของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “แต่ใน
ทุกกรณีก็คือความเข้าใจผิด เป็นเรื่องปกติที่ หนึ่งความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์มีน้อย แม้แต่เรื่อง
การทาการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) เรื่อง SE ก็เช่นเดียวกัน เข้าใจกันผิด ราชการไม่เข้าใจแน่ๆ ”
ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 14 กรกฎาคม 2559)
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ที่กล่าวว่า “คือต้องสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่เข้าใจ คือถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ไม่เข้าใจ คุณมีอานาจ
แต่คุณไม่เข้าใจ แล้วจะไปสู่คนปฏิบัติได้อย่างไร” ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็น
แนวทางของการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมทั้งในการประชุมกาหนดนโยบาย ภาครัฐควรเปิดกว้างและรับฟังปัญหาที่แท้จริงจาก
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในมิติด้านนโยบายของภาครัฐ อาจสรุปได้ว่า นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและ
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในแง่
การสนับสนุนทางด้านนโยบายและมาตรการต่างๆ อาทิ งบประมาณสนับสนุนในโครงการฝึกอบรม
การทาเกษตรอินทรีย์ การรับรองมาตรฐาน GMP การรับรองแล็ปจุลชีวะ นโยบายเรื่องการส่งเสริม
การใช้ยาจากสมุนไพร นโยบายการเกษตรต่างๆ อาทิ นโยบายความมั่นคงด้านอาหาร หรือนโยบาย
เกี่ ย วกั บ การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ในประเด็น การมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและ
ผู้ประกอบการ ภาครัฐมีการส่งเสริมจากการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัดส่งคนมา
ฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูล
สถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าอินทรีย์กับกระทรวงพาณิชย์ โครงการแฟร์เทรด รวมถึง
โครงการที่ให้คาปรึกษาและเงินทุนสนับสนุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ปัญหานโยบายขัดแย้งกัน ปัญหาการใช้สารเคมีให้โทษ ปัญหาการขาดความต่อเนื่องใน
นโยบายจากภาครัฐ และปัญหาการขาดความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งแนวทางใน
การแก้ไขควรเป็นแนวทางของกาควบคุมการใช้นโยบายอย่างเข้มงวด และระมัดระวัง การรณรงค์
ลดการโฆษณาที่สนับสนุนการใช้สารเคมี การส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับ เจ้าหน้าที่รัฐ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการที่ภาครัฐเปิดกว้างและรับฟังปัญหาที่แท้จริ งจากผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2.2 ผลการศึก ษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บ ข้อมูลจากนักวิช าการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็น
กลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแ ละผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคมจากคณะกรรมการ
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) ศูนย์ผู้นาธุรกิจเพื่อสังคมแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และบริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จากัด ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ ดังนี้
มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดได้ให้ความหมาย
เกี่ย วกั บประสิท ธิผลการบริหารจัดการของกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ว่า
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หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นได้ตามเป้าประสงค์ของกิจการเพื่อสังคม หรืออย่างน้อย
ทาให้วัตถุประสงค์ของการตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นมามีบทบาทอย่างมีนัยสาคัญในการแก้ปัญหานั้นๆ
ความสามารถในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
สัง คมไปในทางที่ ดีขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ประสิ ท ธิผ ลไม่ ใ ช่แ ค่ ก ารทาก าไร แต่ จ ะต้ องค านึ ง ถึ ง
เป้าหมาย 3 ประการ หรือที่เรียกว่า Triple bottom line ซึ่งมุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม
และการเงินไปพร้อมๆ กัน นอกจากนั้น ประสิทธิผลยังหมายถึง การที่กิจการเพื่อสังคมสามารถ
ดาเนินธุรกิจจนมีเงินหมุนเวียนเพียงพอ อยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถที่จะได้รับ
ความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ถือหุ้น รัฐบาล ผู้ลงทุน
เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่อง
กิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ประสิทธิผลของกิจกำรเพื่อ
สั ง คมจะมี ห ลำยมิ ติ มิ ติ ที่ 1 เรื่ อ งสั ง คมหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม พู ด ถึ ง ว่ ำ ได้ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หำสั ง คมหรื อ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือไม่ มิติที่ 2 คือกำรดำเนินกิจกำรเพื่อสังคมนั้นสำมำรถยั่งยืนหรือไม่ สำมำรถ
ทำแล้วอำจจะไม่ต้องมีกำไรก็ได้ แต่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ ไม่ใช่ทำไปขำดทุนไปเรื่อยๆ จนเงินทุน
หมดก็ไม่ยั่งยืน คืออยู่รอดได้ มิติที่ 3 ต้องสำมำรถที่จะได้รับควำมร่วมมือหรือกำรสนับสนุนจำก
ผู้เกี่ยวข้องด้วย คือผู้เกี่ยวข้องในที่นี้มีทั้งลูกค้ำ คู่ค้ำ (Supplier) ผู้ถือหุ้น และรัฐบำลเองในฐำนะเป็น
คนที่ต้องมำดูแลปัญหำนี้แต่ไม่ได้ดู ผู้ลงทุนทั้งหมดว่ำทำได้ดีแค่ไหน” นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น ประสิ ท ธิ ผ ล คื อ ความสามารถที่ จ ะทาให้ เกษตรกรรายย่ อ ยสามารถจั ด หาตลาดได้ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยความสาเร็จเชิงปริมาณ โดยวัดได้จากจานวนเกษตรกรที่เข้าไปทางาน และจานวน
ผลผลิตที่ สามารถเข้าสู่ตลาดได้ ส่วนความสาเร็จเชิงคุณภาพ คือ ความเป็นธรรมในการรับซื้อ
กระบวนการได้มาซึ่งผลผลิตอินทรีย์ ต้องเป็นอินทรีย์ที่แท้จริง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ความสามารถในการสร้า งความตระหนักให้คนหั นมาให้ความสาคัญในเรื่องการบริโภคอาหาร
อินทรีย์
ในมิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญทั้งหมดให้ทัศนะไปในแนวทางเดียวกันว่า ปัจจัยที่จะทาให้การบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สังคมมีประสิทธิผลได้นั้น คือ การที่องค์ก ารมีผู้นาที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ กล่าวคือ เป็นผู้นาที่ มี
ภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคม มีวิสัยทัศน์ มีค่านิยมของผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคม และสามารถ
ถ่ายทอดมายังผู้ตามได้ ทาให้เกิดการปฏิบัติที่ทาให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมา ดังจะเห็นได้
จากการสัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม
(การสื่อสารส่วนบุ ค คล, 8 กรกฎาคม 2559) ที่ ก ล่า วว่า “ต้องมีวิสัย ทัศ น์ มีค่ำนิย มของผู้นำที่
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รับผิดชอบต่อสังคมและสำมำรถจะถ่ำยทอดมำยังผู้ตำมได้ ทำให้เกิดกำรปฏิบัติที่เป็นกำรรับผิดชอบ
ต่อสังคมขึ้นมำ” นอกจากนั้น คุณลักษณะที่สาคัญของผู้นา คือมีความมุ่งมั่น มีความต้องการอย่าง
แท้จริงที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และมีทัก ษะความรู้
ความสามารถในการประกอบการเพื่อสังคม
ทั้งนี้จากกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคม
ด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ผลการศึ ก ษาในมิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การ
ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ
(ความอยู่รอด และการเจริญเติบโต) และประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทาง
สังคม (การคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่
รอด และการเจริญเติบโต จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจว่าหมายถึง การที่กิจการเพื่อสังคมดาเนิน
ธุรกิจ และอยู่ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการหาช่องทางในการสร้างผลกาไรและช่องทางการ
จัดจาหน่าย ซึ่งสามารถทาให้ธุรกิจมีผลตอบแทนจากการลงทุน และอยู่ต่อไปได้ โดยไม่ต้องขอรับ
เงินบริจาค ซึ่งไม่แตกต่างจากธุรกิจโดยทั่วไปในมุมที่ต้องมีเป้าทางธุรกิจ ต้องสามารถแข่งขันได้
และต้องมีการเติบโต เป็นไปตามกลไกของอุตสาหกรรม และมีการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการ ขนาดของธุรกิจจะต้องมีความใหญ่เพียงพอที่รายรับจะต้องมากกว่าต้นทุน
ธุรกิ จต้อ งดาเนิ นการได้ อย่ า งต่ อเนื่ อง รวมถึง ความสามารถในการสร้า งตลาด และสร้ างความ
ตระหนักให้คนหันมาให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพของอาหารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ต้องขายได้จาก
การได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่มีราคาสูง
กว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ดังคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการ
เพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “คุณจะพูดถึงผลกำไรอย่ำงไรที่ทำ
ให้คุณสำมำรถจะมีอัตรำกำรคืนกำไร (Return of investment) ที่ทำให้คุณอยู่ต่อได้ แล้วเอำไปขยำย
ผลธุรกิจที่ทำต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปขอเงินรับบริจำค (Grant)”
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในประเด็น ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทาง
เศรษฐกิจ ความอยู่รอด และการเจริญเติบโต ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคที่
พบในการดาเนินกิจการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เกิดจากการที่ต้นทุนการผลิต
อาหารอินทรีย์สูง เนื่องจากค่ าใช้ จ่ายในการขนส่ง และตลาดเกษตรอินทรีย์ มีขนาดเล็ก จานวน
เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์มีน้อย ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่อธิบายว่า
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“อันแรกที่รู้ตอนนี้คือเรื่องกำรขนส่ง (Logistics) กำรขนส่ง คือเนื่องจำกตลำดอินทรีย์ยังแคบ และ
เกษตรกรที่ทำอินทรีย์ สมมติเกษตรกรในหมู่บ้ำนหนึ่งอำจจะมี 10% ที่ทำอินทรีย์ ที่เหลือ 90% ไม่ทำ
ต้องเอำรถเข้ ำไปรับ สมมุ ติ รถกระบะควรจะรับได้ 2 ตัน เงำะอินทรีย์ ไ ด้มำ 600 กิโล ก็ต้องขน
เพรำะฉะนั้นค่ำขนส่งต่อร้อยกิโลก็สูงขึ้น นี่คือทำให้อำหำรอินทรีย์แพงมำถึงมือผู้บริโภค แทนที่จะ
เอำค่ำรถกับค่ำขนส่งหำรด้วย 600 กิโล 800 กิโล ก็ทำให้ต้นทุนต่อกิโลสูงขึ้น อันนี้คือปัญหำเรื่อง
ของ กำรขนส่งต่ำงๆ (Logistics)” แนวทางการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตอาหารอินทรีย์สูง ผู้ให้
ข้ อมู ล ส าคั ญ ทั้ ง หมดเห็นว่า ควรเป็นแนวทางของการให้ความสนั บสนุน และความร่วมมือกั น
ระหว่า งผู้ ป ระกอบการเพื่ อ สัง คม หน่ว ยงานภาคเอกชน ภาครัฐ โดยเฉพาะการสนั บสนุน จาก
หน่วยงานภาครัฐ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ปัจจุบัน
ประชำรัฐ SE เรำกำลังทำให้ตัว SE มีข้อมูลเยอะขึ้น และเข้ำถึงแหล่งอะไรมำกขึ้น และถ้ำต้องกำรให้
ควำมช่วยเหลืออะไรก็จะสนับสนุน รวมถึง ช่วยเหลือ (Facilitate) ในเรื่องเช่น ไปแก้ไขปัญหำเรื่อง
กำรขนส่ง (Logistics) ให้ เช่นดึงบริษัทใหญ่ๆ เช่น SCG Logistics ของกลุ่มปูนซิเมนต์ไทยเข้ำมำช่วย
ว่ำเวลำขนปูนไปภำคเหนือหรือภำคอะไร ขำกลับมีที่ว่ำงเอำสักกล่องสองกล่องใส่เข้ำมำ”
ในประเด็นมุมมองต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้
ความหมายเกี่ ย วกั บ ความส าเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ขององค์ก ารทางสังคมไว้หลายประการดัง นี้
1) ความสาเร็จจากการตั้งเป้าหมายสูงสุดที่ชัดเจน และสามารถระบุได้ว่าต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
เปลี่ ย นแปลงสั ง คมให้ ดี ขึ้ นในเรื่ องใด รวมถึง การดาเนิ นการเพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายนั้น อาทิ การ
เปลี่ย นแปลงเกษตรกรจากการผลิตแบบเดิมเป็นการผลิ ตแบบอิน ทรีย์ มีก ารพั ฒนาทั ก ษะ และ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นต้น 2) ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม
เกิดจากการซื่อสัตย์กับเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์ที่ได้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
อาทิ การจ่า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม ความสามารถในการแก้ ปัญ หาได้จ ริ ง ความโปร่ ง ใสใน
กระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์ เป็นต้น 3) ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคมเกิด
จากการวัดระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
เป็นเจ้าของกิจการเพื่อสังคม จะก่อให้เกิดความยั่งยืน และสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้มาก
ขึ้น ได้รับความสนับสนุนมากขึ้น 4) ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคมเกิดจากการ
สร้างผลกระทบที่มีต่อสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องมองไปในระยะไกล ไม่
สามารถทาได้ในระยะสั้นๆ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม 5) ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคมเกิดเกิดจากการคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งห่วงโซ่อุปทาน
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โดยเริ่มจากเกษตรกรต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มีการแบ่งปันความเสี่ยงให้เกษตรกร
และผู้บริโภคโดยการสนับสนุนทางด้านเงินทุนให้เกษตรกร เฉลี่ยกลุ่มผู้ผลิตในการผลิตเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับผู้บริโภค เป็นต้น
จากที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น ผู้ใ ห้ ข้อมูล ส าคัญเห็น ตรงกั น ว่า การที่ กิ จการเพื่ อสัง คมด้า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จะสามารถดาเนินธุรกิ จให้บรรลุ วั ตถุป ระสงค์ ทางสั งคม โดยการ
คานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ต้องประสบกับปัญหาในการรักษาความสมดุล ระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายทาง
สังคม ดังนั้น การวัดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางสังคมควรพิจารณาทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่
เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ปรรู ป ควรได้ รั บ ผลตอนแทนอย่ า งเหมาะสม และเป็ น ธรรม แต่ ใ น
ขณะเดีย วกั น ผู้ บ ริโภคไม่ ค วรต้ องแบ่งรับความเสี่ย ง ในปัจจุบั น การรับประกั นความเสี่ย งมี 2
รูปแบบ ได้แก่ สัญญาฟาร์มประกัน (Contract farming) คือการทาสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า
ระหว่างฝ่ายเกษตรกร กับคู่สัญญา หรือ ผู้รับประกัน ในราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
ได้ก็ต่อเมื่อครบกาหนดสัญญา รูปแบบนี้เกษตรกรเป็นผู้รับความเสี่ยงหากผลผลิตไม่เป็นไปตาม
กาหนด อีกรูป แบบหนึ่งคื อ การหาตลาดก่ อน เอาความต้องการซื้อผลผลิตเป็นตัวตั้ง รูปแบบนี้
ผู้บ ริโภคเป็ นผู้รับ ความเสี่ยงหากผลผลิตไม่เป็ นไปตามก าหนด เนื่องจากผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายเงิน
ล่วงหน้าก่อน
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ควรเป็นแนวทางหลักการในการแบ่งปัน
ความเสี่ยงระหว่างกันทั้งเกษตรกรผู้ผลิต หรือผู้แปรรูป และผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ทีก่ ล่าวว่า “เขำเรียกว่ำกำรแบ่งปันควำมเสี่ยง (Share risk) ไม่มีใครในโลก
นี้ที่จะทนรับควำมเสี่ยงได้อย่ำงเดียว หรือเสียเปรียบตลอดเวลำ ถ้ำโมเดลจะไปได้ไกล ได้ยำว จะต้อง
แบ่งปันควำมเสี่ยง (Share risk) เกษตรกรถ้ำมีกำรขยำยผลผลิต (Up size) ทำดี ปลูกดี ฉันจะได้เท่ำ
เดิม ก็จะต้องมีส่วนของกำรขยำยขนำด (Up size) ถ้ำฉันดูแลไม่ดี ฉันก็ต้องรับกำรลดขนำดผลผลิตลง
(Down size) ด้วยเหมือนกัน”
กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอิ นทรี ย์ ว่ า หมายถึ ง ความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ มที่ มี อยู่ ต าม
วัตถุประสงค์ของกิจการเพื่อสังคม และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้า งความตระหนักให้ค นหันมาให้ความสาคัญในเรื่องการบริโภคอาหาร
อินทรีย์ ในประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ คือ การที่กิจการเพื่อ
สัง คมอยู่ ไ ด้ ด้ว ยตนเอง สามารถท าก าไรได้ ไม่ใ ช่ ม าจากเงิ น บริ จ าค สามารถสร้ างตลาด และ
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ผลิตภัณฑ์ต้องขายได้จากการได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากผู้บริโภค ส่วนความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทางสังคมเกิดจากการตั้งเป้าหมายสูงสุดทางสังคมที่ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นในเรื่องใด และสามารถดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น มีการคานึงถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่ มจากเกษตรกรต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มี
การแบ่งปันความเสี่ยงให้เกษตรกรและผู้บริโภค มีความโปร่งใสในกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้เ กิ ด ประสิ ทธิ ผ ล คื อ การที่ องค์ ก ารมี ผู้ นาที่ มี คุณ ลั ก ษณะที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม มีวิสัยทัศน์ มีค่านิยมของผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคม และสามารถถ่ายทอดมายังผู้
ตามได้
มิติด้านภาวะผู้นา จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า
ภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคม
ด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจาก ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่
การแข่ ง ขั น แบบโลกาภิ วั ต น์ ที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งมาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการบริ ก ารที่ มี
คุณภาพสูงขึ้นแก่ลูกค้า ซึ่งความต้องการของลูกค้าและพนักงานมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจต่างๆ รวมถึงกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ต่างได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้นาในยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการ
องค์การ และจาเป็นต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญในการนาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ใน
มิติด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรม
ทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม และประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นา
องค์การกิจการเพื่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของ
ผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ในปัจจุบัน มีการนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา และแปร
รูปผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค้าสินค้า และเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขนาดของ
กิจการ นอกจากนั้น กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีการหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
สร้างผลกระทบทางบวกในวงกว้างในการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งลักษณะการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ที่มีประสิทธิผลนั้นเกิดจากการประยุกต์ใช้วิธีการบริหาร
จัดการแบบใหม่จากประสบการณ์เก่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต แล้วนามาปรับใช้ในบริบทใหม่ ให้
ประสบความสาเร็จ หลักการแนวคิดใหม่ช่วยให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมสามารถมีวิธีการบริหาร
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จัดการกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและเป้าหมายทางสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ของ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล,
22 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เรื่องสำคัญที่สุดเลยก็ว่ำได้ เพรำะว่ำถ้ำเรำไม่ได้คิดวิธี คือแนวคิด
นวัตกรรมไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นแค่เทคโนโลยี จับต้อง วิธีคิดหรือโมเดลใหม่ๆ กำรจัดวำงโมเดลใหม่
เป็นเรื่องที่สำคัญ เพรำะว่ำถ้ำเรำใช้วิธีเดิมในกำรแก้ไขปัญหำเดิมก็ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง (Change)
หรือโมเดลที่เข้ำไป องค์กร ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เรำอยำกเป็น ทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลง (Theory of
change) บำงอย่ำงไม่เกิด” ซึ่งในทางปฏิบัติ การที่องค์การหารูปแบบใหม่ทางความคิดในการแก้ไข
ปัญหาสังคม ทาได้โดยเริ่มจากการนาโจทย์เรื่องความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อกาหนดเป็น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร ซึ่ ง แนวคิ ด ในการท าธุ ร กิ จ แบบใหม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่ซ่อนเร้นด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และนวัตกรรม ดังคากล่าวของนักวิชาการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งกิ จ การเพื่ อ สั ง คม (การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล, 22
กรกฎาคม 2559) ทีก่ ล่าวว่า “อันนี้ก็คงต้องดู ถ้ำจะพูดถึงเป็นควำมคิด (Cconcept) แต่ก็เป็นเรื่องที่เอำ
มำลงสู่กำรทำก็คือกำรที่ใช้กำรออกแบบทำงควำมคิด (Design thinking) ก็คือคิดวิธีกำรออกแบบ
ทำงแก้ปัญหำ (Solution) ที่มีคน (Human) คือเอำ Need เอำ Paypoint เอำควำมต้องกำรของเขำมำเป็น
โจทย์ ปกติ Design นักออกแบบจะออกแบบอะไร ทำอะไร แต่ว่ำวิธีคิดก็คือเอำโจทย์มำเป็นตัวตั้งใน
กำรทำ”
ในประเด็นมุมมองต่อความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมเป็นการดาเนินธุรกิจที่ต้องมีการสั่งสม มีการลงทุน
ระยะยาวต้องใช้ความพยายาม และความตั้งใจในการทาโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลที่เกิดจาก
การกระทาจะอยู่ในระยะยาว องค์การไม่สามารถทุ่มเทเงินทาโครงการแล้วให้ผู้คนยอมรับได้ในชั่ว
ข้ามคืน ดังนั้น จึงต้องมีการตั้งเป้าหมายระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสังคม เนื่องจากการแก้ปัญหา
สังคมไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลการแก้ไขปัญหาสังคมไปในวงกว้าง ซึ่งผู้นา
องค์การจาเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมีหลักการ ในการตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมควร
แบ่งออกเป็นระยะตามเป้าหมายแต่ละเรื่อง ส่วนการตั้งเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ อาจจะกาหนด
ไว้ว่าหากจะท าธุรกิ จ ให้ประสบความสาเร็จต้องทาธุรกิจต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 2-3 ปี ซึ่ง
ระยะเวลาในการตั้งเป้าหมายขึ้นอยู่กับประเภทธุร กิจ ธุรกิจบางประเภทต้องใช้เวลา ผู้ประกอบการ
เพื่ อสั ง คมต้ องมี ทั้ ง ความมุ่ ง มั่ นและหลัก การจึ งจะทราบว่าธุร กิ จอยู่ ใ นสภาวะใด ถ้ า ไม่ป ระสบ
ความส าเร็ จ ต้ อ งถอยให้ เ ป็ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ข องนั ก วิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า
“แล้วแต่ประเภทธุรกิ จ บำงอย่ำงต้องใช้เวลำ อย่ำงปลูก แมคคำเดเมียใช้เวลำเท่ำไหร่ ลองไฟฟ้ ำ
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ชีวมวลกว่ำจะคุ้มทุน (Break event) อำจจะ 5 ปี 6 ปี แล้วแต่ธุรกิจ เพียงแต่เรำต้องรู้ว่ำถ้ำถึงจุดนั้นแล้ว
ต้องถอยให้เป็ น ถ้ำ ถอยไม่ เป็ นคนทำก็ ทำด้วยใจ เงินก็หมด กำลังใจทุก อย่ ำงหมดก็จะแย่ไ ปเลย
อำจจะไม่ลุกต่อครั้งต่อไป แต่ถ้ำเรำตัดบอกว่ำสองปีไม่ได้ผล (Work) หยุดไปทำอย่ำงอื่น”
นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ลักษณะการบริหารจัดการกิจการเพื่ อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในปัจจุบัน เป็นลักษณะที่องค์การมีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ ในเรื่อง
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจการ โดยมีความเชื่อว่า การทา
ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ า ของจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น และสามารถสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น ได้ ยิ่งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมาก ยิ่งทาให้เกิดไว้วางใจและความ
ร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น ดังคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าว
ว่า “ต้องลงไปทำงำนกับเขำ เพรำะคุณจะไม่รู้หรอกถ้ำไม่ได้ลงไปเหยียบดินกับชำวนำ ไม่รู้ว่ำเขำเจอ
อะไร เขำทนทุกข์ (Suffer) อะไร SE จริงๆ แล้ว (Actually) เรื่องส่วนร่วม (Engage) สำหรับที่ทำงำน
มำก็คือถ้ำใครเก่งเรื่องกำรมีส่วนร่วม (Engagement) ก็มีโอกำสที่จะประสบผลสำเร็จ (Success)ได้สูง
ทุกจุดคือ กำรมีส่วนร่วม (Engagement) หมด แล้วเวลำทำอะไร กำรมีส่วนร่วม (Engagement) สร้ำง
อะไร กำรมีส่วนร่วม (Engagement) สร้ำงควำมไว้วำงใจ (Trust) ถ้ำคุณไม่มีควำมไว้วำงใจ (Trust)
ในกำรทำงำนในด้ำน SE ก็ไปไม่รอด เก่งแค่ไหนถ้ำไม่มี ควำมไว้วำงใจ (Trust) พนักงำนมีควำม
ไว้วำงใจ (Trust) ชำวนำไม่มีควำมไว้วำงใจ (Trust) รัฐบำลมำทำอะไร จะจบเลย”
อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดย
สภาพการณ์ในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลสาคัญประเมินว่า ผู้ประกอบการเพื่อสังคมส่วนใหญ่ขาดความรู้ใน
การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากมี ภู มิ ห ลั ง ใกล้ เ คี ย งกั น คื อ ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาทางด้ า น
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ขาดความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชีไปด้วย ดังคากล่าว
ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “คนที่เข้ำมำสู่ ตรงนี้อำจจะยังมีภูมิหลัง (Background) ไม่
หลำกหลำย อย่ ำ งที่ บ อกคื อคล้ำ ยๆ กัน ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เรียนทำงด้ำน Social science
สังคมศำสตร์ Humanity มนุษยศำสตร์ เรียนเรื่องปัญหำ ไม่เหมือนคนเข้ำสู่ภำคธุรกิจทั่วไป เป็นวิศ
วะ หมอ บัญชี จบแบบเดียวกัน เพรำะฉะนั้นคนที่มีควำมรู้เรื่องเกี่ยวกับวิศวะ แพทย์ บัญชี จะน้อย
ยกเว้นเช่นมีหมออยำกทำ ซึ่งจะมีน้อย ถึงเวลำทำจริงต้องทำ (Run) ธุรกิจเขำจะไม่ได้” ซึ่งสอดคล้อง
กับคากล่าวของนั กวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เท่ำที่เรำเห็นคนที่มีควำมสำเร็จด้ำนเกษตรส่วน
ใหญ่ปัจจุบันก็จะเป็นวิศวกรลงไปทำเอง คุณลงไปปลูกเอง ทำตลำดเอง แต่เรำยังไม่เคยเจอคนที่เป็น
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แค่ ค นกลำง รำยย่ อ ยเข้ ำ มำ สุ ดท้ ำ ยกำรผลิต ถ้ ำท ำกำรเกษตรยุ คใหม่ ต้อ งลงไปผลิต เองทั้ งหมด
ควำมสำเร็จก็จะอยู่แค่ในกลุ่มนั้น” สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นตรงกันว่า ควรเป็นแนวทางของการ
ที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมขอคาแนะนา ปรึกษาหารือกับภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการธุรกิจ ดังคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการ
เพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ภำคธุรกิจที่มีกำลังเขำสำมำรถช่วย
ได้อยำกทำดีเพื่อประเทศก็ดึงเข้ำมำช่วย รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องต่ำงๆ รวมกลุ่มกันไปให้เงินทุน
สนับสนุน ให้กู้ ทำอีกมำกมำย ให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงเรื่องระบบกำรบริหำรจัดกำร ระบบบัญชี
กำรตลำด” ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่อง
กิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “อยำกให้เกษตรกรแถว
บ้ำนเรำทำออร์แกนิค เขำก็ต้องไปวิ่ง หำหุ้นส่วน (Partner) ในเมื่อไม่มีควำมรู้ทำงกำรเกษตร ก็ต้อง
ไปจับหุ้นส่วน (Partner) จำกภำควิชำกำร มหำวิทยำลัยในพื้นที่มำช่วยให้ควำมรู้เกษตรกร ถ้ำเป็น
ทักษะ สิ่งที่เป็นพิเศษ (Specific) อยำกได้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตร เรำก็จะใช้วิธี จับคู่ (Match)
ให้เจอกับผู้ให้คำปรึกษำ(Mentor) ที่มีควำมเชี่ยวชำญ”
ในมิติด้านภาวะผู้นา อาจสรุปได้ว่า ภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม มีการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยี เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค้าสินค้า และการหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างใน
การแก้ไขปัญหาสังคม ในประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม มี
การตั้งเป้าหมายระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสังคม ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ การสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามา
มีส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการขาดความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจของ
ผู้ป ระกอบการเพื่ อสั ง คม ซึ่ ง แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่า ว ควรเป็ นแนวทางของการที่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมขอคาแนะนา ปรึกษาหารือกับภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการธุรกิจ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่ม
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมด
เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิ จการเพื่อ
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สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่
ประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด (การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อ
สังคม) ประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา (การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติใ นกิจการเพื่ อ
สัง คม) และประเด็น วัฒ นธรรมทางวัต ถุ (การสร้างมูล ค่า เพิ่ ม ทางวัต ถุแ ละทรัพ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้
องค์การ) ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางความคิด ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ลักษณะ
การถ่า ยทอดความรู้และค่ า นิย มร่วมของบุค ลากรในกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุ ตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ เป็นลักษณะที่องค์การมีการถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมจากการเป็นต้นแบบของผู้นา
องค์การที่มีภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยการถ่ายทอดค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมสู่ผู้ตาม
โดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากนั้น การสร้างแรง
บันดาลใจของผู้นาองค์การเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการถ่ายทอด และปลูกฝังความคิด ความเชื่อ และ
ค่านิยมให้กับบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ซึ่งการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นาองค์การสามารถทาได้
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การพูดถ่ายทอดค่านิยม การประชุม สัมมนา การจัดฝึกอบรม และการพา
ไปศึกษาดูงานเพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ของการดาเนินกิจการเพื่อสังคม เป็นต้น ดังจะเห็นได้จาก
การสัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การ
สื่อสารส่ว นบุ ค คล, 8 กรกฎาคม 2559) ที่ ก ล่าวว่า “วัฒนธรรมองค์ก ำรมำจำกควำมเป็นผู้น ำ
(Leadership) ตัวผู้นำ (Leader) จะเป็นตัวที่สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรขึ้นมำ เพรำะฉะนั้นถ้ำ ผู้นำ
(leader) ตั้งเป้ำไปที่ผู้นำที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible leadership: SRL) ก็จะ
ทำให้เกิดวัฒนธรรม (Cculture) ตัววัฒนธรรม (Culture) นี้ก็จะเป็นไปทำงด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social responsibility)” และจากการให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “อันนี้
น่ำจะเป็นกิจกรรมภำยในขององค์กรเอง ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมที่ช่วยทำให้คนที่รับเข้ำมำใหม่เมื่อตัว
องค์กรขยำยหลำยคน หลำยควำมคิด หลำยควำมคำดหวัง ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ถ้ำตัวองค์กรสำมำรถ
สร้ำงกิจกรรมที่หล่อหลอมถ่ำยทอดดีเอ็นเอของตัวเจ้ำของไปสู่ฝั่ง ปฏิบัติกำร (Operation) อื่นๆ ได้ ก็
จะทำให้ยิ่งมีประสิทธิภำพมำกขึ้น” นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น การเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในธุรกิจที่
ทามาพบปะพูดคุยกับบุคลากร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่า สิ่งที่ทาอยู่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมให้ดีขึ้ นได้จริง ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
องค์การ
ในประเด็น มุ ม มองต่อ วัฒนธรรมทางการกระทา (การปฏิ บัติใ นรู ปแบบชุ มชนนั ก
ปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดเห็นว่า ลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้ของ
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บุคลากรในกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เป็นลักษณะที่องค์การมี การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ซึ่งมีถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกัน มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงมีการสื่อสารถึงกันไม่
ว่าจะระดับไหนก็สามารถสื่อความเห็นของตนเองได้ จากการทากิจกรรมร่วมกัน การประชุมกัน
และการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกอบรมในลักษณะเรียนรู้งานโดยการสังเกตการทางานของที่มี
ความชานาญและลงมือปฏิบัติจริง (On the job training) หรือการฝึกอบรมในเชิงทักษะ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนั้น องค์การให้ความสาคัญ กับการแลกเปลี่ยนความรู้
โดยการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นการสนทนากลุ่มระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory action research: PAR) ได้รับการยอมรับว่า เป็นการแสวงหาความรู้ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างได้ผล เนื่องจากเป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาและแก้ปัญหา
ของชุ ม ชนโดยคนในชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอนของการวิ จั ย เป็ น การกระตุ้ น ให้
ประชาชนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมประเมินผล ใน
เรื่องที่เป็นปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้และ
พึ่งตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ใน
เรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 กรกฎาคม 2559) ที่อธิบายว่า “กำรที่ทำแบบนี้ได้
ไม่ใ ช่ถำมชำวบ้ ำนอย่ ำงเดียว คื อผมทั้ง กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) ทำทั้ง กำรสัมภำษณ์
(Interview) ทำทั้งพำร์และทำแบบสอบถำม และไปสำรวจเชิงกำยภำพเช็คไปที่ดำวเทียม ก็มำจับและ
ดูว่ำมีทรัพยำกรตรงไหน ตรงนี้อยู่ขั้นตอนนี้อยู่ สำหรับกำรทำพำร์ ก็จะเอำข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์
เพื่อจะให้ออกภำพนี้ขึ้นมำ และกำรที่เรำต้องลงในชุมชนต่ำงๆ เพื่อที่จะอย่ำงน้อยตรวจสอบ คือพวก
นี้เรำต้องหำควำมต้องกำร มันเป็น ควำมคิด (Concept) ตั้งแต่ CSR แล้วว่ำกำรทำ CSR มีกำรมีส่วน
ร่วม (Engagement) จะเรียกอะไรแล้วแต่ของชุมชนต่ำงๆ ทำไปแล้ว ไม่เช่นนั้นเสียของ”
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางวัตถุ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มี
ลักษณะที่องค์การให้ความสาคัญกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (shared value) ซึ่งขยับจากความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน กล่าวคือ เป็น การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าและรับผิดชอบต่อความยั่งยืนของสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า โดยการ
เชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ถ้ำอย่ำงนี้มันแชร์คุณค่ำ (Value)
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ร่วมกันหมด อย่ำงนี้อยู่ได้สบำย แล้วคุณจะทำอย่ำงอื่นได้มำกแตกต่ำงไปจำกตรงนี้ ผมบอกว่ำอันนี้
ไม่ใช่ธุรกิจ คือเรำลงเงินให้ชำวบ้ำนลงเงินเพื่อให้อะไร เพื่อควำมเป็นเจ้ำของ เพื่อไม่ให้เขำมำขอเงิน
คุณอย่ำงเดียว ถ้ำคุณเป็น CSR ก็มำขอเงิน แต่ถ้ำไปลงร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันมีแชร์ คุณค่ำ (Value)
ร่วมกัน กำไรที่เกิดขึ้นคุณแบ่งกันไป” นอกจากนั้น องค์การมีการเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรในหลาย
รูปแบบ อาทิ มีการฝึกอบรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สั่งสมประสบการณ์จากการได้สัมผัสกับ
ปัญหาที่แท้จริงในขณะลงมือปฏิบัติงานจริง (On the job training) การจูงใจอื่นๆ เช่นการให้
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และการให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการดาเนินกิจการ ในด้านการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และบริการ องค์การมีการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ
ในมิ ติ วั ฒ นธรรมองค์ ก าร ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ เห็ น ไปในทางเดี ย วกั น ว่ า ปั ญ หาและ
อุปสรรคต่อการดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ได้แก่ ปัญหาการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในกิจการเพื่อสังคมในการทางานร่วมกัน เนื่องจาก กิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่ยังอยู่
ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ ผู้บริหารต้องลงมือปฏิบัติงานเองแทบทุกอย่าง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการ
แบ่งงานให้กับผู้ร่วมก่อตั้งกิจการมาด้วยกันทา เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจ ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึ่งในการกาหนดเป้าหมายขององค์การจึงเป็นการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน หากในบางครั้งไม่มีการ
สื่อสารที่ชัดเจนถึงเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้แล้ว ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจได้ ดังจะเห็น
ได้จากการสัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) ทีอ่ ธิบายว่า “คือเนื่องจำก SE ที่เรำทำงำนด้วยส่วนใหญ่
จะเป็นสำยเริ่มต้นธุรกิจ (start up) บุคลำกรไม่มำก มีผู้ก่อตั้ง (founder) อยู่ 2-3 คนเต็มที่ ดังนั้น จะมี
กำรทำงำนร่วมกัน ใกล้ชิด เพรำะเป็นกำรฝ่ำฟันเริ่มต้นมำด้วยกัน 2-3 คน ดังนั้นจะมีสิ่งหนึ่งแบบที่
อำจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบกำรเองในลักษณะของ พอคนทำน้อยต้องทำทุกอย่ำง อยำกที่จะ
แบ่ง ดังนั้น อำจจะเป็นเรื่องของควำมหวัง หรือเป้ำหมำยร่วมของคนสองคนมำกกว่ำในกำรเคลียร์
เป้ำหมำยร่วมของคนในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมำก เพรำะถ้ำเป้ำหมำยร่วมที่ไม่สัมพันธ์กัน เรำพบว่ำ
จะทำให้กำรเริ่มยำกมำก พอเรำเข้ำไปช่วยวำงแผนงำนต่ำงๆ จะเริ่มไปกันคนละทิศทำง ผิดฝั่งผิดฝำ”
และคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่อธิบายว่า “จริงๆ ไม่คิดว่ำแตกต่ำงระหว่ำง SE กับ non SE
กำรฝึกอบรม ต้องถ่ำยทอด ส่วนใหญ่ SE กับ SME ขนำดเล็ก มีข้อเหมือนกันคือผู้บริหำรมักจะทำทุก
อย่ำง เป็น One man show และจะตำยตรงที่พอจะขยำยทำอะไรมำกขึ้นก็จะติดไปหมด ทำไม่ทัน ก็
เลยไปไม่ได้ เพรำะฉะนั้นจริงๆ วัฒนธรรมองค์กรถ้ำถำมก็คือวัฒนธรรมองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เป็น
learning organization ถ่ำยทอดควำมรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มำปรับปรุง และสื่อสำรถึงกันไม่ว่ำจะระดับ
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ไหนก็สำมำรถสื่อควำมเห็นของตัวเองได้ ถ้ำมีกำรสื่อสำรเปิดกว้ำงให้ทุกคนเสนอไอเดียมันจะดี คน
ที่อยู่หน้ำงำนเขำจะรู้ว่ำปัญหำของเขำคืออะไร เขำอยำกจะได้อะไรที่ดีขึ้น แต่เขำอำจจะไม่เห็นเพรำะ
อำจจะอยู่กับมันเยอะ คนข้ำงนอกเดินเข้ำมำบอกว่ำทำไมไม่ทำอย่ำงนี้ ก็จบ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวควรเป็นแนวทางของการที่องค์การเปิดกว้างให้ทุกคน
มีโอกาสในการสื่อสารกัน เพื่ อเรียนรู้สิ่งใหม่ และเพื่อทราบถึงปัญหาในการนามาปรับปรุงการ
ทางานต่อไป
กล่าวโดยสรุป ในมิตวิ ัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยองค์การมี
การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมจากการเป็นต้นแบบของผู้นาองค์การ และการสร้างแรงบันดาล
ใจของผู้นา มีการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และมีการ
ฝึก อบรมให้บุ ค ลากรได้สั่ง สมประสบการณ์จากการได้สัมผัส กั บปัญหาที่แท้จริงในขณะลงมื อ
ปฏิบัติงานจริง (On the job training) รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรโดยการจูงใจอื่นๆ อาทิ การ
ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การให้ให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการดาเนินกิจการ ในการแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดความรู้ องค์การให้ความสาคัญกับการสนทนากลุ่ม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research : PAR) และการทากิจกรรมร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่
ปัญหาการสื่อสารระหว่างบุคลากรในกิจการเพื่ อสังคมในการทางานร่วมกัน ซึ่งแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวควรเป็นแนวทางของการที่องค์การเปิดกว้างให้ทุกคนมีโอกาสในการ
สื่อสารกัน เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ และเพื่อทราบถึงปัญหาในการนามาปรับปรุงการทางานต่อไป
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้
ข้ อ มู ล ส าคั ญ ทั้ ง หมดเห็ น ว่ า การบริ หารจั ด การผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ในมิ ติ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) และ
ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่ายและผู้บริโภค) ผลการศึกษา
พบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีลักษณะการบริหารจัดการที่
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องค์การมีการดูแลพนักงานที่ดี เอาใจเขามาใส่ใ จเรา โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจใน
การดาเนินงาน นอกจากนั้น องค์การมีการบริหารความคาดหวังของพนักงานที่เข้ามาใหม่โดยการ
สื่อสารให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ลักษณะ และแนวทางขององค์การ เพื่อลดปัญหาการสื่อสารภายใน
องค์การ ในส่วนที่เกี่ยวกับ การปันผลให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ คือผู้ถือหุ้น ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญเห็นตรงกันว่า การมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นแรงจูงใจที่สาคัญ แต่ควรมีการกาหนดอัตรา
และควรมีการเก็บไว้เพื่อการขยายกิจการ ในขณะเดียวกัน การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม
เป็นการทาให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์การนานๆ ดัง
จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2559) ทีอ่ ธิบายว่า “คือเนื่องจำกเวลำนี้ตัวอย่ำงรูปธรรม
ที่เห็นส่วนใหญ่เป็น SE เล็ก ถ้ำ SE ใหญ่ๆ มีกำรคุยกันเยอะเหมือนกันคืออันนี้ไม่ได้มำจำกควำมรู้
ของคนๆ เดียว มำจำกกลุ่มที่อยู่ในวงกำรที่ได้ถกเถียงกัน ก็มีบำงคนบอกว่ำ SE ไม่ควรจะมีปันผลเลย
ซึ่งอันนี้ก็มำกเกินไป (Extreme) ไป เพรำะคนลงทุนก็อยำกได้เงินคืนแม้ว่ำโอกำสจะได้เงินคืนน้อย
มำกในช่วงแรก ก็มีกำรพูดกันว่ำน่ำจะไม่เกิน 20% เพรำะเป้ำหมำยอันหนึ่งของ SE ก็คือต้องเอำดอก
ผลกลับมำใช้ในกำรบริหำรธุรกิจต่อไปอีกด้วย ไม่เช่นนั้นคุณก็ต้องไปขอรับเงินบริจำค (Grant) ซึ่งก็
ไม่ได้เป็นธุรกิจ กลับไปคือสำหรับตัวเองก็คิดว่ำควรจะมีเพรำะเป็นแรงจูงใจ ที่สำคัญเรำคิดว่ำ SE จะ
เป็ นฐำนให้คนเล็ก คนน้อยอยำกเห็นสังคมที่เปลี่ย นแปลงไปในทำงที่ดีตัวเองไม่มีโอกำสจะทำ
หรือไม่มีกำลังทำ ได้เข้ำมีส่วนร่วมโดยเอำเงินมำลงทุนด้วย เป็นเจ้ำของร่วม ถ้ำเป็น ขนำด (Scale) ที่
ใหญ่ก็ต้องดูแลพนักงำน ผลตอบแทน คุณภำพชีวิตก็ต้องดีในระดับหนึ่ง ก็เปิดโอกำสให้เขำมีส่วน
ร่วม”
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญต่างเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในการบริหารผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ
ได้แก่ ปัญหาทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อน ซึ่งพบว่า ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เข้ามา
ทางานในกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาการบริหารจัดการความคาดหวัง ในการ
ท างาน เนื่ อ งจาก คนรุ่ น ใหม่ ค าดหวั ง ผลลั พ ธ์ เ ร็ ว จากการท างาน ดั ง ค ากล่ า วของนั ก วิ ช าการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งกิ จ การเพื่ อ สั ง คม (การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล, 22
กรกฎาคม 2559) ทีก่ ล่าวว่า “แน่นอน และไม่ต่ำงอะไร คิดว่ำเรื่องหลัก (Major) ก็คงเหมือนกับธุรกิจ
ทั่วไปที่ตอนนี้เรำกำลังทำงำน (Dealing) กับของ Gen Z อันนั้นก็คือเหมือนกัน (The same) วิธีกำรแก้
วิธีควำมเข้ำใจควำมต้องกำร (Need) เขำจะมีพฤติกรรม (Behavior) เขำต้องกำรผลลัพธ์เร็ว ต้องกำร
ควำมชัดเจน ต้องกำรพื้นที่ ต้องกำรกำรยอมรับ (Recognition) ต้องกำรควำมหลำกหลำย (Variety)
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ต้องกำรเห็นผลลัพ ธ์เร็วส ำคั ญมำก” ซึ่งสอดคล้องกั บ คากล่าวของนัก วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าว
ว่า “จริงๆ แล้ว SE ค่อนข้ำงเนื้อหอม เพรำะว่ำเด็กสมัยใหม่คือสิ่งที่เขำต้องกำร ค่ำตอบแทนอยำกได้
แต่ถ้ำอีกทำงหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของด้ำนทำงจิตใจ จริงๆ คือเด็กสมัยนี้ต้องยอมรับว่ำมี ควำมเป็นอัตตำ
สูง (Indy) ด้วย เขำมีจิตสำธำรณะ รู้สึกว่ำยุคก่อนหน้ำนี้ทำธุรกิจกันแบบ สิ่งแวดล้อมถูกทำลำยไป
ขนำดนี้แล้ว ครำวนี้ก็จะมำเจออุปสรรคข้ำงในจริงๆ เรื่องผลลัพธ์ค่ำงำนของเขำ เรื่องกำรบริหำร
จัดกำรของเขำที่อำจจะแอบคำดหวัง กำรที่เข้ำมำในองค์กร ผมก็คิดว่ำเป็นเรื่องปกติ เป็นกำรคำดหวัง
ต่อวัฒนธรรมองค์กร กำรบริหำรองค์กรที่เขำสำมำรถจะเข้ำกับที่นั่นได้หรือเปล่ำ”
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ควรเป็นแนวทางหลักการของการหา
วิธีการใหม่ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ การเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจที่ทา ดังคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่
มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า“คือ กำร
สร้ำงแรงบันดำลใจต้องเกิดจำกหลักฐำนประจักษ์ (Inspiration need proof) เพรำะฉะนั้นสุดท้ำย
โจทย์ที่เจอที่สุดคือเรื่องควำมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) เพรำะงำนด้ำนสังคมคุณไม่ใช่
1, 2, 3, 4 หรือ 1, 4, 5, 6 พรุ่งนี้อำจจะเป็น 1, 3, 4, 5 เพรำะโจทย์เปลี่ยน สังคมมันคือ กำรเคลื่อนไหว
(Dynamic) เพรำะฉะนั้นเมื่อไหร่เด็กหรือคนที่เข้ ำมำไม่เข้ำใจกำรเคลื่อนไหว (Dynamic) ไม่สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนได้ ไม่มีควำมเป็น ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) เพรำะต้องเปลี่ยนรูปแบบกำร
ท ำงำน วิ ธี ก ำรคื อ ต้ อ งไม่ ห ยุ ด ไม่ ท้ อ และหำวิ ธี ต่ ำ งๆ อั น นี้ คื อ ควำมเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร
(Entrepreneurship) เรำสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) ขึ้นมำด้วยกำรสร้ำงแรง
บันดำลใจ (Inspiration) แต่ต้อง มีควำมมุ่งมั่น (Strong passion) มำกๆ บำงทีจะสร้ำง (Built) จำก
ควำมตั้งใจมำกๆ” และคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการ
เพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “บริษัทนี้เขำก็มีวิธีบริหำรจัดกำร
บุคลำกรภำยในที่ทำให้คนข้ำงในรับรู้คุณค่ำในสิ่งที่เขำทำ ที่สำคัญคือที่รู้สึกว่ำ กำรลำออก (Turn
over) ของที่นี่ต่ำมำก เรื่องกำรทำงำนก็จะจัดให้ตัวบุคลำกรสำมำรถที่จะได้พบปะพูดคุยกับคนใน
ระดับสูง (Top) ของวงกำรไอที เพรำะในวงกำรไอทีก็แคบเหมือนกัน รู้จักกันเป็นพี่น้อง ก็เลยทำให้
เหมือนที่นี่สำมำรถดึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งจบมำ ว่ำได้เจอพี่คนนั้น คนนี้ ได้เรียนรู้เทคนิค และก็จะ
เป็นกำรเติมเต็ม (Fulfill) คนเก่งๆ และในเรื่องจิตใจเขำจะได้รับรู้ในสิ่ง ที่เป็นผลกระทบ (Impact) ที่
เขำสร้ำ ง สิ่ง ที่ เ ขำท ำไปไม่ ไ ด้สู ญเปล่ำ ไม่ไ ด้แ ค่ส ร้ำงรำยได้ใ ห้กั บบริษั ท เกิ ด กำรเปลี่ย นแปลง
(Change) บำงอย่ำง”
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ในประเด็นมุมมองต่อ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย
และผู้บริโภค) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มี
ลักษณะการบริหารจัดการที่องค์การมีการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในด้านต่างๆ อาทิ การ
สนับ สนุนเงินทุ นทางด้านการผลิต และทางด้านที่ดิน เพื่ อลดต้นทุนการผลิต การทางานร่วมกั บ
ชุมชนโดยการเป็นหุ้นส่วนกัน ช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกัน อาทิ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการให้กลุ่มผู้ผลิต และการสร้างตลาดให้ ซึ่งในทางปฏิบัติ องค์การจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
คานึงถึง การบริหารความสมดุลของความสัมพั นธ์ในการทางานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งการคานึงถึงผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแหล่งที่มา เปิดเผย
ข้อมูลวัตถุดิบอาหารอินทรีย์ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค ส่งผลให้
ได้รับ การสนับสนุนจากผู้บริโภคในการยอมรับว่า สมเหตุสมผลที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าสินค้า
ทั่วไป
จากที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น ผู้ใ ห้ ข้อมูล ส าคัญเห็น ตรงกั น ว่า การที่ กิ จการเพื่ อสัง คมด้า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จะสามารถอยู่รอด และเจริ ญเติบโตได้เกิดจากการได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคในการหันมาตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ และให้ความสาคัญกับการบริโภคอาหารอินทรีย์
ซึ่งจะพบว่า ในปัจจุบันการตระหนักถึงความสาคัญของผู้บริโภคยังไม่มากพอ ดังจะเห็นได้จากการ
สัม ภาษณ์ ข องนัก วิช าการผู้ท รงคุณวุฒิและผู้เชี่ย วชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิ จการเพื่ อสังคม (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ต้องมำดูบริบทประเทศไทยจริงๆ แตกต่ำงกัน
ไปทั่ วโลก ประเทศไทยจริ ง ๆ เรื่องแรกเป็น เรื่อ งส ำคั ญก็ คือถ้ ำเรำเห็น กำรตระหนัก ถึง ผลลัพ ธ์
(Outcome awareness) ที่เรียกว่ำเป็นอุตสำหกรรมทำงด้ำนสุขภำพ (Health industry) ที่สุขภำพดี คือ
ตอนนี้ในแต่ละจุดยังไม่ค่อยดี ในแง่ของกำรตื่นตัว (Awareness) หรือควำมต้องกำรจริงๆ ก็ถือว่ำต่ำ
มำก ฉะนั้นประสิทธิผลก็ต้องวัดที่คนให้ควำมสำคัญอย่ำงไร เข้ำใจถูกไหมด้วย ถ้ำ เรำสร้ำง (Built)
ตรงนี้ได้ก็ถือเป็นประสิทธิผลของอุตสำหกรรม (Industry) นี้ ก็คือคนมีควำมรู้ (Knowledge) ที่ดี มี
กำรตระหนั ก (Awareness) ที่ ดี ผู้ บริ โ ภค (Consumer) ตรงนี้ก็ ต้ องเข้ำ ใจว่ ำ กำรบริ โ ภคอิ นทรี ย์ มี
ควำมสำคัญอย่ำงไรในแง่ ผู้บริโภค (Consumer) เป็นเรื่องที่วัดผล เห็นผลได้ชัด ในฝั่งของผู้ผลิต
(Producer) มีคุณภำพมำกน้อยแค่ไหน และจำนวนมำกมำกน้อยแค่ไหน ก็คงเป็นตัวชี้วัดสำคัญ” จาก
ปัญหาที่กล่าวมา ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นตรงกันว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทางของ
การที่ ภ าครัฐ ออกนโยบายสนั บ สนุน การบริ โ ภคอาหารอิน ทรี ย์ อ ย่ า งจริ ง จัง ดั ง คากล่ าวของ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล,
22 กรกฎาคม 2559) ทีก่ ล่าวว่า “นโยบำยภำครัฐต่ำงๆ ที่เสริมหนุนให้เกิดขึ้น ก็เหมือนบอกให้คนไป
ออกกำลังกำย บำงทีเรียกว่ำสร้ำงควำมตื่นตัว (Sense of urgency) ทุกวันนี้เรำอำจจะไม่มีควำมตื่นตัว
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(Sense of urgency) ในกำรทำเรื่องนี้ เพรำะฉะนั้นกำรโปรโมทบอกว่ำดีอย่ำงไรอำจจะเบำไป มันอยู่ที่
ข้อควำม (Messages) ด้วยว่ำตกลงแล้วว่ำทำแล้วดี (Nice to do) หรือต้องทำ (Must do) แล้วต้องทำ
ตอนนี้ (Now) ก็อยู่ที่ควำมจริงจังของนโยบำย คิดว่ำคงจะสร้ำงวัฒนธรรมประเทศได้ เล่นเรื่องนี้
จริงจังในระดับที่เป็นนโยบำยระดับชำติ (National agenda) เชื่อจริงๆ ว่ำถ้ำเกิดในประเทศ ระบบ
นิเวศน์ (Eco system) ระบบสุขภำพ (Health) ดีทุกอย่ำงไปด้วย” นอกจากนั้น แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว อาจเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ โดยการแสดงด้วย
ภาพ โบรชัวร์ แสดงถึงกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่อง
กิจการเพื่ อสัง คม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2559) ที่ กล่าวว่า “ควรจะอย่ ำงยิ่ง แต่ไ ม่
จำเป็นต้องไปถึงแหล่ง แสดงด้วยภำพโบรชัวร์ Seeing is believing ถ่ำยรูปมำให้ดูว่ำกระบวนกำร
อย่ำงไร คนรู้สึกสัมผัส อันนี้ถ้ำผู้บริโภคได้เห็นภำพ ได้ยินเรื่องก็จะอินขึ้น ก็จะยอมจ่ำยแพงขึ้น”
กล่าวโดยสรุป ในมิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยองค์การมีลักษณะการบริหาร
จัดการที่ให้ความสาคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้ทุกฝ่าย อาทิ การมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่
เหมาะสม นอกจากนั้น องค์การสนับสนุน การทางานร่วมกับชุมชน โดยการเป็นหุ้นส่วน ช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน อาทิ การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับกลุ่มผู้ผลิต การสนับสนุ นในเรื่อง
เงินทุนและในเรื่องการสร้างตลาด การประชาสัมพันธ์แหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ เพื่อความโปร่งใส
และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการบริหาร
จัดการความคาดหวังในการทางานของพนักงานที่เป็ นคนรุ่นใหม่ ซึ่งควรมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาคือ การหาวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ การเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุย
กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจที่ทา ส่วนปัญหาการตระหนักถึงความสาคัญ
ของผู้ บ ริ โภคที่ ยั ง ไม่ ม ากพอ แนวทางในการแก้ ปั ญหาควรเป็น แนวทางที่ภ าครั ฐออกนโยบาย
สนับสนุนการบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างจริงจัง
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่ม
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมด
เห็นว่า นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากการดาเนินกิจการเพื่อสังคมเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่ง
เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่นาน จึงเป็นการยากสาหรับ ผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ที่จะต้องฝ่า
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ฟันอุปสรรค โดยการแสวงหาวิธี การบริหารจัดการใหม่ๆ ในการนาพาธุรกิจให้ อยู่รอด ซึ่งจาเป็น
จะต้องพึ่งพากลไกสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ ในมิติด้านนโยบายของภาครัฐ ประกอบด้วย
2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม และ
ประเด็นการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม ผล
การศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ภาครัฐมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ใ นด้า นต่างๆ อาทิ นโยบายการลดหย่ อนภาษี ให้กั บผู้ประกอบการ
นโยบายสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ประกอบการในการจัดทาโครงการต่างๆ นโยบายการปล่อย
เงินกู้ และนโยบายการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นโยบายความมั่นคงด้านอาหาร
นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม โดยสภาพการณ์ใ น
ปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลสาคัญประเมินว่า ในปัจจุบันนโยบายและมาตรการของภาครัฐในการส่งเสริมการ
ประกอบกิจการเพื่อสังคมยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ค่อนข้างช้า และยังไม่เห็นผลต่อเนื่องในทางปฏิบัติ
เนื่องจากมีระเบียบและขั้นตอนมากมายซึ่งเป็นข้อจากัดต่อประสิทธิผลของการดาเนินกิจการเพื่อ
สังคม ดัง จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ย วชาญที่มีความรู้ใ นเรื่อง
กิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ยังไม่มีควำมชัดเจน ณ ที่
ออกมำ 4-5 ปีแล้วก็ยังไม่มีผลชัดเจน ถำมว่ำ SE เขำทำได้ไหม ก็ทำได้ แต่ก็เป็นไปตำมกำรเติบโต
ของอินทรีย์ (Organic growth) เป็นไปตำมธรรมชำติ ซึ่งจะยำกกว่ำธุรกิจปกติ เหมือนกำรที่จะสร้ำง
(built) อะไรใหม่ๆ คือต้องสอนตลำด (Educate market) พอสมควร ซึ่งคนแรกๆ ที่ตั้งขึ้นมำคืออั นที่
หนึ่ง ต้องมี ก ำรเข้ ำ ไปมี ส่วนช่ วย (Contribution) ในกำรทำธุ รกิ จตัวเอง แต่ อีก ส่วนหนึ่งคุณต้อ ง
เตรียม กำรเข้ำไปมีส่วนช่วย (Contribution) ในกำรสอนตลำด (Educate industry market) ซึ่งไม่มีคน
ทำเรื่องนี้ให้ นี่คือประเด็น (point) ซึ่งตรงนี้จริงๆ ควรจะเป็นหน้ำที่ของภำครัฐมำทำ หรือกลุ่ม ให้
คำปรึกษำ (Consulting) SE หรือ Sector นั้น หรือว่ำออร์แกนิคทำ และนโยบำยของภำครัฐก็ต้องดู
เรื่องควำมชัดเจน อันที่สองก็คือ ใช้ได้จริง (Practical) ก็คือในควำมเป็นจริงแล้ว SE เขำไม่ต้องกำร
อะไรที่ไม่จริง หมำยถึงว่ำที่ให้เงินสนับสนุน (Subsidy) ที่ไม่ยำวนำน (Last long) สุดท้ำยเขำต้องกำร
ให้ น โยบำยในกำรอ ำนวยให้ เ ขำท ำงำนได้ เช่ น คนไม่ รู้ จั ก เขำต้ อ งท ำให้ ค นรู้ จั ก เขำ มี ร ะบบ
ลงทะเบียน (Registration) ให้เขำ ทำอย่ำงไรให้ไม่ต้องไปสอนเรื่องกิจกำรเพื่อสังคม (Educate SE)
คืออะไร ทำงำนนี้คนจะทำธุรกิจหรือทำสัญญำ (Contract) กับ SE ทำได้เลย ตอนนี้ทุกคนยังไม่แน่ใจ
อยำกทำตรงนี้หรือไม่ เชื่อมั่นได้หรือไม่ ควำมโปร่งใส (Transparency) มีหรือไม่ ก็ต้องมีระบบตรง
นี้ที่เป็นตัวกลำงอำจจะเป็ นภำครัฐเข้ำมำทำให้บริหำรได้ และกำรที่ภำครัฐก ำหนดนโยบำย” ซึ่ง
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สอดคล้องกับคากล่าวของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 กรกฎาคม 2559) ทีก่ ล่าวว่า มองว่ำยังอยู่ในควำมไม่ชัดเจน เพรำะกิจกำร
เพื่อสังคมในประเทศไทยยังเป็นเรื่องใหม่ วิธีกำรจัดกำรก็ยังค่อนข้ำงใหม่ ซึ่งภำครัฐเองก็ยังไม่ได้ใช้
วิธีใหม่ ใช้กลไกเดิม ติดกลไกของกำรปล่อยกู้แบบเดิมๆ ที่ว่ำคุณต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนมำแล้ว
3 ปี และกำไรสะสมต้องไม่ติดลบ งบกำไรขำดทุนปีล่ำสุดต้องเป็นบวก แต่เรำก็เข้ำใจว่ำเป็นเรื่องกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของธนำคำร ผมไม่มองว่ำ SE แต่ผมมองคำว่ำเริ่มต้นธุรกิจ (Startup) ใน
เมืองไทย ถ้ำคุณอยำกจะสร้ำงสังคม เริ่มต้นธุรกิจ (Startup) ในเมืองไทยจริงๆ กลไกทำงกำรเงินต้อง
ครบ ในแง่ควำมต่อเนื่องก็จะเป็นลูกโซ่ เพรำะเรำทำงำนกับภำครัฐมำหลำกหลำย เรำก็มองเห็นว่ำ
ภำครัฐสนับสนุนแค่บำงจุด”
นอกจากนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องประสบกับปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก ธุรกิจมีขนาดเล็ก ขาดหลักประกันในการ
ขอสินเชื่อจากธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ของนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม
2559) ที่อธิบายว่า “ทำตรงนี้ต้องใช้เงินทุนมำก กำรคืนทุนลำบำก ช้ำมำกๆ หรืออำจจะได้คืนน้อย
คืนบำงส่วน มีควำมเสี่ยง เพรำะฉะนั้นจะหำเม็ดเงินมำลงยำก สำหรับเจ้ำของกิจกำรก็ไปด้วยใจแต่
จริงๆ กิจกำรจะโตได้ต้องอำศัยเงินกู้ เงินหุ้น เงินกู้ก็ขอยำกเหมือนกันเพรำะว่ำไม่มีหลักประกันอะไร
ตลำดเล็ก แคบ ทุกอย่ำงเฉพำะเจำะจง คนปล่อยกู้เช่นสถำบันกำรเงินก็จะรู้สึกลังเล และไม่มั่นใจ ก็
ทำให้ต้นทุนกำรเงินของกลุ่ม SE จะสูง ไม่ใช่อินทรีย์อย่ำงเดียว แต่รวมทุกอย่ำ ง ต้นทุนก็ออกจะสูง
ซึ่งขัดกับควำมเป็นจริง เรำบอกว่ำทำเพื่อสังคมควรจะต้นทุนต่ำๆ พิเศษให้เขำ”
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ควรเป็นแนวทางหลักการของการที่
ภาครัฐจัดทาแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติขึ้น และจัดตั้งสานักงานขึ้นมาเพื่อทา
หน้าที่ ในการดูแลรับ ผิดชอบในการติดตามผลการดาเนินการตามนโยบาย โดยอาจเป็นองค์การ
มหาชนภายใต้สานักนายกรัฐมนตรี รวบรวมผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อ สังคมเข้ามารับผิดชอบ
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ าย เพื่อผลักดันการนานโยบายไปปฏิบัติใ ห้มีความชัดเจนและต่อเนื่องมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่สามารถ
ส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม ได้แก่ นโยบายสนับสนุน ทางด้านการเงิน อาทิ การลดหย่อน
ภาษี ให้กับผู้ประกอบการ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่า การหาสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยมา
ช่วยการค้าประกันให้ผู้ประกอบการเพื่ อสังคม การให้ ผู้ประกอบการสามารถกู้ เงินจากสถาบัน
การเงินได้โดยไม่มีหลักทรัพย์ การลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาสังคม
การสร้ า งนโยบายและตั้ง งบประมาณที่ ส นั บสนุน กิ จ การเพื่ อสั งคมผ่ านการทางานขององค์ก ร
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ตัวกลาง อย่างเช่นมูลนิธิ อโชก้า ตลอดจนนโยบายมาตรการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ นโยบายช่วยเหลือ
ระบบการลงทะเบียนแก่ ผู้ประกอบการเพื่ อสังคม การมีพ ระราชบัญญัติรองรับฐานะกิจการเพื่ อ
สัง คม มาตรการส่ง เสริม ความรู้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกั บกิ จการเพื่ อสั งคมแก่ บุค คลทั่วไป และการ
ประชาสัมพันธ์อาหารอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จัก เป็นต้น
ในประเด็นมุมมองต่อการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการ
ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งต่อเนื่องจากนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อ
สังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมโดยผ่านการ
ทางานร่วมกับองค์การตัวกลางที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแล และช่วยเหลือผู้ ประกอบการในการดาเนิน
ธุรกิจ อาทิ การทางานระหว่างมูลนิธิอโชก้า ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยการสารวจความ
ต้องการของชุมชน และนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน นอกจากนั้น ใน
การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการมีส่วนร่วมกับองค์การตัวกลาง ภาครัฐโดยสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมมือกับสถาบันเช้นท์ฟิวชั่นในคัดเลือกโครงการที่จะให้
การสนับสนุน ทางด้า นเงินทุน และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในการดาเนินโครงการที่
ได้รับคัดเลือก แต่อย่างไรก็ตาม โดยสภาพการณ์ในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดประเมินว่า การ
มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคมยังมีไม่มากเท่าที่ควร และขาดกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ของ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล,
28 กรกฎาคม 2559) ทีก่ ล่าวว่า “เรำเคยช่วยร่ำงพระรำชบัญญัติต่ำงๆ มำกมำย คือตอนร่ำงไม่ค่อยเป็น
ปัญหำ แต่โดยสุดท้ำยภำครัฐจะเลือกรับฟังในสิ่งที่ เข้ำใจมำกกว่ำ ” ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล,
22 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “จริงๆ ทุกจุดคิดว่ำน้อยมำกๆ สำหรับประเทศไทย มันเป็นแค่
พิธีกรรม มีอยู่แล้วอันนี้กำรจัดกิจกรรม เข้ำไปร่วมทุกครั้ง เซ็นชื่อ ไม่มีกระบวนกำรที่เปิดรับฟัง
จริงๆ ซึ่งตอนนี้ถำมว่ำ พื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี (Technology based) ก็ดีอยู่แล้วไม่ระบุนำม
(Anonymous) ได้ ก็อำจจะต้องดึงควำมมีส่วนร่วมของประชำพิจำรณ์ (Public hearings) มำกขึ้น”
ในประเด็ น การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และผู้ ป ระกอบการในการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบการเพื่ อ สัง คม ผู้ใ ห้ ข้ อมู ล ส าคัญ ทั้งหมดเห็น ว่า แนวทางในการแก้ ไ ขปัญ หาอุป สรรค
ดัง กล่า ว ควรเป็ นแนวทางของการเปิ ดโอกาสให้ ผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย มีส่ วนร่ วมในการก าหนด
นโยบาย ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ใน
เรื่องกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “สิ่งที่ทุกคนให้
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ควำมเห็นตรงกันก็คือว่ำ ภำครัฐก็ต้องฟัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้วย ไม่ใช่เรำกำหนด
เช่นเอำของเกำหลีมำ หรือที่ไหนมำ แล้วมำกำหนด (Set) เป็นนโยบำย ก็ต้องฟังว่ำทำได้หรือไม่ จะ
ออกมำเป็นระเบียบลูกอย่ำงไร กรอบใหญ่ๆ กว้ำงๆ ได้ พอระเบียบทำยำก หรือทำแล้วไม่เวิร์คก็มี
อันนั้นก็ต้องเน้นในกำรดึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เข้ำมำกำหนดนโยบำยเพิ่มขึ้น ”
นอกจากนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ยัง
มีไม่มากพอสามารถทาได้โดยการที่ภาครัฐสนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคเอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กิจการเพื่อสังคม และจัดตั้งเป็นบริษัท SE for SE ขึ้นซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุน และ
ส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม ในการจัดสัมมนา ให้เงินทุนสนับสนุน ให้กู้ ให้คาแนะนาเป็นพี่
เลี้ยงในเรื่องระบบการบริหารจัดการ ระบบบัญชี การตลาด การขนส่ง เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมา
ข้างต้น แนวทางของการที่ภาครัฐกาหนดพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทางาน
ร่วมกัน และมีการกากับกันเอง ถือเป็นอีกแนวทางในในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ดังจะเห็น
ได้จากการสัมภาษณ์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559) ทีอ่ ธิบายว่า “เพรำะฉะนั้นในแง่ของภำครัฐเองถ้ำมีกำร
จัดตั้ง ควำมเป็ นหุ้นส่วนกั น (Consortium) อะไรแล้วเปิดโอกำสให้ มีเวที (Platform) เรีย กว่ำ
ดำเนินกำร (Operate) กำกับกันเอง มีกฎระเบียบในกำรกำกับกันเอง ( Peer regulation) ก็จะดี เรำ
ไม่ได้บอกว่ำเรำจะกำกับอะไร เรำก็กำหนดพื้นที่ให้คนที่เป็นผู้มีบทบำทสำคัญ (key player) มำร่วม
กันกำกับกันเอง สุดท้ำยตลำด (Market) ก็ต้องสมดุล (Balance) กันเอง คิดว่ำจะเป็นเรื่องดีในทุกๆ
ส่วน (Sector) แต่ภำครัฐต้องเข้ำมำดูอีกทีหนึ่ง เป็น ที่ปรึกษำ (Supervise) ในกฎระเบียบในกำรกำกับ
กันเอง (Peer Regulation) จริงๆ แล้วกำรเปิดจะสร้ำงพันธมิตรให้กับภำครัฐ เป็นมุมมองในกำรสร้ำง
พันธมิตร มีคนมำช่วยทำงำน ก็อำจจะต้องเริ่มทำตรงนี้มำกขึ้น”
ในมิติด้านนโยบายของภาครัฐ อาจสรุปได้ว่า นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและ
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดย
ภาครัฐมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ นโยบายการ
ลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการ นโยบายสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ประกอบการในการจัดทา
โครงการต่างๆ นโยบายการปล่อยเงินกู้ และนโยบายการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นต้น ในประเด็นการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคม ภาครัฐมีการส่งเสริมการ
ประกอบการเพื่ อสัง คมโดยผ่า นการทางานร่วมกั บองค์ก ารตัวกลางที่จัดตั้งขึ้น มาเพื่ อดูแล และ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ การท างานระหว่ า งมู ล นิ ธิ อโชก้ า ร่ ว มกั บ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
มาพัฒนาชุมชน การทางานระหว่างสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กับ
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สถาบันเช้นท์ฟิวชั่น ในการสนับสนุนทางด้านเงินทุน และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ในการ
ดาเนินโครงการที่ได้รับคัดเลือก แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่พบได้แก่ ปัญหานโยบายไม่
ชั ด เจนเท่ า ที่ ค วร ปั ญ หาในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งภาครั ฐ และ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และปัญหาการขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกิจการเพื่อสังคม ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ควรเป็นแนวทางหลักการ
ของการที่ภาครัฐจัดทาแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติขึ้น และจัดตั้งสานักงานขึ้นมา
เพื่อกากับดูแลรับผิดชอบในการติดตามผลการดาเนินการตามนโยบาย แนวทางการออกนโยบาย
และมาตรการสนับสนุนทางด้านการเงิน อาทิ การลดหย่อนภาษี ให้กับผู้ประกอบการ การให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่า การหาสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยมาช่วยการค้าประกันให้ผู้ ประกอบการเพื่อ
สังคม การให้ผู้ประกอบการสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้โดยไม่มีหลักทรัพย์ การลดหย่อน
ภาษีให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาสังคม นอกจากนั้น ควรเป็นแนวทางของการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
กับองค์กรตัวกลางที่ทาหน้าที่สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมที่มีอยู่แล้ว อาทิ มูลนิธิอโชก้า และสถาบัน
เชนจ์ฟิวชั่น การจัดตั้งบริษัท SE for SE ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการประกอบการเพื่อสังคม การกาหนด
พื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทางานร่วมกัน และกากับกันเอง
4.2.3 ผลการศึก ษาวิ จั ยเชิง คุ ณ ภาพซึ่ งเก็บ ข้อ มูล จากหน่ว ยงานราชการที่ท าหน้า ที่
รับผิดชอบดูแลการดาเนินกิจการเพื่อสังคมโดยตรง จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่ง
เป็ น หน่วยงานราชการที่ ท าหน้า ที่ รับผิดชอบดูแลการดาเนินกิ จการเพื่ อสังคมโดยตรง ได้แ ก่
สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้
มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ประสิท ธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ว่าหมายถึง
ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สามารถวัดผลได้ และความสามารถในการ
บริหารจัดการองค์การให้อยู่รอดทางด้านการเงิน ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้อานวยการ
สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 2559) ที่
กล่าวว่า “ผมคิดว่ำหมำยถึงองค์ประกอบสองเรื่อง เรื่องแรกคือแปลว่ำโดยทำงกำรเงิน (Fnancial)
เขำสำมำรถเรียกว่ำบริหำรจัดกำรองค์กรของเขำให้อยู่รอดทำงกำรเงินได้ กับอีกฝั่งหนึ่งคือกำรสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมไปในทำงที่ดีขึ้น (Social impact) ที่วัดผลได้” ซึ่งต่างจากธุรกิจทั่วไป
ตรงที่ประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องการหากาไร แต่เป็นการหาผลกาไรที่อยู่บนการ
เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดผลได้
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ในมิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญเห็นว่า ปัจจัยที่จะทาให้การบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมมีประสิทธิผลได้นั้น คือ การที่
องค์การมีผู้นาที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ กล่าวคือเป็นผู้นาที่มีความเป็นผู้ประกอบการ หรือความเป็น
เจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship) เนื่องจากการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมต้องประสบปัญหามากมาย
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับธุรกิจ ต้องมีความมุ่งมั่น
และมีวิสัยทัศน์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นเหมือนเข็มทิศนาทางธุรกิจเหมือนกับการดาเนินธุรกิจ
โดยทั่วไป นอกจากความเป็นผู้ประกอบการแล้ว สินค้าและบริการต้องมีคุณภาพ และสามารถมี
ตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ได้
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผลการศึกษาในมิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ (ความอยู่รอด และ
การเจริญเติบโต) และประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม (การคานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่
รอด และการเจริญเติบโต จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจว่าหมายถึง การที่กิจการเพื่อสังคมด้าน
อุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ อ ยู่ ร อดได้ ส่ ว นในประเด็ น มุ ม มองต่ อ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ทางสังคมว่าหมายถึง การที่กิจการเพื่อสังคมมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตมีแรงจูงใจในการหันกลับมาเปลี่ยนจากการทาเกษตรแบบเคมีเป็ นการทาเกษตรแบบอินทรีย์
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ในการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ ใ ห้มีประสิทธิผล จาเป็นต้องอาศัยกลไกที่สนับสนุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่
ผลิตภัณฑ์จะสามารถจาหน่ายได้เองในตลาด และไม่สามารถปล่อยให้เกิดตามธรรมชาติได้ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มีราคาสูง และมีต้นทุนที่สูงกว่าการทาเกษตรแบบเคมี ซึ่งเกิดจากต้นทุน
แฝงที่ เพิ่ ม ขึ้ นมาจากการจัดการขบวนการผลิต รวมทั้ง ใช้ระยะเวลานานกว่าในการให้ไ ด้มาซึ่ ง
ผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรไม่กล้าทาการเกษตรแบบอินทรีย์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริม กิจการเพื่ อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9
สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ถ้ำมองแคบลงมำ จริงๆ ฝั่งด้ำนกำรเงิน (Financial) อินทรีย์เป็นระบบที่
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ต้องกำรกลไก สนับสนุน (Support) พิเศษในระยะเวลำหนึ่งก่อนที่ตลำดจะเดินได้ ฟังดู ซับซ้อน
(Complicate) นิดหน่อย แต่ว่ำระบบเป็นแบบนั้น คือมันไม่สำมำรถปล่อยให้เกิดตำมธรรมชำติได้
เพรำะอย่ำงที่ทรำบคืออินทรีย์ถ้ำจะเริ่มปรับเปลี่ยน ที่แพงเพรำะไม่ใช่ต้นทุนที่สูงกว่ำ แต่แพงเพรำะที่
ผ่ำนมำใช้เคมีมำตลอด ซึ่งมีกำรเปลี่ยน (Transition) ถึงสองปีที่ผลผลิตตกลง ภำยใต้ประสิทธิผลของ
SE ที่ทำให้เกษตรก็มำผูกรวมเรื่องนี้ว่ำถ้ำปล่อยให้ไปตำมธรรมชำติไม่มีทำงเกิดอยู่แล้ว เพรำะจะ
ล็อคกันเองว่ำรำคำจะสูง ฝั่งเกษตรกรก็ไม่กล้ำทำเพรำะสองปีแรกไม่มีกลไกอะไรเข้ำมำแทรกแซง
เพื่อช่วยในกำรเปลี่ยนถ่ำยเขำ เขำมีหนี้สินอะไรมำกมำย อันนั้นตัวประสิทธิผลเหมือนเพิ่มควำม
ลำบำกขึ้นไปอีกเท่ำหนึ่ง” ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทาง
ของการที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม ซึ่งควรเป็นการลงทุนจากภาครัฐแบบครบวงจร รวมถึงการสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ อาทิ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเก็บภาษีเกษตรเคมี การ
ยกเว้นภาษีเกษตรอินทรีย์ และการสร้างระบบตลาดที่มีคุณภาพ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ว่าหมายถึง ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สามารถวัดผลได้
และความสามารถในการบริหารจัดการองค์การให้อยู่รอดทางด้านการเงิน ประสิทธิผลประกอบด้วย
2 ส่วน ได้แก่ ความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ขององค์ก ารทางเศรษฐกิ จ ความอยู่ รอด และการ
เจริญเติบโต ซึ่งหมายถึง การที่กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์สามารถดาเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดได้ และความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผู้บ ริ โภค สัง คมและสิ่ง แวดล้ อม ซึ่ง หมายถึง การที่กิ จ การเพื่ อสัง คมมี กิ จกรรมที่ช่ วยเหลือ และ
สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมีแรงจูงใจในการหันกลับมาเปลี่ยนจากการทาเกษตรแบบเคมีเป็น
การทาเกษตรแบบอินทรีย์ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง และปัญหาการ
ขาดความเชื่อมั่นของเกษตรกรในการทาการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ควรเป็นแนวทางของการที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม รวมถึงนโยบายการสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
อาทิ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเก็บภาษีเกษตรเคมี การยกเว้นภาษีเกษตรอินทรีย์
และการสร้างระบบตลาดที่มีคุณภาพ เป็นต้น
มิติด้านภาวะผู้นา จากการศึกษาและสั มภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ราชการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดาเนินกิจการเพื่อสังคมโดยตรง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ภาวะ
ผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากในการประกอบการเพื่อสังคมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
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องค์การ ผู้ประกอบการเปรียบเสมือนเข็มทิศในการนาองค์การไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้ จาก
กรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ ในมิติด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม และประเด็นความมุ่งมั่นและมี
วิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของ
ผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์มีลักษณะการบริหารจัดการที่องค์การมีการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการสร้างความแตกต่าง
ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆ ในกรณี
ที่สินค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนจะเข้าสู่ตลาดใหญ่ อย่างเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้า
ซึ่งปัญหาที่พบคือ ผู้บริโภคในตลาดใหญ่ซึ่งมีกาลังซื้อสูงกว่าเป็นคนละกลุ่มกับ ผู้บริโภคในตลาด
โดยทั่ วไป ผลิตภัณฑ์ที่ จะสามารถจาหน่ายได้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างทั้งด้าน
คุณภาพและความหลากหลาย ซึ่งแนวทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหันมาพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาสูงกว่า ผู้ประกอบการควรหารูปแบบการสร้างนวัตกรรมในการทาธุรกิจ (Innovative Model)
ที่ประกอบไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมกับความรู้ทางการบริหารจัดการในการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ผู้ที่เข้ามาดาเนินกิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่เคยทา
ธุรกิ จมาก่ อน และมาจากภาคสัง คม จึง ขาดความรู้ทางการบริหารจัดการธุรกิ จ ดัง คากล่าวของ
ผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริม กิจการเพื่ อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9
สิง หาคม 2559) ที่ ก ล่า วว่า “ในฝั่ งของผู้ประกอบกำรเองผมคิดว่ำส่วนใหญ่ของคนที่มำทำเรื่อง
กิจกำรเพื่อสังคมมำจำกฝั่งภำคสังคม (Social sector) ซึ่งจะอ่อนเรื่องกำรจัดกำรในกำรทำธุรกิจ 8090% เป็นแบบนี้ก็คือไม่เคยทำธุรกิจ และมีใจหันมำทำก็เลยกระท่อนกระแท่น ” ซึ่งแนวทางในการ
แก้ ไขปั ญหาดัง กล่า ว ควรเป็นแนวทางของการที่ผู้ประกอบการเพื่ อสังคมร่วมมือกั บผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจ ดังคากล่าวของผู้อานวยการสานัก งานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ผมคิดว่ำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรระดับหนึ่ง ถ้ำมีคนเข้ำมำเป็น Partner กับเขำ เช่น เรื่องสินค้ำกับควำมเข้ำใจตลำด
หรือบำงโมเดลอำจจะเป็น Partnership ชำวบ้ำนอำจจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบกำรที่เก่งฉกำจมำก
อำจจะมีสถำบันกำรศึกษำเข้ำมำช่วยพัฒนำเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product) หรือเข้ำใจเรื่องตลำดมำกขึ้น มี
ควำมเป็นไปได้มำกขึ้น ผมไม่อยำกให้จำกัด (Limit) เฉพำะต้องเป็นคน ว่ำเป็นคนเก่งเรื่องธุรกิจถึงมำ
ทำ SE เพรำะอย่ำงนั้นแคบมำก”
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ในประเด็นมุมมองต่อความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า องค์การมีการตั้งเป้าหมายระยะยาวและมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ง
วิสัยทัศน์ของผู้นาเป็นสิ่งจาเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจ ทาให้ทราบทิศทางในการประกอบการ
ส่วนเป้าหมายเปรียบเสมือนความฝันที่ผู้ประกอบการเพื่อสั งคมทุกคนมี และต้องการที่จะไปให้ถึง
แต่ในความเป็นจริง ปัญหาที่พบคือ เป้าหมายของกิจการเพื่อสังคมไม่เหมือนกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ทั่วไป เนื่องจากการบรรลุเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องเฉพาะตน เป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่า
ทาคนเดียว และต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้น จึงต้องมีก ารแบ่งทอนเป้าหมายลงมาให้มีระยะเวลาที่
เหมาะสม และเปิ ด โอกาสให้ ค นจานวนมากขึ้ นเข้า มาร่ว มแบ่ง ปัน และบรรลุ เป้ าหมายร่ วมกั น
นอกจากนั้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ส่วนใหญ่ขาดเครื่องมือทางธุรกิจที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือยัง ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 2559) ที่อธิบายว่า “ผมคิดว่ำทุกผู้ประกอบกำรสังคมมี ควำมฝัน
(Dream) ผมว่ำคำว่ำควำมฝัน (Dream) อำจจะตรงกับเป้ำหมำย เพรำะ ควำมฝัน (Dream) แปลว่ำผม
อำจจะตั้งขึ้นมำโดยมีควำมฝันบำงเรื่อง เผลอๆ ผมตำยอำจจะยังไม่บรรลุ อย่ำง ดร. ยูนุส (ดร.มูฮัม
หมั ด ยู นุส ผู้ ไ ด้รับ รำงวัล โนเบลสั นติภำพประจำ พ.ศ. 2549 จำกควำมพยำยำมในกำรสร้ำ ง
พัฒนำกำรทำงสังคมและเศรษฐกิจจำกเบื้องล่ำง- ขยำยควำมโดยผู้วิจัย) ทำขึ้นมำคือแกอยำกขจัด
ควำมยำกจน สำหรับผมอันนี้ไม่ใช่เหมือนเป้ำหมำยทำงธุรกิจ เพรำะไม่รู้ว่ำถึงเมื่อไหร่ และไม่ได้
แปลว่ำต้องตัวเองทำ อันนี้คือจุดแตกต่ำงที่สำคัญมำกว่ำถ้ำเวลำเรำพูดเรื่องควำมฝัน (Dream) เรำแชร์
ควำมฝัน (Dream) กับคนจำนวนมำก ยิ่งคนมำเลียนแบบเรำยิ่งมีควำมสุข (Happy) อันนี้เป็นจุด
แตกต่ำงจำกธุรกิจปกติ แต่จุดอ่อนที่สำคัญของผู้ประกอบกำรสังคมว่ำทุกคนมี dream แต่ขั้นบันได
เพื่อไปสู่ยังไม่มี ผมคิดว่ำอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้กำรเคลื่อนไปสู่ควำมฝันของเขำไม่มี แรงผลักดัน
(Momentum) พอ คือไม่รู้ว่ำถึงจุดไหน ซึ่งอันนี้ทำงธุรกิจที่เติบโตมำกเพรำะเขำมี ตัวชี้วัด(Indicator)
ที่ชัดเจน พอถึงจุดนี้ต้องบรรลุ ซึ่งอันนี้ผมว่ำเป็น จุดอ่อนสำคัญค่อนข้ำงมำกสำหรับกลุ่ม SE เพรำะ
เรำไม่มีเครื่องมือ (Tool) แบบที่ธุรกิจมี ธุรกิจมีอัตรำกำรคืนกำไร (Return on investment) มีที่วัด
ง่ำยๆ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในการที่จะดาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
จาเป็นต้องมีเครื่องมือทางธุรกิจในการชี้วัดผลสาเร็จ ดังคากล่าวของผู้อานวยการสานักงานสร้าง
เสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ฉะนั้น
กำรที่เรำมีตัวเลขที่วัดผลเหมือนกระจกเงำอำจจะช่วยสะท้อนทำให้เรำ สมมติเดินมำ 10 ปี อันนี้ไม่
เพิ่มขึ้น ผู้บริโภค ผู้ผลิตอินทรีย์ แปลว่ำมีอะไรผิดพลำด (Something wrong) ก็จะเป็นกระจกเงำทำให้
เรำถอยมำดูแสดงว่ำเรำอำจจะทำคนเดียวไม่ได้ อำจจะต้องหำคนอื่นมำกขึ้น เหมือนเป็นมำตรวัด”
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กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากผู้นาเปรียบเสมือนเข็มทิศใน
การนาองค์ ก ารไปในทิ ศ ทางที่ ต้อ งการ ในประเด็ น ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์แ ละน านวัตกรรม
ทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม องค์การมีการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการสร้าง
ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่
อื่นๆ ในกรณีที่สินค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนจะเข้าสู่ตลาดใหญ่ อย่างเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ
ห้างสรรพสินค้า ส่วนประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม องค์การ
มีการตั้งเป้า หมายระยะยาวและมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งวิสัย ทัศน์ของผู้นาทาให้ทราบ
ทิศทางในการประกอบการ ส่วนเป้าหมายเปรียบเสมือนความฝันที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทุกคนมี
และต้องการที่จะไปให้ถึง แต่ในการดาเนินกิจการเพื่อสังคม ปัญหาและอุปสรรคที่พบได้แก่ ผู้ที่เข้า
มาดาเนินกิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อน และมาจากภาคสังคม จึงขาด
ความรู้ทางการบริหารจัดการธุรกิจ และขาดเครื่องมือทางธุรกิจที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการดาเนิน
ธุรกิจใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรเป็นแนวทาง
ของการที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมร่วมมือกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจ
มิ ติ ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ การ จากการศึ ก ษาและสัมภาษณ์ผู้ใ ห้ข้อ มูล ส าคัญ ซึ่ง เป็ น
หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดาเนินกิจการเพื่อสังคมโดยตรง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากทัศนคติของผู้นาองค์การเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
วัฒนธรรมองค์ก าร โดยการถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดพฤติก รรมของสมาชิ กใน
องค์การ จากกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็น
วัฒนธรรมทางความคิด (การถ่า ยทอดความรู้และค่านิย มร่วมของบุคลากรในกิ จการเพื่อสังคม)
ประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา (การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม) และ
ประเด็น วัฒนธรรมทางวัตถุ (การสร้างมูล ค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้องค์ก าร) ผล
การศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางความคิด การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของ
บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ มีลักษณะการถ่ายทอดความรู้ และค่านิยมให้แก่บุคลากรในองค์การโดยการถ่ายทอดความ
เชื่อทางด้านสังคมของผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นดาเนินธุรกิจมาจากความต้องการ
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม หรื อ เริ่ ม ต้ น มาจากองค์ ก รเอกชนเพื่ อ สาธารณประโยชน์ (Non-
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governmental organization : NGO) ซึ่งความต้องการในการแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การในกิจการเพื่อสังคม แต่ในขณะเดียวกัน ในการประกอบการ
เพื่อให้องค์การอยู่รอด ทัศนคติและความเชื่อทางด้านสังคมของผู้ประกอบการเพื่อสังคมกลายเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การ เนื่องจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมส่วน
ใหญ่ยังติดอยู่กับความเชื่อทางด้านสังคมซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อทางด้านธุรกิจ อาทิ ความเชื่อว่าการ
ทากาไรเป็นเรื่องไม่ดี เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น และการบวกราคาต้นทุนเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่
จะต้องแบกรับ เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการบริหารจัดการธุรกิ จ คือการบริหารจัดการ
ต้นทุน ซึ่งปัญหาทัศนคติและความเชื่อในการทาธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสังคมดังกล่าวส่งผลให้
ผู้ประกอบการมองข้ามความสาคัญของการบริหารต้นทุน ทาให้ธุรกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร ดังจะเห็น
ได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ของตัวผู้ประกอบกำรใช่ แต่ผมคิดว่ำควำมเชื่อด้ำน
สังคมเขำไม่ค่อยมีปัญหำ เพรำะส่วนใหญ่เริ่มมำจำกกำรที่เขำอยำกแก้ปัญหำ แต่ควำมเชื่อของกำรทำ
ธุรกิจอันนี้เป็นทัศนคติและควำมคิด (Mentality) ที่สำคัญมำกที่บล็อคเขำอยู่ อย่ำงเช่น SE บำงรำย
รู้สึกว่ำกำรทำกำไรเป็นเรื่องไม่ ดี เอำเปรียบคนอื่น หรือกำรขำยรำคำบวกเพิ่มเข้ำไป (Topup) เป็น
หน้ำที่ของผู้บริโภค คือเขำไม่ได้มองกลับมำต้องบริหำรต้นทุน เขำมองว่ำถ้ำคุณเป็นผู้บริโภค ถ้ำคุณ
อยำกได้ของดีคุณต้องจ่ำยแพงขึ้น คือมี ควำมคิด (Mentality) บล๊อคแบบนี้อยู่ที่ยังติดกลิ่นอำยแนว
Non-profit หรือ NGO ว่ำกำรทำดีเขำเสียสละมำทำดีแล้ว” ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ควร
เป็ นแนวทางของการที่ ผู้ป ระกอบการเพื่ อสังคมเปิดใจหาหุ้นส่วนทางธุรกิ จที่มีความคิดที่ความ
หลากหลายมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะทางการบริหารจัดการธุรกิจในส่วนที่ผู้ประกอบการขาด
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางการกระทา การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ
ในกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มี
ลักษณะการบริหารจัดการที่ให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกอบรมบุคลากร ส่วน
ในประเด็นมุ ม มองต่อ วัฒนธรรมทางวัตถุ การสร้างมูล ค่าเพิ่ ม ทางวัตถุและทรัพ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้
องค์การ นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ ให้องค์การโดยโครงการ
ฝึกอบรมต่างๆ แล้ว กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการจากการนานวัตกรรมและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ โดยเฉพาะในกรณีที่
สินค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนจะเข้าสู่ตลาดใหญ่ อย่างเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้า
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของ
กิ จการเพื่ อ สัง คมด้ า นอุตสาหกรรมอาหารอิ นทรี ย์ ในประเด็ น วั ฒนธรรมทางการกระทา และ
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วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ ปัญหาลักษณะการฝึกอบรมที่เน้นทฤษฎี และการบรรยายให้ความรู้ แต่
เพียงอย่างเดียว จากความเป็นจริงในการทดลองปฏิบัติ จะพบว่า การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ลักษณะการฝึกอบรมที่เน้นทฤษฎี และการบรรยายให้ความรู้ แก่บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากความเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) ของผู้ประกอบการ
เพื่อสังคมต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์
ของผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9
สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ที่ผ่ำนมำเรำลองหมด ทำงทฤษฎีก็คืออบรมไม่ได้ ไม่สำมำรถอบรมได้
ไม่ใช่เรื่องกำรบรรยำยให้ควำมรู้ เพรำะเขำไม่ได้ขำดควำมรู้ คือ ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค (Technical
Knowledge) เขำขำดบ้ำงแต่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ผ่ำนกำรทำ อย่ำงเรื่องระบบบัญชีไม่จำเป็นเพรำะ
เขำไม่ได้ไปเป็นนักบัญชี คือแค่เขำต้องรู้บัญชีว่ำสำคัญกับชีวิตเขำ กับธุรกิจเขำ และถ้ำจะหำคนทำ
ใครจะทำได้ กำรกู้เงิน ทั้งหมดไม่สำมำรถบรรยำยได้ ต้องเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ ดังนั้น แทนที่เรำจะ
เรียกว่ำเป็นหลักสูตรอบรม จริงๆ เรำเรียกว่ำเป็นคล้ำยๆ เวที (Platform) สำหรับกำรบ่มเพำะว่ำถ้ำเขำ
จะเป็ น ผู้ป ระกอบกำรที่ ดีมี เ รื่อ งอะไรบ้ำ งที่ เขำควรจะรู้ แล้วก็ ทำอย่ ำงไรเรีย นรู้ ผ่ำนกำรปฏิบั ติ
มำกกว่ำกำรเรียนผ่ำนบรรยำย” ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจเป็น การที่หน่วยงาน
ภาครัฐร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติโดยอาจให้ผู้ประกอบการแต่ละรายมาแบ่งปันประสบการณ์การทาธุรกิจจากโครงการของ
ตนเอง จะเห็นลักษณะการฝึกอบรมที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจากต่างประเทศ ดังคากล่าวของ
ผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริม กิจการเพื่ อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9
สิ ง หาคม 2559) ที่ ก ล่ า วว่ า “ในต่ ำ งประเทศ ไม่ มี เ รี ย น เป็ น คลำสแบบแลกเปลี่ ย นกั น ของ
ผู้ประกอบกำร ทุกคนต้องมีโครงกำร (Project) ของตัวเอง และเรียนรู้ผ่ำนจำกโครงกำร (Project)
ของตัวเอง แปลว่ำคุณเอำแผนธุรกิจ (Business model business plan) คุณมำทำผ่ำนกำรเรียนนี้ ไม่ได้
มำบรรยำย”
กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยองค์การมีลักษณะการถ่ายทอด
ความรู้ และค่านิยมให้แก่บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม โดยเริ่มจากการถ่ายทอดความเชื่อทางด้าน
สัง คมของผู้ป ระกอบการเพื่ อสัง คม แต่ปัญหาและอุปสรรคที่พ บ ได้แก่ ปัญหาที่ ผู้ประกอบการ
มองข้ า มความส าคั ญของการบริหารต้นทุน เนื่องจากทัศนคติและความเชื่อในการทาธุรกิ จ ของ
ผู้ประกอบการซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรเป็นแนวทางของการที่ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมเปิดใจหาหุ้นส่วนทางธุรกิ จที่มีความคิดที่ความหลากหลายมากขึ้น เพื่ อแลกเปลี่ยนทักษะ
ทางการบริหารจัดการธุรกิ จในส่วนที่ผู้ประกอบการขาด ในประเด็น วัฒนธรรมทางการกระทา
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องค์การมีลักษณะการบริหารจัดการที่ให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึก อบรม
บุคลากร ส่วนในประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ องค์การให้ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุ
และทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ โดยการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการจากการนานวัตกรรมและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อ สร้างความแตกต่างให้กั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ ง อย่างไรก็ตาม ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ ได้แก่ปัญหาลักษณะการฝึกอบรมที่เน้นทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถถ่ายทอด
ความเป็นผู้ประกอบการได้ เนื่องจากความเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) ของผู้ประกอบการ
เพื่อสังคมต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจเป็นการที่หน่วยงาน
ภาครัฐร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติโดยอาจให้ผู้ประกอบการแต่ละรายมาแบ่งปันประสบการณ์การทาธุรกิจจากโครงการของ
ตนเอง
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดาเนินกิจการเพื่อสังคมโดยตรง ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญเห็นว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของกิ จการเพื่ อสัง คมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากประสิทธิผลการ
บริหารจัดการองค์การขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ หากองค์การมีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ดีแล้ว องค์การย่อมได้รับความร่วมมือ และความสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในมิติด้านการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้
ถือหุ้น พนักงาน) และประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่ายและ
ผู้บริโภค) ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญเห็นว่า กิจการที่ได้รับการรับรองฐานะว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมสามารถมีการปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้นได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากภาครัฐต้องการให้เงินส่วนใหญ่ไปลงทุนซ้าเพื่อ
การขยายกิจการ หากกิจการมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ จะไม่สามารถรับ
สิทธิประโยชน์จากภาครัฐได้ นอกจากนั้น ในการขอสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ กิจการเพื่อสังคม
ต้องผ่านเกณฑ์ และข้อบังคับในการเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ดีซึ่งกาหนดโดยภาครัฐ ซึ่งหนึ่งในนั้น
เป็นเรื่องของธรรมาภิบาล กล่าวคือ กิจการเพื่อสังคมต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินกิจการไม่
เพียงต่อพนักงาน แต่ต้องต่อสาธารณะ เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการ หากทาได้เช่นนั้น
ภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยการขยายระยะเวลาของการได้รับการรับรองฐานะกิจการเพื่อสังคม
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ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
(สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “SE ที่ดีหนึ่งในเกณฑ์ 5 ข้อของเรำก็คือ
เรื่องธรรมำภิบำล คือเขำต้องเปิดเผยไม่ใช่กับพนักงำน กับ สำธำรณะ (Public) ด้วย และเรำจำกเดิมที่
เป็นโดยสมัครใจอันนี้กลำยเป็นบังคับถ้ำเขำจะขอสิทธิประโยชน์ แปลว่ำเขำต้องส่งตัวรำยงำนบัญชี
ระบบที่ พิสูจน์ (Proof) ว่ำเขำโปร่งใสเรื่องข้อมูลมำให้ทำงสำนักงำนเพื่อคล้ำยๆ กับขยำยระยะเวลำ
ของกำรได้รับกำรรับรอง และผมคิดว่ำนี่เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะต้องมีและก็ไม่ใช่เฉพำะกับ
พนักงำนต้องกับสำธำรณะ (Public) ด้วย”
ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรค
ที่พบในการดาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ได้แก่ ปัญหาในการร่วมงาน
ของผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ กล่าวคือ รูปแบบการก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมส่วน
ใหญ่เกิดจากตัวผู้ก่อตั้งลาพังแต่เพียงรายเดียว หรือกลุ่มเดียว ไม่ได้มีรูปแบบเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่ ธุรกิ จขยายตัว ผู้ประกอบการอาจมีทักษะในการบริหารธุรกิจเพีย งบางเรื่อง
จาเป็นต้องหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจเข้ามาช่วย
ขยายกิ จการ เพื่ อให้ธุรกิ จไปรอด ซึ่ง ผู้ประกอบการเพื่ อสังคมส่วนใหญ่ไม่เปิดใจ และกลัวการ
ร่วมงานกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจไม่สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังคากล่าวของ
ผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริม กิจการเพื่ อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9
สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ผมเข้ำใจว่ำส่วนใหญ่ SE ตั้งจำกตัวผู้ก่อตั้ง คือไม่ใช่รูปแบบเป็นหุ้นส่วน
(Partner) ก็คือแปลว่ำมีใครสักคน หรือกลุ่มหนึ่ง เขำอยำกทำเรื่องนี้ แต่โมเดลไม่เหมือนธุรกิจปกติที่
แบบอยู่ๆ จะไปหำนักลงทุน หำหุ้นส่วน (Partner) เขำไม่ใช่ กลัวด้วยซ้ำไป กลัวกำรที่คนที่เขำไม่
รู้จักมำร่วม ซึ่งอันนี้เป็นคอขวดอันหนึ่งที่เรำพยำยำมปลดล็อคว่ำ บำงทีคุณจะโตแล้ว ขนำด (Scale)
อำจจะมี บ ำงเรื่ อ งที่ คุ ณ ไม่ มี ทั ก ษะ” ซึ่ ง แนวทางในการแก้ ปั ญ หาควรเป็ น แนวทางของการที่ ผู้
ประกอบอาจจะต้ อ งเปิ ด ใจรองรั บ หุ้ น ส่ ว นที่ มี ค วามคิ ด หลากหลายมากขึ้ น ดั ง ค ากล่ า วของ
ผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริม กิจการเพื่ อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9
สิง หาคม 2559) ที่ กล่าวว่า “กำรที่เขำมี หุ้นส่วน (Partner) ใหม่ก็อำจจะทำให้เขำเข้ำถึงตลำดที่มี
คุณภำพและตรงจุดมำกขึ้น ได้เงินทุนที่มี ควำมรับผิดชอบ (Commitment) ไม่ใช่เงินกู้ พอเขำถือหุ้น
เขำก็จะพยำยำมทำให้มันรอด ซึ่งอันนี้ผมมีควำมเชื่อว่ำไม่ใช่ทุกคน แต่ธุรกิจ SE จำนวนหนึ่งอำจจะ
ต้องเปิดใจรองรับหุ้นส่วน (Partner) ที่หลำกหลำยมำกขึ้นและเป็นลักษณะเติมเต็มไม่ใช่หำพวกแบบ
คิดเหมือนกันและมำรวมตัวอย่ำงเดียวซึ่งบำงทีอำจจะไม่รอด และไม่โตมำก”
ในประเด็นมุมมองต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย
และผู้บริโภค) ผู้ให้ข้อมู ลสาคัญ เห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีการ
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ประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การรับ รู้ในกระบวนการผลิต
อาหารอินทรีย์ ซึ่งในระยะยาวจะสามารถทาให้ธุรกิจเติบโตได้ นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า
ในหลักการทาเกษตรอินทรีย์ การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้ซื้อ ผู้ขาย เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นการ
บริหารความสัมพันธ์ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนที่สุ ด โดยการ
สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการซื้อขายกันโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายของภาครัฐส่งเสริมใน
เรื่อ งดั ง กล่า ว อย่ า งไรก็ ตาม ปั ญ หาและอุ ปสรรคที่พ บได้แ ก่ ผู้บ ริโ ภค และคนที่ มีบ ทบาทต้อ ง
สนับสนุน หรือควรสนับสนุน กิจการเพื่อสังคม ไม่มีความเข้าใจว่ากิจการเพื่อสังคมแตกต่ างจาก
ธุรกิจทั่วไป หรือแตกต่างจากมูลนิธิอย่างไร ส่งผลให้ไม่มีตลาดรองรับสินค้าเท่าที่ ควร ดังคากล่าว
ของผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9
สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “อย่ำงเช่นผมขำยของแบบเดียวกันกำแฟ คนซื้อก็ดูแต่เรื่องรำคำ ไม่สนใจ
ว่ำธุรกิจนี้ต่ำงจำกธุรกิจปกติยังไง มันสร้ำงผลกระทบอย่ำงไร อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมย้ำว่ำภำยใต้กลไก
ธรรมชำติมันก็ไป แต่ถ้ำรัฐไม่มีบทบำทเข้ำมำ ช่วยเหลือเรื่องนี้ผมว่ำยำก เรำก็เลยต้องเข้ำมำมีบทบำท
(play role) ว่ำฝั่งผู้ประกอบกำรทำยังไงที่เขำจะมีขีดควำมสำมำรถมำกขึ้น เข้ำถึงเงินทุนมำกขึ้น ซึ่ง
ต้องอำศัยบทบำทรัฐ หรือในมุมตลำดทำยังไงให้ตลำดเกิดควำมเข้ำใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้น ” ซึ่งแสดงให้
เห็ น ว่า บทบาทของภาครั ฐ มี ค วามส าคัญ อย่ า งมากในการสร้ า งกลไกช่ วยเหลือ สนับ สนุน ด้ า น
การตลาดให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความส าคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นผู้มี
ส่วนได้เสียภายในองค์การ ในการขอสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ กิจการที่ได้รับการรับรองฐานะว่า
เป็นกิจการเพื่อสังคมสามารถมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่ห้ามเกินร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ และ
ต้องมี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล การดาเนิน กิ จ การไม่เ พี ย งต่อ พนั ก งาน แต่ ต้อ งต่ อสาธารณะ เพื่ อความ
โปร่งใสของการบริหารจัดการ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขยายเวลาการรับรองฐานะกิจการ
เพื่อสังคม ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้ซื้อ ผู้ขาย เป็น
ผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การที่ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนที่สุด โดยการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการซื้อขายกันโดยตรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาในการร่วมงานของผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ และปัญหาการไม่มี ตลาดรองรับสินค้าเนื่องจากผู้บริโภคขาดความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคม
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็นแนวทางของการที่ผู้ประกอบอาจต้องเปิดใจรองรับ
หุ้นส่วนที่มีความคิดหลากหลายมากขึ้น และการสร้างกลไกช่วยเหลือด้านการตลาดของภาครัฐให้
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
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มิติด้านนโยบายของภาครัฐ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดาเนินกิจการเพื่อสังคมโดยตรง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เห็นว่านโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย์ ซึ่งจากกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการบริหาร
จั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ในมิ ติ ด้ า นนโยบายของภาครั ฐ
ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบ การเพื่อ
สังคม และประเด็นการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อ
สังคม ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ภาครัฐยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทที่เหมาะสมในการส่งเสริม กิจการเพื่อสังคม
ด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งภาครัฐควรมีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การลงทุ น จากภาครั ฐ จริ ง ๆ ไม่ ใ ช่ ก ารให้ เ งิ น เพื่ อ ใช้ แ ล้ ว หมดไปในระยะสั้ น
นอกจากนั้น นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือนโยบายเกษตรอินทรีย์ และส่วนที่สองคือ นโยบายส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคม ในส่วนแรก ภาครัฐต้องสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้เกษตรกรเปลี่ยนจากเคมีมาเป็น
อินทรีย์โดยที่เป็นการลงทุนของภาครัฐ อาทิ การตั้งกองทุนอินทรีย์เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต การ
เก็บภาษีเกษตรเคมี การยกเว้นภาษีเกษตรอินทรีย์ และการสร้างระบบตลาดที่มีคุณภาพ เป็นต้น ส่วน
ที่สองคือ นโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) การมี
เงินทุนตั้งต้นสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจ 2) การช่วยเหลือในการเข้าถึงเงินทุนใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่า โดยใช้หลักทรัพย์ค้าประกันน้อย 3) การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการสังคม
รวมถึงการยกเว้นภาษีนิติบุคคลให้กับนักลงทุนทางสังคม 4) การสร้างระบบตลาดคุณภาพ คือ การที่
ภาครัฐสามารถส่งเสริม กิจการเพื่อสังคมได้โดยไม่ผิดกฎหมายโดยการกาหนดให้การซื้อของจาก
กิจการที่ได้รับการรับรองฐานะเป็นกิจการเพื่อสังคม และการจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชนได้ ในราคา
สูงกว่าราคากลาง และสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้
ในประเด็ น การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และผู้ ป ระกอบการในการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ
เพื่อสังคม ภาครัฐควรเป็นผู้ที่ทาหน้าที่คอยช่วยเหลือในการทาให้ผู้ประกอบการสังคมเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ ที่ พึ ง จะได้ มากกว่ า ที่ จ ะเข้ าไปก ากั บ ดู แ ล ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการให้ สั ม ภาษณ์ ข อง
ผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริม กิจการเพื่ อสังคมแห่งชาติ (สกส.) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9
สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ผมเข้ำใจว่ำที่ผ่ำนมำเรำลองผิดลองถูกมำตลอด แล้วก็สิ่งที่ผมค้นพบก็คือ
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รัฐหลักๆ ควรจะเป็นแค่ ผู้ให้ควำมช่วยเหลือ (Facilitator) ในกำรทำให้เขำเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ที่
เขำพึงจะได้ คือถอยมำทำเรื่องนโยบำย (Policy) มำกกว่ำกำรทำ (Action) ที่ผ่ำนมำเรำต้องไปทดลอง
ทำ (Action) มำกเพรำะว่ำเป็นเรื่องใหม่ ผมมองว่ำ SE ไม่ได้ต้องกำรให้รัฐมำทำบทบำท (Role) แบบ
นี้ เขำคงต้องกำรแค่ว่ำเรำมีหน้ำที่ทำนโยบำย และให้เขำเข้ำถึง แต่เรำพยำยำมทำเองให้น้อยที่สุด
เพรำะเขำก็ไม่มีควำมเชื่อมั่นในตัวเรำ เขำก็ไม่เชื่อว่ำรัฐจะทำได้ แล้วก็อำจจะกลัวด้วยซ้ำไปว่ำถ้ำรัฐ
เข้ำมำกำกับ ดูแลมำกๆ กลำยเป็นว่ำยิ่งทำอะไรไม่ค่อยได้ เป็นผู้กำกับ (Regulator) ซึ่งส่วนใหญ่รัฐจะ
ชอบทำแบบนั้น แทนที่จะส่งเสริมดันไปกำกับอย่ำงนี้”
กล่าวโดยสรุป นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อ ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของกิ จการเพื่ อสังคมด้า นอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย์ ซึ่งภาครัฐควรมีนโยบายในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมในลักษณะที่เป็นการลงทุนจากภาครัฐจริงๆ และออกนโยบายที่
สามารถช่วยทาให้กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย์ เติบโตตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลาย
น้า ซึ่งเป็นนโยบายที่สนับสนุนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) การตั้งกองทุนอินทรีย์ เพื่อสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 2) การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการสังคม หรือนักลงทุนทางสังคม 3) การมีเงินทุน
ตั้งต้นสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจ 4) นโยบายทางภาษีสนับสนุนผู้ประกอบการ
อินทรีย์ อาทิ การไม่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล การเครดิตภาษี เป็นต้น 5) การช่วยเหลือในการเข้าถึง
เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า โดยใช้หลักทรัพย์ ค้าประกันน้อย 6) การสร้างระบบตลาดคุณภาพ
นอกจากการกาหนดนโยบายแล้ว การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคม ภาครัฐ
ควรเป็นผู้ที่ทาหน้าที่คอยช่วยเหลือในการทาให้ผู้ประกอบการสังคมเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้
มากกว่าที่จะเข้าไปกากับดูแล
4.2.4 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
สังคม
4.2.4.1 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ
เพื่อสังคมจากการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กิจการเพื่อสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค ผลการศึกษาสามารถ
สรุปได้ ดังนี้
มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ทั้งหมดซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์วา่ หมายถึง ความสามารถในการสร้างผลกาไรที่ได้
จากการประกอบกิจการที่เหมาะสม เพียงพอเพื่อที่จะนากาไรไปใช้ในการดาเนินกิจการเพื่อสังคม
ต่อไป รวมถึงความสามารถที่จะทาให้เกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยสามารถที่จะขายได้ มียอดขายที่จะ
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พึ่งพาตนเองได้ ทั้ งนี้ ประสิท ธิผลเป็นเรื่องเกี่ ยวกับ การจัดการคุณภาพทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์
แนวทาง และวิถีชีวิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ทาเกษตรอินทรีย์ที่มีการค้าขายที่เป็นธรรม มีการรับผลผลิต
จากกลุ่มสมาชิกผู้ผลิต และส่งต่อให้ลูกค้าโดยไม่เอากาไรมาก ซึ่งการทากาไรไม่ใช่เป้าหมายหลัก
กิจการเพื่อสัง คมต้องไม่ มีผลประโยชน์ และทาเพื่อสังคมจริงๆ นอกจากนั้น ประสิทธิผล คือ
ความสามารถในการสร้า งผลตอบแทนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุ ณ ภาพ ปราศจากสารพิ ษ ตกค้ า ง การหั น มาใช้ วิ ถี ธ รรมชาติ โ ดยไม่ พึ่ ง พาสารเคมี ส่ ง ผลให้ มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งทาให้ผู้ผลิตมีสุขภาพดี ส่วนผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ ส่งผลให้มี
สุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประสิทธิผลยังรวมถึงการตอบรับจากผู้บริโภคในการบริโภค
อาหารอินทรีย์
ในมิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญทั้งหมดเห็นว่า ปัจจัยที่จะทาให้การบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมมีประสิทธิผลได้นั้น
คือ การที่องค์การมีผู้นาที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ กล่าวคือเป็นผู้นาที่มี ความสามารถในการสร้างผู้นา
ในชุมชน เข้าใจความต้องการของชุมชน มีความเสียสละ ทาประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก ผู้นาที่มี
ความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคใดๆ ผู้นาต้องมีความยุติธรรมกับเกษตรกรทั้งหมด มีการกระจาย
โอกาสให้เกษตรกรเท่าๆกัน เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรมีจากัด นอกจากนั้น การรับรู้ของผู้บริโภค
ถึงคุณประโยชน์ของสินค้าว่า ถ้าบริโภคไปแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร ประกอบกับผู้ผลิตต้องมี
ความซื่อสัตย์ในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคหันมา
บริโภคอาหารอินทรีย์มากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อ
สังคมอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ทั้งนี้ ในมิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ (ความอยู่รอด และ
การเจริญเติบโต) และประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม (การคานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่
รอด และการเจริญเติบโต จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจว่าหมายถึง การที่กิจการเพื่อสังคมต้องอยู่ได้
ด้วยตัวเองจากความสามารถในการทาก าไร และการขยายช่องทางการตลาด การที่องค์ก ารจะ
สามารถอยู่รอดได้ต้องมีการตอบรับจากผู้บริโภค ความตื่นตัวและความเข้าใจของผู้บริโภคในเรื่อง
อาหารอินทรีย์เป็นสาคัญ รวมถึงการทาให้ราคาของอาหารอินทรีย์ลดลงมา เพื่อผู้บริโภคจะได้เข้าถึง
ได้ หรือผู้บริโภคมีความต้องการ หรือมีความตระหนักถึงคุณภาพของอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้
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โอกาสการเจริญเติบ โตของอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังจะเห็นได้จากการให้
สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่
อธิบายว่า “ประเด็นกิจกำรเพื่อสังคมพอเป็นคำว่ำกิจกำรแล้ว คือต้องตอบรับกับผู้บริโภคด้วย ถ้ำไม่
มีอุปสงค์ (Demand) ก็จะไม่มี อุปทำน (Supply) และถ้ำไม่มีอุปสงค์ (Demand) ตัวคนที่ทำหรือ
องค์กรที่ทำก็ไม่สำมำรถจะอยู่รอดเพรำะไม่มีอุปสงค์ (Demand) ทีนี้จะทำอย่ำงไรให้ควำมเข้ำใจของ
ผู้บริโภคตื่นตัวมำกขึ้นในเรื่องนี้ และบวกกับสภำวะเศรษฐกิจที่มีกำลังซื้อเพียงพอ น่ำจะเป็นส่วน
สำคัญ เพรำะฉะนั้นก็เป็นองค์ประกอบ 2 ส่วนก็คือจะทำให้อำหำรอินทรีย์รำคำลงมำเพื่อจะเข้ำถึงได้
หรือผู้บริโภคมีควำมต้องกำร หรือมีควำมตระหนักถึงคุณภำพของอำหำรเพิ่มขึ้นในอนำคต ถ้ำเกิด
สองตัวนี้ชนกันได้ผมว่ำน่ำจะทำให้โอกำสกำรขยำยตัวของธุรกิจกลุ่มนี้น่ำจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต”
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ในปัจจุบัน ผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างมีปริมาณ
มากพอสมควร เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ใ นการเพาะปลู ก เกษตรอิ น ทรี ย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ภายในประเทศ แต่ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บ ได้ แ ก่ ปั ญ หาการขาดตลาดรองรั บ ผลิ ต ผลทาง
การเกษตรอินทรีย์ และปัญหาการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะพบว่าในปัจจุบันการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรสามารถรับรองมาตรฐานได้ ในระดับหนึ่ง คือการจาหน่ายได้ภายในประเทศ แต่
หากขาดการสนับสนุนด้านการรับรองมาตรฐานในระดับการส่งออก เกษตรกรผู้ผลิตไม่สามารถ
ส่งออกได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรับรองการมาตรฐานในระดับการส่งออกค่อนข้ างสูง ซึ่งตัว
เกษตรกรไม่สามารถดาเนินการได้ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เมื่อเกษตรกรไม่สำมำรถ
ด ำเนิ น กำรได้ ก็ จ ะเป็ น ในรู ป แบบเดิ ม คื อ ต้ อ งผ่ ำ นพ่ อ ค้ ำ คนกลำงที่ มี ก ำลั ง เกษตรกรก็ จ ะเป็ น
เหมือนเดิมก็คือไม่สำมำรถที่จะยืนได้ด้วยตัวเอง ก็จะถูกกดรำคำ ถูกบีบหลำยๆ อย่ำง ฉะนั้นตรงนี้
ควรจะมี ห น่ว ยงำนเข้ ำ มำสนั บ สนุ น ที่ชั ด เจน และเกิ ด เป็ นรู ป ธรรมมำกกว่ ำ กระทรวงพำณิ ช ย์
กระทรวงเกษตร กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและกำรจำหน่ำย คงจะไม่ถึงต้องสนับสนุนเรื่อง
ของเงิน แต่อำจจะเป็นกำรสนับสนุนในเรื่องกำรรับรองมำตรฐำนเหมือนคล้ำยๆ ที่รัฐเคยสนับสนุน
กำรรับรอง Organic Thailand แต่ว่ำให้สนับสนุนในมำตรฐำนระดับส่งออกได้ในระดับที่เกษตรกร
อำจจะเสียค่ำใช้จ่ำยบ้ำงแต่ไม่มำกเกินไป” ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ในเรื่องกำรผลิตทุกคนทำ
ได้อยู่แล้ว ฉะนั้นสิ่งที่ขำดไปคือตลำด (Market) ในเรื่องของกำรกิจกำรเพื่อสังคมตรงนี้ถ้ำจะช่วย
ผู้ผลิต จะช่วยชำวไร่ชำวนำได้ ก็คือต้องหำช่องทำงในกำรตลำดให้กับเขำ สำคัญมำก พูดง่ำยๆ คือหำ
ตลำดให้เขำขำยได้โดยที่ว่ำคนที่ทำกิจกำรเพื่อสังคมตรงนี้ต้องไม่กินหัวคิว ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
แก้ไขปัญหาการขาดตลาดรองรับ และปัญหาการรับรองมาตรฐานในระดับส่งออก ควรเป็นแนวทาง
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ของการสนับสนุนจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการจัดหาตลาดให้ผู้ผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม และ
การสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านค่าใช้จ่ายในส่วนของการตลาดและการรับรองมาตรฐานเพื่อการ
ส่งออก
ในประเด็นมุมมองต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้
ความหมายเกี่ ย วกั บ ความส าเร็ จตามวั ตถุป ระสงค์ ขององค์ก ารทางสัง คมว่ าหมายถึง การสร้า ง
กิจกรรม และการสร้างอาชีพในแนวทางของเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะเรื่องของการทางาน สร้าง
แนวทาง และปลูกฝังเกษตรกรให้สามารถอยู่ไ ด้ด้วยตัวเอง การคานึงถึงผู้ที่เกี่ ยวข้องกับห่วงโซ่
อุปทาน อาทิ เกษตรกร ผู้ลงทุน อุปกรณ์การผลิต หรือแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์ ซึ่งล้วนมีความสาคัญกับ
ชุมชน ดังนั้น กิจกรรมที่จะสนับสนุนความสาเร็จทางสังคม ควรเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ร่วมมือ
กันสร้างเครือข่ายในการที่จะขยายผลอินทรีย์ ขยายตลาด ซึ่งเมื่อมีการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
โอกาสของการเข้า ถึ งของผู้บริโภคจะมากขึ้นตามด้วย หากสินค้าดี มีคุณภาพย่อมส่งผลให้ ความ
ต้องการของการบริโภคอาหารอินทรีย์สูงขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ผ ลิ ต ออกมาค่ อ นข้ า งมี ป ริ ม าณมาก
พอสมควร ผู้ ใ ห้ข้ อมู ล ส าคั ญทั้ ง หมดเห็น ว่ า ผลิตภัณ ฑ์ เกษตรอิน ทรีย์ ยั งไม่ส อดคล้ องกั บ ความ
ต้องการของตลาด โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่พบว่า เกษตรกรขาดองค์ความรู้ทางด้านการ
แปรรูป ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูปที่ออกมาจาหน่ายไม่มีความแตกต่างจากสินค้า
ทั่วไปในตลาดปกติ ประกอบกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สูงกว่า จึงต้องจาหน่ายในราคา
ที่ สูง กว่ า ดัง ค ากล่า วของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ของกิ จการเพื่ อ สัง คม (การสื่อ สารส่ว นบุ คคล, 21
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “จำกที่เรำทำตลำดมำไม่สอดคล้อง เพรำะสิ่งแปรรูปจะไปซ้ำกับตลำด
ปกติ ซึ่ง ตลำดปกติเรียกว่ำ เขำสำมำรถในเรื่องรำยผลิต ต้นทุนเขำต่ำ เขำสำมำรถขำยได้ถูก ก ว่ำ
เกษตรกรเรำพอแปรรูปแทนที่จะขำย 20 ก็ต้องขำย 30 ถ้ำคิดไห้ดี 1. องค์ควำมรู้ 2. วิธีกำรแปรรูป
วิธีกำรผลิต ซึ่งจะทำให้ สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product) จำกที่เน่ำเสียเร็ว อันที่สองหรือจำก
ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ รำคำถูกทำให้มี คุณค่ำ (Value) ขึ้น” จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็นแนวทางที่ภาครัฐ หรือผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้การ
สนับสนุนความรู้ด้านการผลิต และการแปรรูปให้แก่ผู้ผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เก็บได้นานขึ้น และมี
มูลค่ามากขึ้นเมื่อต้องแข่งขันกับสินค้าทั่วไปในตลาดปกติ
กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอิน ทรี ย์ ห มายถึ ง ความสามารถในการสร้ า งผลก าไรที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การ และ
ความสามารถที่จะทาให้เกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยสามารถที่จะขายได้ มียอดขายที่จะพึ่งพาตนเองได้
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นอกจากนั้น ประสิทธิผลคือ ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม การ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษตกค้าง การหันมาใช้วิถีธรรมชาติโดยไม่พึ่งพาสารเคมี
ส่งผลให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งทาให้ผู้ผลิตมีสุขภาพดี ส่วนผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์
ประสิทธิผลยังรวมถึงการตอบรับจากผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอินทรีย์ ส่วนปัจจัยที่ทาให้เกิด
ประสิท ธิผลได้แก่ การที่ องค์ก ารมีผู้นาที่มีความสามารถในการสร้างผู้นาในชุมชน เข้าใจความ
ต้องการของชุมชน มีความเสียสละ ทาประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค มีความยุติธรรมกับเกษตรกรทั้งหมด และมีการกระจายโอกาสให้เกษตรกรเท่า กัน ปัญหา
และอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการขาดตลาดรองรับ ปัญหาค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานการ
ส่งออกสูง และปัญหาการขาดองค์ความรู้ทางด้านการแปรรูปของเกษตรกร ซึ่งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ควรเป็นแนวทางของการสนับสนุนจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการจัดหาตลาด
ให้ผู้ผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม และการสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านการให้ความรู้ทางการผลิต
และการแปรรูปให้แก่ ผู้ผลิต ตลอดจนช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายในส่วนของการตลาดและการรับรอง
มาตรฐานเพื่อการส่งออก
มิติด้านภาวะผู้นา จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและ
ส่ง ผลต่ อประสิท ธิ ผลการบริหารจั ดการของกิ จ การเพื่ อสั งคมด้ านอุตสาหกรรมอาหารอิน ทรี ย์
เนื่องจาก การจะสามารถแก้ไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายของ
กิจการเพื่อสังคม จาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่ให้ความสาคัญกับความต้ องการของชุมชน และสนับสนุน
การสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ทั้งนี้ ในมิติด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย 2
ประเด็นได้แก่ ประเด็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การ
กิจการเพื่อสังคม และประเด็น ความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผล
การศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของ
ผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์มีลักษณะการบริหารจัดการที่องค์การมีการนานวัตกรรม ความคิดริเริ่มใหม่ๆ และ
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาทิ การแปรรูปขนมจีนสมุนไพรที่มีสี
หลากหลาย ซึ่งทามาจากข้าวอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารอินทรีย์
ให้ดีขึ้น และมีความหลากหลาย อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่คานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
การนาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่ (Recycle) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทาให้อายุ
อาหารอินทรีย์นานขึ้น โดยการใช้ระบบสุญญากาศเข้ามาใช้เพื่อการบรรจุภัณฑ์ นอกจากนั้น โดย
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สภาพการณ์ในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลสาคัญประเมิน ว่า เทคโนโลยีการผลิตของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์เป็นแบบอุตสาหกรรมชุมชน ขนาดเล็ก เรียบง่าย และต้นทุนต่า ซึ่งช่วย
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เทคโนโลยีกำรผลิต
ตอนนี้ เรำยังใช้เทคโนโลยีจำกอุตสำหกรรมชุมชนได้อยู่ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่ เทคโนโลยีก็จะเป็นกระบวนกำรสีข้ำว อำจจะเป็นเครื่องขนำดเล็ก กำลังกำรผลิตจะอยู่ที่ 200400 กิโลต่อวัน” แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การมีการนานวัตกรรม และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิต และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคทางด้านการแข่งขัน เนื่องจาก
กระแสสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ทาให้
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ปรับตัวให้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ซึ่งจริงๆ แล้วทำไปได้ระดับหนึ่งก็
ตันอีกเหมือนกัน หมำยถึงว่ำบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ดี ทุกอย่ำงดูดีขึ้น แต่ว่ำพวกนี้เปลี่ยนแปลงเร็ว
สินค้ำเปลี่ยนแปลงเร็วมำก ทุกวันนี้สื่อออนไลน์เร็วมำก ก็ต้องพัฒนำต่อ” ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าว
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 1 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า
“ถ้ำ เที ย บกั บ ธุรกิ จเมื่ อ 10 ปี ที่ แล้วจะทำยำกมำก เพรำะผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิค ถ้ำดูจำกรูปลัก ษณ์
ภำยนอกจะสู้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ปลูกโดยเคมีไม่ได้ เช่น มะเขืออำจจะลูกไม่ใหญ่ สีอำจจะไม่แดงเท่ำ
แต่ขำยในรำคำที่สูงกว่ำ ” นอกจากนั้น ปัญหาที่พบคือ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งเกิดจากการที่
เกษตรกรผู้ผลิตขาดความรู้ทางด้านการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 1 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “แต่เขำถ้ำไม่มี
ควำมรู้หนึ่งค่ำออกแบบ ค่ำพิมพ์ ค่ำทำ ไม่ไหวแน่นอน พอไม่ไหวตรงนั้นก็จะไปอยู่ที่ต้นทุน ทุก
อย่ำงก็ต้องขึ้น”
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ควรเป็นแนวทางหลักการของการที่
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ
ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ 1) การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ที่ย่อยสลาย และเป็นมิตรต่อสังคม อิงธรรมชาติให้มากที่สุด 2) การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในการทาให้ผลิตภัณฑ์ อาหารอินทรีย์มีอายุนานขึ้น เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง และลดความสูญเสีย
ของทรัพยากร 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทาน และมีรสชาติที่ดี เพื่อขยายตลาดไปกลุ่ม
ลูกค้าที่มีอายุน้อย นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทางของการที่
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ภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแล อบรมให้ความรู้ในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ให้เกิดการสร้าง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ และออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ เองได้ ในส่ วนการขยายตลาด การน านวั ต กรรมการใช้ สื่ อ
ออนไลน์ในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้เป็นรู้จักมากขึ้น ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ในประเด็นมุมมองต่อความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสัง คม
ผู้ให้ข้อมูลสาคั ญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีลักษณะการ
บริหารจัดการที่องค์การมีผู้นาที่มีความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการองค์การ เนื่องจากความมุ่งมั่นของผู้นาองค์การ จะทาให้ผู้นาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ยอม
ล้มเลิก กลางคัน และไม่ ทิ้งองค์การไปไหน ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นได้จากการที่องค์การมี การ
วางแผน และกาหนดเป้าหมาย หรือทิศทางขององค์การเพื่อเป็นองค์การผู้นาด้านกิจการเพื่อสังคม
ในปัจจุบัน ลักษณะการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะที่องค์การจาเป็นต้องมีการกาหนดเป้าหมาย และวางแผนระยะยาวในการดาเนิน
ธุรกิจ เนื่องจากการจะเข้าไปสนับสนุนชุมชนเพื่ อให้เกิดความยั่งยื น ควรมีก ารจัดกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับชุมชนในระยะยาว และมีการติดตามผล เข้าไปพบปะพูดคุยกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็น
ได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 16
กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “จริงๆ แล้วกิจกำรเพื่อสังคมควรจะเป็นเป้ำหมำยระยะยำวถูกต้องแล้ว
กำรที่รัฐเข้ำไปสนับสนุนแล้วก่อให้ เกิดควำมยั่งยืนก็คือเหมือนกับว่ำเรำสร้ำงกลุ่มชุมชนขึ้นมำกลุ่ม
หนึ่งเรำไม่ควรจะห่ำงหำยหรือปล่อยวำง ควรจะมีกำรติดตำม กำรเข้ำไปพบปะ จัดกิจกรรมต่ำงๆ
ร่วมกั บชุมชนในระยะยำว ถ้ำเกิดในเรื่องกำรสนับสนุนพอเสร็จกระบวนกำร ชุมชนยืนได้ และ
หำยไป ก็ไม่เกิดประโยชน์ เพรำะว่ำ วันหนึ่งเขำอำจจะล้มเลิกไปโดยปริยำย ” ซึ่งสอดคล้องกับคา
กล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 กรกฎาคม 2559) ที่
กล่าวว่า “เรำมีกำรวำงแผนระยะยำวร่วมกับผู้ประกอบกำร เรำต้องกำรให้ขยำยเรื่องกำรทำเกษตร
อินทรีย์อย่ำงภำคตะวันออก 8 จังหวัด คือต้องกำรขยำยให้ทุกจังหวัดเกิดเรื่องเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด
เฉพำะของกลุ่มของเครือข่ำยเรำ” นอกจากนั้น ทางด้านวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ทั้งหมดเห็นว่า วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมขาดไม่ได้ เนื่องจากความสาเร็จของ
องค์การขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นา ซึ่งเป็นตัวกาหนดแนวทางของการดาเนินธุรกิจ และพฤติกรรม
ของสมาชิกในองค์การ ตลอดจนนาพาคนเข้าร่วมธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจเกิดการขยายตัว จะเห็นได้ว่า
ผู้นากิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือ การทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผู้นากิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ที่มีทัศนคติในการ
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สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้สามารถพึ่งตัวเองได้ และในการขยายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้กว้าง
ออกไป
อย่างไรก็ตาม ในมิติด้านภาวะผู้นา ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า สาเหตุหนึ่งที่
สาคัญที่ทาให้ผู้นากิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในการบริ หารจัด การเท่ า ที่ ค วร เกิ ด จากการขาดวิ สัย ทั ศน์ ของการเป็ นผู้ ป ระกอบการที่ ต้ องให้
ความสาคัญกับการเล็งเห็นอนาคต และความเป็นไปได้ว่าธุรกิจที่กาลังดาเนินการอยู่สามารถต่อยอด
และสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไรบ้าง ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “สำคัญมำกตรงนี้
ในส่วนของวิสัยทัศน์และควำมเป็นผู้นำ ก็คือในส่วนของผู้นำหรือผู้ที่ดำเนินกิจกำรเพื่อสังคม ต้อง
เล็ ง เห็ น อนำคตและมองถึ ง ควำมเป็ น ไปได้ ว่ ำ สิ่ ง ที่ จ ะด ำเนิ น กำรสำมำรถจะต่ อ ยอดและสร้ ำ ง
ประโยชน์ให้สังคมได้อย่ำงไรบ้ำง” ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียของกิจการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ผมว่ำน่ำจะเป็น No.1 มีควำมสำคัญ
อันดับแรก เรียกว่ำ วิสัยทัศน์ (Vision) กับภำรกิจ (Mission) ต้องชัดเจน และกำรนำพำคน หรือนำพำ
องค์กร ถ้ำสำมำรถทำได้เข้มแข็งหรือว่ำมีวิสัยทัศน์ที่ดีพอ เชื่อว่ำธุรกิจนี้น่ำจะเดินได้ เพรำะฉะนั้นเรำ
ต้องหำคนเก่ง เป็นผู้นำที่เก่งในกำรทำงำนตรงส่วน (Part) นี้” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการขาดวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการของผู้นากิจการเพื่อสังคม ควรเป็นแนวทางของ
การหาผู้ที่มีความรู้ความชานาญทางด้านการประกอบธุรกิจเข้ามาช่วยบริหารองค์การ
ในมิ ติด้า นภาวะผู้นา อาจสรุปได้ว่า ภาวะผู้นาองค์ก ารมีความส าคัญและส่งผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็น
ความคิ ดริเริ่ม สร้า งสรรค์ และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นา องค์ก ารมีการนานวัตกรรม
ความคิดริเริ่มใหม่ๆ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และ
บรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารอินทรีย์ ให้ดีขึ้น และมีความหลากหลาย นอกจากนั้น เทคโนโลยีการผลิต
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เป็นแบบอุตสาหกรรมชุมชน ขนาดเล็ก เรียบ
ง่าย และต้นทุนต่า แต่ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาทางด้านการแข่งขัน ปัญหาเกษตรกร
ขาดความรู้ทางการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ควรเป็นการ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒนาบรรจุ ภั ณฑ์ ใ นรูป แบบที่ ส ามารถช่ว ยลดต้ น ทุ นการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน และการที่ภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานเข้ามาอบรมให้ความรู้กับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการนานวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้
เป็นรูจ้ ักมากขึ้น ในประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นา องค์การมีผู้นาที่มีความมุ่งมั่น โดยมี
การกาหนดเป้าหมาย และวางแผนระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือ การทาสิ่งที่
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เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะทั ศ นคติ ใ นการสนั บ สนุ น กลุ่ ม
เกษตรกรให้สามารถพึ่งตัวเองได้ และขยายตัวออกไป แต่ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ปัญหาการขาด
วิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการในการเล็งเห็นอนาคต และความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ
ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรเป็นแนวทางของการหาผู้ที่มีความรู้ความชานาญทางด้าน
การประกอบธุรกิจเข้ามาช่วยบริหารองค์การ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้
มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย ของกิ จ การเพื่ อ สัง คม ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคั ญ ทั้ง หมดเห็ น ว่า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี
ความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ เนื่องจากการปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิด และค่านิยมเกี่ยวกับ กิจการเพื่อสังคม
ให้กับบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม เป็นการส่งเสริมความเข้าใจในการทางานเพื่อประโยชน์ให้กับ
สังคม ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งภายในองค์การ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็น
วัฒนธรรมทางความคิด (การถ่า ยทอดความรู้และค่านิย มร่วมของบุคลากรในกิ จการเพื่อสังคม)
ประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา (การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม) และ
ประเด็น วัฒนธรรมทางวัตถุ (การสร้างมูล ค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้องค์ก าร) ผล
การศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางความคิด การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของ
บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ความรู้ และค่านิยมร่วมของบุคลากร
ในกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ เริ่ ม ต้ น มาจากการถ่ า ยทอดค่ า นิ ย ม และ
วิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ ในการนาพาคนเข้าร่วมธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายของความร่วมมือ จาก
ชุ ม ชนโดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ อาทิ การจั ด สั ม มนา การฝึ ก อบรม การประชุ ม การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตเกษตรอินทรีย์ การมีป้ายรณรงค์ และการช่วยกันจัด
นิทรรศการ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง ความเชื่อและค่านิยมในการทาเกษตรอินทรีย์ของผู้นา
องค์การ ซึ่งมุ่งเน้น แต่ในเรื่องของอาหารปลอดสารพิษ และสุขภาพที่ดีจนเกินไป อาจทาให้ ผู้นา
องค์การมองข้ามความสาคัญของความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผล
การบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการให้
สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่
กล่าวว่า “ก็คือ ถ้ำเกิดมีมุมมองชัดเจนเรื่องนี้ในแง่ค่ำนิยมองค์กรของเขำชัดเจนว่ำจะทำออร์แกนิค
อำจจะทำให้เขำหลุดหรือลืมว่ำมีอีกส่วน (Part) หนึ่งของผู้บริโภคที่มีควำมต้องกำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม
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ด้วย เช่น รสชำติ ควำมหลำกหลำย ก็ทำให้ตัวควำมสำเร็จของเขำอำจจะไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมำก
เพียงพอ” ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็นแนวทางที่ผู้นาองค์การให้ความสาคัญกับ
การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางการกระทา การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ
ในกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์มีการเข้าไปทากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ อาทิ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมทักษะอาชีพ และความสามารถในการ
ผลิตให้กับชุมชนเกษตรกร การนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้
การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะการฝึกอบรมที่เน้นการให้ความรู้กับเกษตรกร
ผู้ผลิตในทางทฤษฎี แต่เพียงอย่างเดียวไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาความไม่
สมบูรณ์ของตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงกว่า และมีความหลากหลายน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับสินค้าทั่วไปในตลาดปกติ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็นแนวทางของการ
ที่องค์การมีการทาวิจัยต่างๆ ทุกปี และมีการจัดโครงการฝึกอบรมที่ประยุกต์กับของจริงมาใช้ อาทิ
โครงการที่มีการตลาดนา การฝึกลงปฏิบัติเพื่อนาผลผลิตไปใส่ในตลาดเพื่อให้ถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ดังคากล่าวของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 กรกฎาคม 2559) ที่อธิบายว่า “จำก
สิ่งที่ผ่ำนมำ อบรม (Training) ที่ใกล้ชิดกับเรื่องตลำดมำกที่สุด ทำแล้วก็สำมำรถไปพลิกตลำดให้
เป็นผลิตภัณฑ์(Product) ให้ขำยได้ เป็นเงินมำได้ ถ้ำเรำทำอย่ำงนั้นได้ก็จะเร็ว หมำยถึงว่ำในลักษณะ
ของเอำตลำด (Market) นำ ผู้ผลิตก่อนจะลงไปตลำดก็ต้องเตรียมพร้อมในกำรผลิต ตรงนี้โอเคองค์
ควำมรู้ ไ ปใส่ ตรงนี้ ไ ด้ ท ำเพื่ อที่ จะเอำไปใส่ ตลำด (Market) เพื่ อให้ ต ลำด (Market) ตัวนี้ ไ ปสู่มื อ
ผู้บริโภคง่ำยขึ้น เรียกว่ำ แข่งขันกับทั่วไปได้ ทั้งเรื่องของรูปแบบ ทั้งเรื่องรำคำ รสชำติ หรือทุกอย่ำง
หลังจำกที่ผลิตแล้วไปสู่ ตลำด (Market)ได้ ถ้ำเกิดไปสู่ตลำดแล้วเกิดควำมสำเร็จขึ้นมำบ้ำง ไม่เกิด
บ้ำง ผู้ผลิตจะเริ่มมองเห็นว่ำทำมำแบบนี้คนจะไม่ซื้อ ถ้ำทำแบบนี้คนไม่กิน อันนี้ล่ะเรำถึง เวลำคุณ
มำอบรม (Training) แล้วจะเรียนรู้เรื่อง ตอนแรกคุณเรียนไม่รู้เรื่อง จะอบรม (Training) เรื่องอะไร
ทำอย่ำงไรจะขำยได้ ต้องมีที่ปฏิบัติ ลองดูก่อน เหมือนมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) แต่ว่ำ
เป็นของจริง แล้วกลับมำคุยกัน เพื่อจะแก้”
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางวัตถุ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ
โดย วิธีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีคุณค่า และภูมิใจในตัวเอง จากการทากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อสังคม การพัฒนาบุคลากรโดยโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่ประยุกต์กับของจริงมาใช้ และ
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ นอกจากนั้น
องค์การมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุ โดยการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการ
จั ด การเพาะปลู ก เกษตรอิ น ทรี ย์ อาทิ การท านา การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต การแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ที่ออกสู่ท้องตลาดมีเพียงไม่กี่ชนิด และไม่มีความหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกรับประทานมากนัก
ดัง นั้น หนึ่ง ในแนวทางของการส่งเสริม ยอดขายผลิตภัณฑ์ ใ นตลาดควรเป็นแนวทางที่องค์ก าร
มุ่งเน้นลักษณะการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทักษะการขายเพิ่มขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ( Product knowledge) ดังคา
กล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่
กล่าวว่า “น่ำจะเป็นกำรฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงำน (On the job training) เพรำะว่ำทักษะส่วนใหญ่
ที่เรำผลิต ถ้ำได้ฟังรำยละเอียด (Detail) คือเรื่องกำรขำย จำกกำรฝึกทักษะเรื่องนี้ กับ ควำมรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์(Product knowledge) หน้ำร้ำนน่ำจะเป็นส่วนที่สำคัญ เพรำะโดยตัวสินค้ำก็จะยำกอยู่แล้ว
เพรำะสินค้ำกลุ่มที่เรำทำ SE ในเมืองไทยจะมีเฉพำะกลุ่ม แต่ข้อดีจริงๆ ก็คือมีโ อกำสเพิ่มฐำนลูกค้ำ
ได้อีก เพรำะตลำดยังไม่แคบให้ไปต่อได้อีก”
กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยองค์การมีลักษณะการบริหารที่ผู้นา
ถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และวิสัยทัศน์ ให้กับบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม เพื่อนาพาคนเข้าร่วมธุรกิจ
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน แต่ปัญหาที่พบคือ ปัญหาความเชื่อและค่านิยมในการทา
เกษตรอินทรีย์ของผู้นาองค์การ ซึ่งมุ่งเน้นแต่ในเรื่องของอาหารปลอดสารพิษ และสุขภาพ จนอาจ
มองข้ามความสาคัญของความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทางที่ผู้นา
องค์การให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ในประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา องค์การมีการเข้าไปทากิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ และความสามารถในการผลิตให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคที่พบ
คื อ ปั ญ หาความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องตลาดเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ร าคาสู ง กว่ า และมี ค วาม
หลากหลายน้อยกว่า สินค้า ทั่วไปในตลาดปกติ ซึ่งแนวทางในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็น
แนวทางของการที่องค์การมี การทาวิจัยต่างๆ ทุกปี และมีการจัดโครงการฝึกอบรมที่มีการตลาดนา
เพื่อนาผลผลิตใส่ในตลาดเพื่อให้ถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น ในประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ องค์การมี การ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีคุณค่าจากการทากิจกรรมร่วมกันเพื่อสังคม มีการพัฒนา
บุคลากรโดยโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่ประยุกต์กับของจริงมาใช้ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่
เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ นอกจากนั้น องค์การมีการนาความรู้ทางด้าน
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เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ออกสู่ตลาดมีเพียงไม่กี่ชนิด และไม่มีความหลากหลาย
ให้ผู้บริโภคได้เลือกมากนัก ดังนั้น องค์การควรมุ่งเน้นการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job
training) เพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรมีทักษะการขายเพิ่มขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
อินทรีย์ ( Product knowledge)
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า การ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจาก ความสาเร็จในการประกอบการเพื่อ
สังคมจาเป็นต้องอาศัยการสนับสนุน และความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้จัดจาหน่าย ผู้แปรรูป และผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้
ในมิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นผู้มีส่วนได้
เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) และประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผู้จัดจาหน่ายและผู้บริโภค) ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีการบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในองค์การได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ องค์การมีการสร้างแรงจูงใจที่สาคัญให้กับผู้ถือ
หุ้ น โดยการมี เ งิ น ปั น ผล ซึ่ ง โดยหลั ก การแล้ ว ผู้ น ากิ จ การเพื่ อ สั ง คมส่ ว นใหญ่ มี ค วามเข้ า ใจใน
เป้าหมายของการประกอบการเพื่อสังคม ว่าผลกาไรส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรมาเพื่อดูแลและพัฒนา
องค์ ก าร อี ก ส่ ว นหนึ่ ง จะถู ก น าไปด าเนิ น การเพื่ อ สั ง คม ในส่ ว นของพนั ก งาน องค์ ก ารมี ก าร
ตอบสนองความพึงพอใจพนักงานในองค์การเป็นอย่างดี อาทิ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การ
ปั น ส่ ว นจากผลก าไร การบริ ห ารงานมี ค วามโปร่ ง ใส เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ พ นั ก งานควรจะรั บ รู้
นอกจากนั้น พนักงานสามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การ สามารถแสดงความ
คิดเห็น และร่วมตัดสินใจในนโยบายที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม องค์การต้องประสบกับปัญหาใน
เรื่องของความเพียงพอของจานวนบุคลากร เนื่องจากในปัจจุบันการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
ทางานในลักษณะของกิจการเพื่อสังคมค่อนข้างหายาก ซึ่งเกิดมาจากการได้รับค่าตอบแทนของ
พนักงานประจาในกิจการเพื่อสังคมอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับการทางานในองค์การเอกชนอื่น
ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว ควรเป็นแนวทางที่องค์การสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ให้ กั บ พนัก งานโดยการสร้า งความรู้ความเข้าใจในกิ จการเพื่ อ สังคมตั้งแต่ก ระบวนการคัดสรร
พนักงาน รวมถึงควรมี การกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทากิจกรรม เพื่อให้เกิด
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ความภาคภูมิใจในกระบวนการบริหารจัดการ และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังคากล่าวของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559) ที่อธิบายว่า “ใน
ส่วนของบุคลำกรคือกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแต่ละงำน แบ่งเป็น โครงกำร (Project) ออกมำ
และให้ทุกคนเข้ำมำเสนอแนวทำง แนวคิด ในกำรดำเนินงำนแต่ละโครงกำร (Project) และแบ่ง
ควำมรับผิดชอบให้แต่ละบุคลำกรได้รับผิดชอบแต่ละโครงกำร (Project) เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำร
ทำงำนทุกๆ กิจกรรม โดยไม่จำกัดว่ำจะต้องเป็นใคร ทุกคนสำมำรถจะขึ้นมำเป็น ผู้จัดกำรโครงกำร
(Project manager) ได้ ดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ให้ประสบควำมสำเร็จ เขำจะเกิดควำมภำคภูมิใจใน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ขึ้นมำตลอด” ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ถ้ำ
พูดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับควำมคิดของผม ถ้ำธุรกิจอยู่ได้แสดงว่ำมี ส่งกลับ (Play
back) กลับไปที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ระดับหนึ่ง หรืออำจจะไม่ใช่เรื่องมูลค่ำอำจจะ
เป็นเรื่องจิตใจ เขำต้องพึงพอใจไม่เช่นนั้นคงไม่ยอมให้ธุรกิจนี้ลัดเดินต่อ”
ในประเด็นมุมมองต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย
และผู้บริโภค) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มี
การบริ หารจั ดการผู้มี ส่วนได้ ส่ว นเสีย ภายนอกองค์ ก ารในลั ก ษณะที่องค์ก ารให้ ก ารสนับ สนุ น
เครือข่ายผู้ผลิตในเรื่องต่างๆ อาทิ การรับซื้อผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย การสนับสนุนอุปกรณ์ การผลิต
เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต การให้ อ งค์ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการผลิ ต และการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น ต้ น
นอกจากนั้น องค์การมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย มาเห็นขั้นตอนการผลิตอาหารอินทรีย์ และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เห็นให้กับ
ผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ โดยผ่านการสื่อสารไปยังผู้บริโภคด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งที่มา
อาหารอินทรีย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้สินค้าได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เนื่องจาก
เป็นการสร้างความไว้วางใจ และความมั่นใจให้หันมาบริโภคอาหารอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากการให้ สั ม ภาษณ์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกิ จ การเพื่ อ สั ง คม (การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล, 5
สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ส่วนของฝ่ำยผู้ผลิตเองเชื่อว่ำผู้ผลิตจะต้องซื่อสัตย์กั บตนเอง คือเรำ
อำจจะเจอเหตุกำรณ์หลำยๆ ตัวที่ไม่ใช่ออร์แกนิคแต่เขำเคลมออร์แกนิค หรือแม้กระทั่งเป็นแค่ไม่ถึง
ออร์แกนิค เป็ นแค่ อินทรีย์ ธ รรมดำ แล้วเรำไปเคลมออร์แกนิคก็ อำจจะทำให้ผู้บริโภคขำดควำม
เชื่ อ มั่ น ตรงนั้ น ได้ ” ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ส่วนหนึ่งเกิ ดจากการได้รับการยอมรับจากผู้ บริโภค แต่ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบคือ ปัญหาความเชื่อและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความเชื่อว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติที่ไม่อร่อย ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
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สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ส่วนใหญ่กำรรับรู้ (Perception) ของ
คนเรื่อง Clean food อำหำรสุขภำพเรำก็คิดว่ำจะไม่อร่อย เป็นควำมเชื่อ ทำให้ปิดโอกำสที่จะลอง”
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า ควรเป็นวิธีการกระตุ้นการรับรู้ของ
ผู้ บ ริ โ ภคของผู้ ผ ลิ ต ผุ้ ป ระกอบการโดยการให้ ท ดลองชิ ม สิ น ค้ า ตั ว อย่ า ง และการใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของอาหารอินทรีย์ ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ผมคิดว่ำช่วยอยู่ แล้ว เพรำะว่ำ
พฤติกรรมของคน ณ วันนี้อยำกจะทดลองมำกขึ้น กำรรับรู้ถ้ำเข้ำถึงกลุ่มคนที่ต้องกำรจริงๆ มีผลต่อ
กำรทดลองใช้อยู่แล้ว มีข้อสำคัญ แต่จะทำอย่ำงไรให้เข้ำถึง เรื่องของสื่อที่จะเข้ำถึงคนได้และเข้ำไป
อยู่ในควำมคิดตัวเรำเอง นั่นคือสื่อที่ดี และย้อนกลับเรื่องของอินทรีย์ ถ้ำเขำรู้แหล่งที่ม ำของต้นทำง
และอันตรำยสิ่งที่เขำกินอยู่ น่ำจะเปลี่ยนวิธีคิดได้”
นอกจากปัญหาทัศนคติของผู้บริโภคแล้ว ปัญหาการขาดความมั่นใจของผู้บริโภคใน
คุณภาพสินค้า เนื่องจากการขาดความเข้าใจ และขาดความมั่นใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการมี
มาตรฐานและตรารับรองหลากหลายทาให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ไม่แน่ใ จว่า ควรเชื่อถือการ
รับรองจากหน่วยงานไหน ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 1 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “คือถ้ำออร์แกนิคจริงๆ ในประเทศไทยเองเรำเห็น ป้ำย (label)
คำว่ำเป็นเกษตรอินทรีย์ แต่ยังมีควำมที่ผู้บริโภคเองไม่มั่นใจว่ำแล้วหน่วยงำนที่จะมำรับรองสินค้ำ
เป็นหน่วยงำนที่เชื่อถือได้หรือไม่ คืออันนี้ในแง่ของผู้บริโภคเองคิดว่ำยังมีคำถำมตรงนี้ พอซื้อสินค้ำ
ออร์แกนิคที่มีรำคำสูงกว่ำสินค้ำทั่วไป สิ่งที่เขำได้เป็น คุณภำพ (Quality) ที่เขำคำดหวังหรือเปล่ำ
จริงๆ เรำมีหน่วยงำนทั้งในประเทศเองก็ออร์แกนิคไทยแลนด์ โดยหน่วยงำนไหนไม่แน่ใจ ผมว่ำ
วันนี้คนไทยรู้จัก และเรียกร้องที่จะหำตัว รับรอง (Certified) เพื่ อที่จะได้ของจริง ” ซึ่งแนวทาง
หลักการในการแก้ไ ขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ควรเป็ นแนวทางของการที่ภาครัฐรณรงค์ใ ห้
ความรู้ความเข้ าใจให้กับ ประชาชน โดยการส่งเสริม การโฆษณาประชาสัมพั นธ์ เกี่ ยวกับเกษตร
อินทรีย์ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นความหมายของเกษตรอินทรีย์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภค
อาหารอินทรีย์ หน่วยงานและตราในการรับรองมาตรฐานที่มีอยู่หลากหลาย เป็นต้น จากการศึกษา
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ตรารับรองที่มีระบบการตรวจรับรองที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่
ตรารับรองขององค์การรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่นาตรารับรองเหล่านี้มา
ใช้ จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในมาตรฐาน และได้รับการตรวจยืนยันจากหน่วยตรวจรับรองอิสระ
ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์การรับรองอิสระของคนไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
คือตรารับรองจากสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งดาเนินงานภายใต้มูลนิธิมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ มกท. เป็นหน่วยงานของคนไทย ที่ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
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จากสานักประกันคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (International Organic Accreditation Services:
IOAS) รวมทั้งได้รับการรับรองระบบงานจากสานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น มกท. สามารถให้บริก ารตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ทั้งตามเกณฑ์มาตรฐานของ IFOAM ตามกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป
และตามระเบียบเกษตรอินทรีย์ของประเทศแคนาดา-สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 4.1: ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ที่มา: สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (2555)
กล่ า วโดยสรุ ป การบริ ห ารจั ด การผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นผู้มี
ส่วนได้เสียภายในองค์การ องค์การมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ถือหุ้นโดยการมีเงินปันผล และการ
ตอบสนองความพึงพอใจพนักงานในองค์การ อาทิ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การปันส่วนจาก
ผลกาไร ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่พนักงานควรจะรับรู้ นอกจากนั้น พนักงานสามารถ
รับรู้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การ แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาในการคัดสรรบุคลากรเข้ามาทางานในกิจการเพื่อสังคม ซึ่ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ควรเป็นแนวทางที่องค์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพนักงานโดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคมตั้งแต่กระบวนการคัดสรรพนักงาน การกระตุ้นให้พนักงานมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการท ากิ จกรรม เพื่ อให้เกิ ดความภูมิใ จและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ องค์การให้การสนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิตในเรื่องต่างๆ อาทิ
การรับซื้อผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย การสนับสนุนอุปกรณ์ การผลิต เป็นต้น นอกจากนั้น องค์การมีการ
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย มาเห็นขั้นตอนการผลิตอาหารอินทรีย์ และสามารถ
ถ่ายทอดสิ่งที่เห็นให้กับผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้สินค้าได้รับการ
สนับสนุนจากทุกฝ่าย แต่ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาความเชื่อและทัศนคติของผู้บริโภค
ที่มีต่ออาหารสุขภาพ และปัญหาการขาดความมั่นใจของผู้บริโภคในคุณภาพสินค้า ซึ่งแนวทางใน
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การแก้ไ ขปัญหาดังกล่า ว ควรเป็ นการที่ผู้ประกอบการกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคโดยการให้
ทดลองชิมสินค้า และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของอาหารอินทรีย์ และการที่ภาครัฐ
รณรงค์ ให้ความรู้ค วามเข้า ใจกับ ประชาชนโดยการส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ย วกั บ
เกษตรอินทรีย์
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ทั้งหมดเห็นว่า นโยบายของภาครัฐมี
ความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ เนื่องจากสินค้าเกษตรอินทรีย์มี ต้นทุนในการผลิตสูงซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขบวนการผลิต ประกอบกับการทาการเกษตรอินทรีย์ใช้ระยะเวลานานในการเพาะปลู ก และ
ต้องใช้แรงงานในการดูแลและเอาใจใส่ เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร
อิน ทรี ย์ จึ ง ต้ อ งอาศั ย นโยบายและมาตรการของภาครั ฐในการส่ งเสริ มผู้ ป ระกอบการ ทั้ง นี้ ใน
การศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ใน
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นนโยบายและมาตรการในการ
ส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม และประเด็นการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการ
ส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม
โดยสภาพการณ์ในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดประเมินว่า ภาครัฐมีนโยบายและมาตรการใน
การส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ดังจะเห็นได้จากมาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม
และผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งต้องมีการนาผลกาไร
ไปลงทุนในกิจการ หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ จากมาตรการดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า นโยบายสนับสนุนทาง
ภาษีดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการสร้างเครือข่ายและการ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ในเครือข่ายได้ง่ายขึ้น ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “คิดว่ำเหมำะสม เพรำะว่ำจะช่วยให้
ผู้ประกอบกำรกิจกำรเพื่อสังคมสำมำรถที่จะหำผู้ร่วม หรือผู้สนับสนุนค่อนข้ำงง่ำยในกำรดำเนินกำร
ก็จะสร้ำงเครือข่ำยได้ง่ำยขึ้น ” แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปใน
ท้องตลาด เนื่องมาจากการมีต้นทุนการผลิตที่สูง ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 1 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “เกษตรกรอินทรีย์จริงๆ ต้นทุนสูงมำก
แต่ร ำคำที่ ย อมรับ เรำบวกก ำไรเพิ่ ม (Markup) ได้ ไ ม่ เท่ำ สั ด ส่ว นเท่ ำกั บต้ นทุน ที่สู ง ฉะนั้ นก ำไร
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(Margin) ของธุรกิจนี้ต้องบอกว่ำต่ำ จริงๆ จะกำไรน้อยกว่ำธุรกิจที่เป็น ขนำด (Scale) ใหญ่ คนที่มำ
ทำตรงนี้เขำต้องมีตลำดรองรับที่ชัดเจน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์จาเป็นต้องอาศัยกลไกสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องต่างๆ ได้แก่ นโยบายช่วยเหลือทางด้าน
การเงิน อาทิ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม และการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น นโยบายช่วยเหลือทางด้าน
การตลาด อาทิ การรับซื้อผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดเฉพาะเกษตรอินทรีย์ การประชาสัมพันธ์ และ
การจัดสรรพื้นที่การเพาะปลูก ให้เหมาะสม เป็นต้น นโยบายช่วยเหลือทางด้านการผลิต อาทิ การ
สนับสนุนเมล็ดพั นธุ์ การให้ ความรู้ การผลิตปุ๋ ย ใช้เอง และการตรวจสภาพดิน เพื่ อให้เกษตรกร
ดาเนินการได้เองบ้ า งบางส่วนโดยไม่ต้องรอพึ่ งหน่วยงาน หรื อ เสีย เงินกั บหน่วยงานวิจัย ต่า งๆ
นโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล อาทิ การให้องค์ความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ การ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การรณรงค์ให้ค วามรู้ในเรื่องโทษของสารเคมี และการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม เป็นต้น นโยบายอื่นๆ อาทิ การออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควบคุ ม การปล่ อยน้ าเสี ย จากโรงงาน บ้า นพั ก อาศั ย ซึ่ ง มี ผ ลต่ อการท าเกษตรอิน ทรี ย์ การออก
กฎหมายด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมการปริมาณการใช้สารเคมี รวมถึง มาตรการการสนับสนุนผ่าน
ตัวกลางคือหน่วยงานภาคเอกชน โดยการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การที่เป็นกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น
ในประเด็นมุมมองต่อการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการ
ประกอบการเพื่ อ สั ง คม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ทั้ ง หมดประเมิ น ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และ
ผู้ป ระกอบการเพื่ อสั ง คมยั ง มี ค่ อนข้า งน้ อย ซึ่ ง ต่อ เนื่ องมาจากประเด็ น มุม มองต่ อ นโยบายและ
มาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม กล่าวคือ นโยบายและมาตรการของภาครัฐใน
การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมยังขาดความชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการให้
สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559)
ที่ก ล่า วว่ า “ในส่วนของภำครัฐก็ จะเข้ำไปแบบไม่ยั่ งยื น ครั้งครำว ขำดควำมต่อเนื่อง และกลับ
กลำยเป็นว่ำกำรประชำสัมพันธ์ในเรื่องเคมีมีสูงกว่ำกำรประชำสัมพันธ์ในเรื่องของอินทรีย์ ถ้ำเทียบ
อย่ำงที่บอกสักครู่ก็คือ เทียบในภูมิภำคอำเซียนเรำมีพื้นที่กำลังกำรผลิตแค่ 17.3% เพื่อนบ้ำนมี 30%
ของเรำถือว่ำไม่เยอะ เรำส่วนใหญ่จะเป็นเคมี ฉะนั้นกำรปรับเปลี่ยนตรงนี้ถ้ำไม่ได้รับกำรสนับสนุน
อย่ำงต่อเนื่องและชัดเจนก็จะโตได้ช้ำมำ” ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “หน่วยงำนภำครัฐที่
ประสบมำ ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม ผมว่ำยังไม่ชัด ถ้ำจะให้ผมมองว่ำมันจะต้องมี กิจกรรม (Activity)
หรือกำรกระทำ (Action) ที่มำกกว่ำนี้” ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็นแนวทางของ
การที่ภาครัฐเพิ่มบทบาทในเข้ามามีส่วนร่วมในการวางรูปแบบการสนับสนุน ผู้ประกอบการเพื่อ
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สังคม โดยอาจเป็นการที่ภาครัฐร่วมมือกับผู้ประกอบการในการเข้าไปสนับสนุนชุมชน โดยเป็นผู้
เปิดทางให้ หรือภาครัฐโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพในการดาเนินงาน และขอความ
ร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นในการทางานร่วมกัน ซึ่งลักษณะในกระบวนการสนับสนุนของภาครัฐ
ควรทาอย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลา อาจลดขนาดของโครงการลงมาเพื่อให้สามารถดาเนินการ
สนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
สังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “จริงๆ แล้วอยำกให้รัฐเข้ำมำมีส่วน
ร่วมกับกิจกำรเพื่อสังคมให้มำกขึ้นและชัดเจน ในกำรวำงรูปแบบ กำรสนับสนุนต่ำงๆ ในกำรเข้ำถึง
ชุมชน เช่น ในแง่ควำมน่ำเชื่อถือ อำจจะต้องมีภำครัฐประกบคู่เข้ำไปด้วย ก็เหมือนคล้ำยๆ กับให้
ภำครัฐเป็นผู้นำทำง แต่ว่ำตัวเอกชนสำมำรถดำเนินกำรได้มำกกว่ำภำครัฐอยู่แล้วในเรื่องกระบวนกำร
ทำงำน เพรำะข้อจำกัดของเอกชนจะน้อยกว่ำภำครัฐ แต่ในเรื่องกำรเปิดทำงหรือกำรนำทำงเข้ำไปสู่
ชุมชนอยำกจะให้ภำครัฐเข้ำมำจับมือกับกลุ่มเอกชนที่ทำเรื่องกิจกำรเพื่อสังคมให้เข้ำไป” และจากคา
กล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 1 สิงหาคม 2559) ที่
กล่าวว่ า “ถ้ำ ภำครัฐท ำต้องท ำอย่ ำงต่อเนื่อง ไม่ได้ทำเป็นช่วงๆ คือต้องใช้เวลำ ถึงต้องบอกว่ำมี
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่เป็นเจ้ำภำพ สองคือ หน่วยงำนของรัฐเองจะใช้กระทรวงใดกระทรวง
หนึ่งก็ไม่ได้ สมมติว่ำเรำบอกว่ำกระทรวงเกษตรฯ ดูภำคกำรผลิต แต่ภำคจำหน่ำยเป็นกระทรวง
พำณิ ช ย์ เรื่ อ งของ SME เป็ น กระทรวงกำรคลั ง เรื่ อ งของกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเป็ น ของ
กระทรวงมหำดไทย ฉะนั้นหลำยๆ องค์กรต้องอยู่บนโรดแมปเดียว คือแทนที่จะทำอะไรที่มันใหญ่
ทำให้ไม่ต้องใหญ่แต่ทำต่อเนื่องจะดีกว่ำ ถ้ำองค์กรเขำสำมำรถ run ด้วยตัวเองได้ ก็ถือว่ำสำเร็จ เขำก็
อยู่ด้วยตัวเองได้ ผมว่ำสิ่งที่รัฐจะทำได้ก็คือเรื่องของกำรวำงกระบวนกำร (Process) ให้เหมำะสม
เพียงพอสำหรับผู้ประกอบกำรที่ตั้งใจ แล้วพัฒนำตัวเองไปเรื่อยๆ และปล่อยให้เขำทำเอง”
นอกจากปั ญหาการขาดความชัดเจนและไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐแล้ว ผู้ใ ห้
ข้อมูลสาคัญเห็นตรงกันว่า บุคคลทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งการ
เข้ า ถึ ง แหล่ง ข้ อมู ล ความรู้เกี่ ย วกั บ กิ จการเพื่ อสั งคมโดยเฉพาะด้านอุต สาหกรรมอาหารอินทรี ย์
ค่อนข้างสืบค้นได้ยาก จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 กรกฎาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ควำมรู้ต่ำงๆ ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเกษตรเกี่ยวกับกำรเพำะปลูกข้ำว ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับข้ำว ข้อมูล
พื้นฐำนเกี่ยวกับวิธีกำรเพำะปลูก แหล่งเพำะปลูก ควำมเหมำะสม ฯลฯ ควรจะมีข้อมูลกลำงที่ชัดเจน
และสำมำรถสืบค้นได้ง่ำย ซึ่งปัจจุบันข้อมูลพวกนี้สืบค้นยำกมำก และหน่วยงำนในบ้ำนเรำค่อนข้ำง
ที่จะปรับแยกย่อยเยอะ แล้วเวลำสืบค้นข้อมูลก็จะถูกโยนไปเป็นทอดๆ ซึ่งก็จะไม่พบข้อมูลที่ชัดเจน
ในทั นที ” ซึ่ง สอดคล้องกับ การให้สัมภาษณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกิจการเพื่ อสังคม (การ
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สื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “คือเรำเองยังแยกไม่ออกระหว่ำงคำจำกัดควำม
บุคคลที่รู้น้อยมำก CSR คืออะไร และต่ำงกันอย่ำงไร และมูลนิธิ NGO คืออะไร ต่ำงกันอย่ำงไร และ
สมมติว่ำซื้อที่นี่จะเหมือนกับกำรที่ผมบริจำคเข้ำมูลนิธิหรือไม่ซึ่งไปลดภำษีได้ คือองค์ประกอบพวก
นี้ที่ทำให้คำจำกัดควำมตรงนี้เข้ำถึงคนยังไม่ได้มำก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาควรเป็น
การที่ภาครัฐออกนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ กิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสานึกของการรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็กและ
เยาวชนในสังคม ดังคากล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 1
สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “แต่จิตสำนึกเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ อันนี้ก็มีคนบอกว่ำมีกำรทำอยู่แล้ว
ผมว่ำต้องดูในแต่ละกระทรวงเองก็ต้องมี งำน (Task) พวกนี้ อย่ำงเช่นกระทรวงศึกษำเองต้องเริ่ม
ปลูกฝังให้เรื่อง SE เป็นอะไรที่เด็กเข้ำใจง่ำย และเรียกร้องหำ สมมติว่ำคุยถึงเด็กมัธยมวันนี้เรียน ม.1
อีกไม่ถึงสิบปีเขำก็จะอยู่ในเกณฑ์ อยู่ในองค์กร ก็ต้องเริ่มทำ” ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ที่กล่าวว่า “ผม
ว่ ำ ต้ อ งคนเกิ ด จำกกำรเรี ย นรู้ ต้ น แบบก็ คื อ คนในครอบครั ว คนเป็ น พ่ อ แม่ ส่ ว นหนึ่ ง (Part) สู่
โรงเรียน เพื่อนที่อยู่ในโรงเรียน เริ่มกำรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ถ้ำถำมว่ำวันนี้จะทำให้คนที่ไม่เคยคิดเรื่อง
สิ่งแวดล้อมแล้วกลับมำนั่งคิด ถ้ำไม่เกิดเหตุกำรณ์อะไรที่พลิกชีวิตเขำผมว่ำเขำไม่คิด ไม่มีทำง ต้อง
เริ่มตั้งแต่กำรปลูกฝังมำ”
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจสรุปได้ว่า นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ดังจะเห็นได้
จากมาตรการภาษีเพื่ อสนับ สนุนวิสาหกิจเพื่ อสังคม โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้กั บ
วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่ง
ต้องมีการนาผลกาไรไปลงทุนในกิจการ หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูง
กว่าสินค้าทั่วไปในตลาด เนื่องจากการมีต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้น องค์การจาเป็นต้องอาศัยกลไก
สนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องต่างๆ ได้แก่ นโยบายช่วยเหลือทางด้านการเงิน การตลาด การผลิต การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล และนโยบายอื่นๆ รวมถึงมาตรการสนับสนุนผ่านตัวกลางโดยการจัดซื้อจัดจ้าง
กับภาคเอกชนที่เป็นกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น ในการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมยังขาดความ
ชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทางของการที่ภาครัฐเพิ่ ม
บทบาทในเข้ า มามี ส่ วนร่ ว ม โดยอาจเป็ นการที่ ภ าครั ฐ ร่ ว มมื อกั บ ผู้ ป ระกอบการในการเข้ า ไป
สนับสนุนชุมชน โดยเป็นผู้เปิดทางให้ หรือภาครัฐโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพ และ
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ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นในการทางานร่วมกัน นอกจากนั้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ได้แก่ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ และปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อ
สังคมโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ของบุคคลทั่วไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาควรเป็นการที่
ภาครัฐส่ง เสริม การเข้า ถึงแหล่งข้ อมูล ความรู้ เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสานึกของการรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็กและเยาวชนในสังคม
4.2.4 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จากผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการ
เพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสนทานากลุ่ม
กับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้บริการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จานวน
8 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้
มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ในประเด็นมิติด้านประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการในภาพรวม ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ทั้งหมดได้ ให้ความหมายเกี่ ยวกั บประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ว่าหมายถึง การที่ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปใน
ตลาด ทาให้ผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ที่จะสามารถมีกาลัง ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์
หรืออาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิตให้ต่าลงเพื่อให้ราคาผลิตภัณฑ์ลดลง สามารถแข่งขันกับสินค้าทั่วไปในตลาด และ
ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารอินทรีย์ ได้มากขึ้น ในมิติด้านประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการ จากกรอบแนวคิ ด ในการศึก ษาประสิทธิ ผล ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แ ก่ ประเด็ น
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ (ความอยู่รอด และการเจริญเติบโต) และ
ประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม (การคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค
สังคมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่
รอด และการเจริญเติบโต จากการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจว่าหมายถึง การตอบรับจากผู้บริโภคในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ทั้งนี้ การได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากผู้บริโภคเกิดจากการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม ตลอดจนประโยชน์ของการทาเกษตรอินทรีที่ไม่
พึ่ ง พาสารเคมี เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และประโยชน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารอิ น ทรี ย์ ที่ ส ะอาด
ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ นอกจากนั้น ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดให้ความเห็นว่า ประสิทธิผลในแง่
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ของความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจที่สามารถมองเห็นและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ได้แก่ ความสามารถในการสร้างผลกาไรขององค์การที่มาจากการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการ ในสภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการเพื่อสังคมซึ่งสรุปได้
จากผู้ ร่ ว มสนทนากลุ่ ม พบว่ า กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคอาหารอิ น ทรี ย์ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ถึ ง การซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และมองว่า การขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ยังมีไม่มากพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ควรปรับปรุงการ
ขยายสาขาให้มีมากกว่านี้ เพื่อให้คลอบคลุมพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าไปตามแหล่งชุมชน ที่อยู่
อาศัย สาหรับช่องทางการจัดจาหน่ายทางสื่อออนไลน์ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดมีความเห็นว่า เป็น
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากให้ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการ
เดินทางมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้า แต่อย่างไรก็ตาม จากการสนทนากลุ่ม พบว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการ
ควรพิจารณาในการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ การให้ข้อมูลสินค้าอย่าง
รายละเอียด และชัดเจน ระบุถงึ แหล่งที่ผลิต รวมถึงรายละเอียดความเป็นอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อ
เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการพิจารณาความคุ้มค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์
ซึ่งมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น
ในประเด็ น มุ ม มองต่ อ ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารทางสั ง คม การ
คานึง ถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บ ริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการสนทนากลุ่ม ได้ใ ห้ความหมาย
เกี่ยวกับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคมว่าหมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นจากการที่ผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และบริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ ทาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ส่วนผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือเกษตรกรผู้ผลิต สามารถมีรายได้จากการขายผลิตผลได้ในราคาที่เป็น
ธรรม ในแง่การสร้างผลตอบแทนให้สิ่งแวดล้อม การทาเกษตรอินทรีย์ที่ หันมาใช้วิถีธรรมชาติโดย
ไม่พึ่งพาสารเคมี ปราศจากสารพิษตกค้าง เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้มีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ในสภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการเพื่อสังคมซึ่งสรุปได้จากผู้ร่วมสนทนา
กลุ่ม พบว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เป็นกิจการที่ควรได้รับการสนับสนุน
อย่างยิ่ง ผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความประทับใจกับการให้บริการของกิจการเพื่ อสังคมไม่ว่าจะเป็น
โครงการตลาดสีเขียวซึ่งจัดขึ้นเพื่ อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับปลอดภัย หรือการมี
สานักพิมพ์จัดทาหนังสือเพื่อสร้างปัญญาให้กับลูกค้า ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด
แลกเปลี่ ย นความรู้ โ ดยการจั ด เวที ป ระชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และผู้บริโภคเพื่อสร้างโอกาสในการมาพบปะพูดคุยกัน
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มิติด้านภาวะผู้นา จากการศึกษาและการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ พบว่า ภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจาก ผู้นาเป็นผู้กาหนด
นโยบายและทิศทางขององค์การ สามารถสร้างแรงกระตุ้น ก่อให้เกิดแรงจูงใจ รวมถึงจริยธรรมใน
การทางานเพื่อสังคมต่อผู้ตามได้ ทั้งนี้ ในมิติด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม และ
ประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของ
ผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดเห็นว่า คุณลักษณะของผู้นาในกิจการเพื่อ
สังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การและความมั่นใจของลูกค้าผู้รับบริการ ซึ่งสะท้อนออกมาให้
เห็นจากที่ผู้นาองค์การมีการนานวัตกรรม ความคิดริเริ่มใหม่ๆ และความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้
ในการพั ฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และความหลากหลายในการแปรรูป ซึ่งสิ่งเหล่านี้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทางสังคมสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม พิจารณาซื้อใช้เป็นประจา ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ
โจ๊กข้าวกล้อง แยม เครื่องดื่มสมุนไพร อาหารธัญพืชแปรรูป เป็นต้น นอกจากนั้น จากการสนทนา
กลุ่ม พบว่า หากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดสินค้า ที่เกี่ยวกับส่วนประกอบอินทรีย์ของ
ผลิตภั ณฑ์ ม ากขึ้ น จะเป็ น การเพิ่ มความมั่นใจให้แ ก่ ผู้บริ โภคตามไปด้ว ย ทั้ งนี้ ทาได้ โดยการที่
ผู้ประกอบการอาจเพิ่ม ข้อมูลส่วนประกอบอินทรีย์ ซึ่งแสดงไว้บนผลิตภัณฑ์ ให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้ า ใจและอ่ า นได้ ง่ า ยขึ้ น จะเป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารอิ น ทรี ย์ ที่ มี
ประสิทธิผลอีกแนวทางหนึ่ง
ในประเด็นมุมมองต่อความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ผู้
ร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ
กิจการเพื่อสังคมเป็นคุณลักษณะที่สาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากการที่ผู้นากิจการเพื่อสังคมมีการ
วางแผน และก าหนดเป้ า หมายขององค์ ก ารที่ ชั ด เจนในการพั ฒ นา แ ก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม จากการสนทนากลุ่ม พบว่า หากผู้นากิจการเพื่อสังคมใดมีเป้าหมายระยะยาวในการ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงสังคม สิ่งแวดล้อมไปในทางที่ดีขึ้น มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการทาเกษตรอินทรีย์ให้
เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และมีการถ่ายทอดความรู้ ความคิด วิสัยทัศน์ ในการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้
นาออกไปสู่สังคม ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การทาให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการ

206

อย่างกว้างขวาง เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มของกระแสการรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของภาวะผู้นา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มมองว่า คุณลักษณะของผู้นากิจการ
เพื่อสังคมที่สาคัญได้แก่ ผู้นาที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็น
ผู้นาที่มีจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ดังกล่า วไปยั งผู้คนในสังคม ชุมชน เพื่ อให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจในกิ จการเพื่อสังคมและนาไป
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ จากการศึกษาและการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการกิจการเพื่อ
สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ พบว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจากการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิด และค่านิยมเกี่ยวกับ กิจการเพื่อสังคมที่ถูกต้องให้กับบุคลากรใน
กิจการเพื่อสังคม จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นแบบแผนการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นการส่งเสริมความเข้าใจ
ในการทางานเพื่อประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ขององค์การ และความมั่นใจ
ของลูกค้าผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ จากกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการ
เพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 3 ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด (การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากรในกิจการ
เพื่อสังคม) ประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา (การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อ
สัง คม) และประเด็น วัฒ นธรรมทางวัต ถุ (การสร้างมูล ค่า เพิ่ ม ทางวัต ถุแ ละทรัพ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้
องค์การ) ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางความคิด การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของ
บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดเห็นว่า ความคิด ความเชื่อขององค์การเกี่ยวกับ
การประกอบการเพื่อสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทาธุรกิจอย่างมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่
ทาประโยชน์เพื่อสังคมมีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การ
เนื่องจาก ทัศนคติ ความเชื่อจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ และสามารถสะท้อน
ออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการเพื่อสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์มากขึ้น พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการใช้บริการ
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น จากการสนทนา
กลุ่ ม พบว่า แม้ ว่ า ราคาผลิ ตภั ณฑ์ อาหารอิน ทรี ย์ จ ะสู งกว่ าเมื่อ เปรีย บเทีย บกั บ ผลิ ตภั ณฑ์ อื่น ใน
ท้ องตลาด หากผู้บ ริโภคมี ทั ศ นคติที่เป็นบวกกั บผู้ประกอบการเพื่ อสังคม และมีความมั่นใจใน
แบรนด์ข องสิ นค้ า แล้ว ราคาที่ สู ง จากกระบวนการผลิต อาหารอิ น ทรี ย์ ย่ อมไม่ เ ป็น อุป สรรคต่ อ
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ผู้บริโภคในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ เนื่องจากในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวโน้ม
ของกระแสการรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเพิ่ มมากขึ้น อีกทั้งจากการสนทนากลุ่ม
พบว่า กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคอาหารอินทรีย์อย่างแท้จริงให้ความสาคัญกับ การดูแลสุขภาพเป็น
หลัก จึงใส่ใจในการพิจารณาความคุ้มค่า จากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนื่องจากการได้บริโภค
อาหารอินทรีย์ที่สะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจากการพิจารณาในเรื่อง
ราคาของผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่มีราคาสูงแต่เพียงอย่างเดียว
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางการกระทา จากการศึกษาและการสนทนากลุ่ม ผู้
ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นไปทางเดียวกันว่า วัฒนธรรมทางการกระทาขององค์การมีความจาเป็น
ต่อการพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการกิจการเพื่อ สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และความเชื่อให้แก่ผู้บริโภคผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ และเกิดความเข้า ใจในกิจการเพื่อสังคม และการทาเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริ ง จากการ
สนทนากลุ่ม พบว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีความต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ที่
เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ และประโยชน์ของสารอาหารที่ร่างกายจะ
ได้รับจากการบริโภคอาหารอินทรีย์ เพื่อนาไปพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านราคาและ
คุณภาพกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในประเด็น วัฒนธรรมทางการ
กระทา ผู้ร่วมสนทนากลุ่มประทับใจในการที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีการส่งเสริมความรู้ ความ
เข้ า ใจให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคผ่ า นการจั ด อบรมที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ อาทิ การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) เพื่ออบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวให้กับคนที่อยู่ในเมือง หรือคนที่อาศัยอยู่ใน
คอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จากัดในการเพาะปลูกสามารถปลูกผัก อินทรีย์ ไว้บริโภคเองได้ ซึ่งผู้ร่วม
สนทนากลุ่มทั้งหมดมองว่า การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ และเป็นการส่งเสริมการตลาด เนื่องจาก หากผู้บริโภค
เข้าใจข้อจากัดของการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ และสามารถเข้าใจได้ว่าทาไมผลิตภัณฑ์อินทรีย์จึง
แพงกว่าผลิตภัณฑ์ ประเภทอื่นๆ ในตลาด จะส่งผลให้ผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์ทาการตลาดได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และขยายกลุ่มผู้ซื้อที่มีอยู่จากัดออกไป
ได้อย่างกว้างขวาง
ในประเด็นมุมมองต่อวัฒนธรรมทางวัตถุ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดเห็นว่า การสร้าง
มูล ค่ า เพิ่ ม ทางวัตถุและทรัพยากรมนุษ ย์ ให้องค์ก ารเป็นสิ่งส าคัญต่อการพั ฒนาประสิทธิผลการ
บริ ห ารจั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คม ซึ่ งสามารถสะท้อ นออกมาให้เ ห็ น ได้จ ากการที่ อ งค์ ก ารมี
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตลอดจนการให้บริการที่ดีของพนักงานในร้าน ซึ่งมีอิทธิผลต่อภาพลั กษณ์
ขององค์การ และความมั่นใจของลูกค้าผู้ใช้บริการ จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
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ทั้ ง หมดมองว่ า มารยาท การพู ด จา และการให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานในร้ า น รวมถึ ง ความรู้ ใ น
ผลิตภัณฑ์ของพนักงาน มีความสาคัญในการส่งเสริมการขาย และมีความเห็นตรงกันว่า กิจการเพื่อ
สัง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ มีก ารน าความรู้ท างด้ า นเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านคุณภาพ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ ของสินค้า
แต่อย่างไรก็ตาม ทัศนคติ ความเชื่อของผู้บริโภคทั่วไปที่มีต่ออาหารอินทรีย์ยังเป็นอุปสรรคต่อ การ
พิจารณาเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่า รสชาติของอาหารอินทรีย์จืดชืด ไม่น่า
รับประทาน และจากการสนทนากลุ่มพบว่า รสชาติของอาหารอินทรีย์แปรรูปโดยทั่วไปอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมี ค วามเหมาะสม แต่ ห ากจะให้ ป รั บ ปรุ ง ทางด้ า นรสชาติ ข องอาหารอิ น ทรี ย์
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมอาจลดการใส่น้าตาลในบางผลิตภัณฑ์ลง และควรปรับปรุงรสชาติให้อยู่ใน
ระดั บ ปานกลางคื อ ไม่ ใ ห้มี ร สชาติ ห วานหรื อ รสชาติ เ ค็ มมากจนเกิ น ไป เพื่ อ ปรั บรสชาติ ใ ห้ น่ า
รับประทาน และเป็นการดีต่อสุขภาพ นอกจากนั้น ในแง่ราคาอาหารอินทรีย์ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มมี
ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์มีราคาสูง แต่ เป็นราคาที่มีความเหมาะสม
และไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ เนื่องจากผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ความสาคัญกับสุขภาพ
เป็นอันดับแรก จึงมองว่าเป็นการคุ้มค่าที่จะลงทุนเพื่อสุขภาพ แต่หากผู้ประกอบการจะต้องพิจารณา
ปรับปรุงทางด้านคุณภาพของอาหารอินทรีย์ เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมี
จึงทาให้เก็บไว้ไม่ได้นานมากนัก ผู้ประกอบการจึงควรปรับปรุงเทคโนโลยีทางด้านการแปรรูป ให้
เก็บไว้ได้นานขึ้น และคงคุณค่าทางอาหารไว้ให้ได้มากที่สุด เพือ่ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะ
ได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ และคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้น จากการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วม
สนทนากลุ่มทั้งหมดให้ความสาคัญกับบรรจุภัณฑ์ มองว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งควรมุ่งเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สะดุดตา น่าดึงดูดใจ แต่ยังคง
ความเป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกให้น้อยลง อีกทั้งควรคานึงถึง
ความคงทน และความสะอาดเป็ น ส าคั ญ ซึ่ง เป็ น แนวทางที่ กิ จ การเพื่ อ สัง คมยั ง สามารถน าไป
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการต่อไปได้
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการศึกษาและการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วม
สนทนากลุ่ม มีค วามเห็นไปทางเดีย วกั นว่า สภาพปัจจุบัน กิจการเพื่ อสังคมมีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่ ใ ห้ก ารสนับ สนุน และเอื้ออานวยเพื่ อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจาก กิจการเพื่อ
สังคมเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้น ลักษณะ
ในการบริหารจัดการขององค์การจึงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นสาคัญ จากการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
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มองว่า ผู้ก่อตั้งซึ่งคือผู้ถือหุ้น ย่อมได้รับความพึงพอใจจากการได้ทางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติ และความเชื่อ แรกเริ่มในการก่อตั้งของผู้ประกอบการเพื่อสังคม สาหรับ
พนักงานในกิจการเพื่อสังคมสามารถได้รับความพึงพอใจจากการทางานเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการได้รับ
การตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจจากความรู้สึกมีคุณค่าที่ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดี ขึ้น ด้วยเหตุนี้ การจะรักษาทรัพยากรบุคคลให้ทางานกับองค์การให้
ยาวนานยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมให้ บุคลากรมี
ส่วนร่วม และรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ร่วมสนทนากลุ่มต่างมองว่า การบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความสาคัญกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ งในประเด็นของการที่ผู้ประกอบการเพื่ อสังคมคานึงถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และ
ผู้บริโภค และจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าในกิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ยังต้องการผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาจากกระบวนการผลิตอินทรีย์ที่สะอาด ปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง ดังนั้น การเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์ และรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อผู้บริโภคในการสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ และความสะอาด อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทาให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์
ที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนั้น ผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นว่า การที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์ นั้น สามารถทาได้โดยการที่ผู้ประกอบการเพื่ อ
สังคมปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ในลักษณะของการมีป้ายหน้าร้าน เพื่อเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการ
อยากเข้ามาในร้าน และเป็นการกระตุ้นให้สามารถตัดสินใจง่ายขึ้น นอกจากนั้นควรให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุงการจัดวางสินค้าภายในร้านให้สวยงาม แลดูน่า ซื้อ และเป็นหมวดหมู่ มากกว่านี้
ตลอดจนการแจงรายละเอียดสินค้าที่บรรจุภัณฑ์ให้อ่านได้ง่าย และให้เห็นได้ชัดเจน ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวเหล่านี้ถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลในการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการในเวลาเดียวกัน
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ จากการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นตรงกันว่า
นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคม
ด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เนื่องจาก ผู้ร่วมสนทนากลุ่มมองว่า ราคาของผลิตภัณฑ์อาหาร
อินทรีย์ค่ อนข้างสูง จึงจาเป็นที่ ภาครัฐควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเกษตร
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อินทรีย์ให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ โดยการออกมาตราการและ
นโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการส่งเสริมความรู้
ทางด้านการผลิตให้เกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถ
ช่วยลดต้นทุนจากกระบวนการผลิตลงได้ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อลดการ
ผลิตที่เป็นโทษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางด้านประโยชน์ต่อผู้บริ โภค
หากราคาของเกษตรอิ น ทรี ย์ ถู ก ลงย่ อ มส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งกว้ า งม ากขึ้ น
นอกจากนั้น จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ความรู้ความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ยังมีน้อย ไม่แพร่หลาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่รวมถึงผู้ร่วมสนทนากลุ่มซึ่ง
เป็นผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ยังไม่มีความรู้เพียงพอในกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ ซึ่งในบางครั้งผู้บริโภคไม่เข้าใจแม้กระทั่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกิจการเพื่ อ
สังคม ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ทั้งหมดมีความเห็นว่า หากภาครัฐมีก ารรณรงค์ส่งเสริมในด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม รวมถึงข้อดีของการทาเกษตรอินทรีย์ และคุณค่าของอาหารอินทรีย์
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในแง่ ของการได้รับ
การสนุนสนุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ จากผู้บริโภค เนื่องจากเป็นการเพิ่มความเข้าใจในกิจการเพื่ อ
สังคม และผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ อีกทั้งทาให้ทราบถึงประโยชน์ของสารอาหารที่ร่างกายจะได้รับ
ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้น นอกเหนือจากปัญหาการ
ขาดความรู้ความเข้า ใจในกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภค จากการ
สนทนากลุ่ม พบว่า ปัญหาที่ผู้บริโภคประสบและเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ได้แก่ ปัญหาความไม่มั่นใจในการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริโภค
สับสนเรื่องตรารับรองคุณภาพของสินค้าที่มีอยู่หลากหลายในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงมีบทบาท
ส าคั ญ ในการท าหน้ า ที่ ใ นการเข้ า มาแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วเพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ต่อไป
กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม ส่วนความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การได้รับการยอมรับ จากผู้บริโภค ความสามารถในการสร้าง
กาไรขององค์การจากการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย ส่วนความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางสังคม
หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีทาให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ
สามารถมีรายได้จากการขายผลิตผลได้ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งผลให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ในมิติด้านภาวะผู้นา คุณลักษณะของผู้นามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ
และความมั่นใจของลูกค้า เห็นได้จากที่ผู้นากิจการเพื่อสังคมมีการนานวัตกรรม ความรู้ทางด้าน
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เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และความหลากหลายในการแปรรูป ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ผู้นากิจการเพื่อสังคมที่มีการวางแผน และกาหนดเป้าหมาย
ขององค์ ก ารที่ ชั ด เจนในการแก้ ไ ขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ย่ อมส่งผลต่อภาพลัก ษณ์ของ
องค์การทาให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง ส่วนคุณลักษณะของภาวะผู้นาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้นาที่มีจริยธรรม มีวิสัยทัศ น์ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังสังคมให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในมิติด้านวัฒนธรรม
องค์การ ทัศนคติ ความเชื่อขององค์การ สามารถสะท้อนออกมาเป็นภาพลักษณ์ ที่ดีของกิจการเพื่อ
สัง คม ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การพิ จารณาเลื อ กซื้ อผลิ ตภั ณฑ์ และการสนับ สนุ น ของผู้ บริ โ ภค แม้ ว่า ราคา
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์จะสูงย่อมไม่เป็นอุปสรรค เนื่องจากผู้บริโภคใส่ใจในการพิจารณาความ
คุ้ ม ค่ า จากการมี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรง ในปั จ จุ บั น ผู้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ และประโยชน์ของสารอาหารที่ร่างกายจะ
ได้รับ การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นอีกแนวทางหนึ่งในประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกษตรอิน ทรีย์ และเป็นการส่งเสริมการตลาดในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ นอกจากนั้น
มารยาท การพูดจา และการให้บริการ รวมถึงความรู้ในผลิตภัณฑ์ของพนักงาน มีความสาคัญในการ
ส่งเสริมการขาย กิจการเพื่อสังคมมีการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รสชาติของอาหารอินทรีย์แปรรูปโดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง
และมีความเหมาะสม ในมิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจการเพื่อสังคมมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความต้อ งการ และความพึ งพอใจให้กั บ ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก
องค์การเป็นสาคัญ การเปิดโอกาสให้ ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตอาหาร
อินทรีย์ และรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบ เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และซื่อสัตย์
ต่อผู้บริโภค ในมิตินโยบายภาครัฐ ราคาของผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ค่อนข้างสูง จึงจาเป็นที่ภาครัฐ
ควรมีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ให้สามารถแข่งขันได้ โดยการออกนโยบายในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการส่งเสริมความรู้ทางด้านการผลิตให้
เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ให้ ส ามารถพั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น จาก
กระบวนการผลิต สาหรับปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่
มากพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์
และปัญหาผู้บริโภคขาดความรู้ในกิจการเพื่อสังคมและเกษตรอินทรีย์ แนวทางแก้ปัญหาควรเป็น
แนวทางของการปรับ ปรุง การขยายสาขาให้มีมากขึ้น การให้ข้อมูล สินค้าอย่ างรายละเอียด และ
ชั ด เจน ระบุ ถึ ง แหล่ ง ที่ ผลิ ต รวมถึ งรายละเอี ย ดความเป็ นอิ น ทรี ย์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ การปรั บ ปรุ ง
เทคโนโลยีทางด้านการแปรรูป ให้เก็บไว้ ได้นานขึ้น และคงคุณค่าทางอาหารให้ได้มากที่สุด การ
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ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คานึงถึงความคงทน และความสะอาด การ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการมีป้ายหน้าร้าน การปรับปรุงการจัดวางสินค้าภายใน
ร้านให้สวยงาม เป็นหมวดหมู่ ซึ่งแนวทางเหล่านี้ถือเป็นนวทางที่มีประสิทธิผลในการเพิ่มความ
มั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
4.3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จากผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ในประเทศไทย โดยการเก็ บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการสังเกตการณ์ และการศึกษาวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์คุ ณลัก ษณะร่ วมของการบริหารจั ดการของกิ จการเพื่ อสังคมด้า นอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ เพื่อที่จะนาไปพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม
ด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ใ นประเทศไทยต่ อ ไป โดยผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะร่ ว ม
ประกอบด้วย คุณลักษณะร่วมในมิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ คุณลักษณะร่วมในมิติ
ด้านภาวะผู้นา คุณลักษณะร่วมในมิติด้านวัฒนธรรมองค์ก าร คุณลักษณะร่วมในมิติด้านการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคุณลักษณะร่วมในมิติด้านนโยบายของภาครัฐ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการในภาพรวม
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ประสิท ธิผลการบริหารจัดการกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่ม
ผู้ประกอบการ อินทรีย์ หมายถึง ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมที่เป็นเป้าหมายของ
เพื่อสังคม องค์ การที่วางไว้ โดยเฉพาะชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้ส ามารถพึ่ งพา
ตนเองได้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางด้ า นการผลิ ต สามารถปลู ก ไว้ บ ริ โ ภคเอง
สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ ให้ทุกครอบครัวได้บริโภคอาหารอินทรีย์
ประสิท ธิผลการบริหารจัดการกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่ม
นักวิชาการ อินทรีย์ หมายถึง 1) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทรงคุณวุฒิ ที่มีอยู่ตามวัตถุประสงค์ของกิจการเพื่อสังคม 2) ความสามารถในการสร้าง
การเปลี่ ย นแปลงสั ง คม ไปในทางที่ ดี ขึ้น 3) ความสามารถที่ จ ะท าให้
เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดที่มีความเป็นธรรมในการรับซื้อ 4) การ
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ได้มาซึ่งกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 5) ความสามารถในการสร้างความตระหนักให้ค นหันมาให้
ความสาคัญในเรื่องการบริโภคอาหารอินทรีย์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ ประสิท ธิผลการบริหารจัดการกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ หมายถึง 1) ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้สังคมและ
ส่วนเสีย
สิ่งแวดล้อม 2) ความสามารถที่จะทาให้เกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยสามารถที่จะ
ขายได้ มียอดขายที่จะพึ่งพาตนเองได้ 3) การจัดการคุณภาพทั้งในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ แนวทางและวิถีชีวิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ทาเกษตรอินทรีย์ 4) การ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษตกค้าง การหันมาใช้วิถีธรรมชาติ
โดยไม่พึ่งพาสารเคมี 5) การที่ผู้บริโภคมีสุขภาพดี จากการได้บริโภคอาหาร
อินทรีย์
หน่วยงาน ประสิท ธิผลการบริหารจัดการกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ หมายถึง 1) ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
ภาครัฐ
สามารถวัดผลได้ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การให้อยู่รอด
ทางด้านการเงิน 3) ต่างจากธุรกิจทั่วไปตรงที่ไม่แสวงหาผลกาไร แต่เป็นการ
หาผลกาไรที่อยู่บนการเกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดผลได้ 4) ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการอาหารอินทรีย์ต้องการกลไกที่สนับสนุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ก่อนที่ตลาดจะเดินได้ ไม่สามารถปล่อยให้เกิดตามธรรมชาติได้ เพราะราคา
เกษตรอินทรีย์สูง
ประสิท ธิผลการบริหารจัดการกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
สรุป
โดยผู้วิจัย อิน ทรีย์ หมายถึ ง 1) การช่ วยเหลื อ แก้ ไ ขปัญ หา และ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ย นแปลง กั บสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อมได้อ ย่ า งเป็ นรู ปธรรม 2) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
ขายผลผลิ ต ได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม และไม่ ท าลายสภาพแวดล้ อ มในการท า
การเกษตร 3) ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคตระหนักถึงความสาคัญของอาหาร
เกษตรอินทรีย์ และ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ได้ในราคา
ที่ เ ป็ น ธรรม 4) การพั ฒ นาระบบการผลิ ต และการจั ด การที่มี คุ ณภาพ
มาตรฐาน ทางเกษตรอินทรีย์ และ พัฒนาผลผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์อย่าง
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คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
แท้จริง และ 5) การบริหารจัดการของการประกอบการเพื่อสังคมให้อยู่รอด
และเติบโตได้

ที่มา: ผู้วิจัย
มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ในภาพรวมของมิติด้านประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการ จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มต่างให้ความสาคัญกับประเด็นประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และก่อให้เกิดการเปลี่ย นแปลงกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มเน้นถึงบทบาทของ
ธุรกิ จการประกอบการเพื่ อสัง คมในฐานะการเป็นกลไกการสร้างความเปลี่ย นแปลงทางสังคม
(Change agent) ซึ่งควรมีเป้าหมายสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาและก่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คม โดยเมื่ อ พิ จ ารณาขยายความค าว่ า ”สั ง คม”จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการ กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นว่า สังคมในที่นี้คือ เกษตรกรซึ่ง
เป็นผู้ผลิต ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค และ สภาพแวดล้อม ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งสามกลุ่มจึง
เห็น ว่า ประสิท ธิผลทางการบริ หารจัด การควรครอบคลุม ถึง การเสริมสร้า งความเข้ม แข็ง ของ
เกษตรกรให้ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ สามารถขายผลผลิ ต ได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม และไม่ ท าลาย
สภาพแวดล้ อมในการท าการเกษตร ควบคู่ ไ ปกั บ การเสริ มสร้างให้ ประชาชนซึ่ งเป็นผู้ บริ โภค
ตระหนัก ถึง ความส าคั ญของอาหารเกษตรอินทรีย์ และ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ อาหารเกษตร
อินทรีย์ได้ในราคาที่เป็นธรรม นอกจากสามประเด็นข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มนักวิชาการและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการควรครอบคลุมถึงเป้าหมายในเชิงการ
พัฒนาระบบการผลิต และการจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐานทางเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลผลิต
อาหารเกษตรอินทรีย์ อย่ างแท้จริง อย่ างไรก็ ตาม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ได้เน้น
ความสาคัญของประสิทธิผลการบริหารจัดการที่ครอบคลุมถึงศักยภาพการบริหารจัดการของการ
ประกอบการเพื่อสังคมให้อยู่รอดและเติบโตได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าว แนวคิดทฤษฏีทางการบริหาร
จัดการ และแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมต่างก็เน้นถึงความสาคัญของประสิทธิผลเชิงเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ไม่อาจละเลยได้สาหรับธุรกิจในทุกประเภท
จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น สภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการเพื่อ
สังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า การบริหารจัดการ
เป็นการเน้นวัตถุดิบและทรัพยากรต่างๆที่มาจากท้องถิ่น โดยมีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการจ้าง
แรงงานคนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยส่วนหนึ่งปลูกไว้
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เพื่อบริโภคเอง และจาหน่ายให้กับชุมชนใกล้เคียง แต่ในขณะเดียวกัน ในการรักษาความสมดุล
ระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายทางสังคม จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้อง
ประสบกับปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ประกอบด้วย ปัญหาการขาดตลาดรองรับ ปัญหาการถู กเอารัด
เอาเปรียบ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพื่อ
สัง คม มี ลักษณะการบริหารจัดการที่ต้องการกลไกสนับสนุน ไม่ส ามารถปล่อยให้ เจริญเติบ โต
เป็นไปตามธรรมชาติได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง ปัญหาการ
ขาดความเชื่อมั่นของเกษตรกรในการทาการเกษตรอินทรีย์ ปัญหาค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน
การส่งออกสูง และปัญหาการขาดองค์ความรู้ทางด้านการแปรรูปของเกษตรกร จากสภาวะดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงพัฒนาในแง่ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ควรมุ่งเน้นไปที่ก ารส่งเสริมประสิทธิผลในประเด็นการสนับสนุน
เกษตรกรผู้ผลิตในด้านต่างๆ อาทิ ปัจจัยการผลิต เงินทุน การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทา
การค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) การจัดหาตลาดให้ผู้ผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการแบ่งปัน
ความเสี่ยงระหว่างกันทั้งเกษตรกรผู้ผลิต หรือผู้แปรรูป และผู้บริโภคในการตกลงทาสัญญาซื้อขาย
กัน ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง และมุ่ง เน้นประสิทธิผลใน
ประเด็ น ของการที่ ภ าครั ฐ เข้ า มามี บ ทบาทในการผลั ก ดั น นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม รวมถึงนโยบายการสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
อาทิ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเก็บภาษีเกษตรเคมี การยกเว้นภาษีเกษตรอินทรีย์
การสร้า งระบบตลาดที่ มี คุ ณภาพ การให้ ความรู้ทางการผลิตการแปรรูปให้ แก่ ผู้ผ ลิต ตลอดจน
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในส่วนของการตลาด และการรับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นประเด็นที่
กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหาอุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงปัจจัย ที่ทาให้เกิดประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อ
สังคมด้า นอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จะเห็นได้ว่า ผู้นาเป็นปัจจัย ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ซึ่งมี
คุณลักษณะที่สาคัญ คือ ผู้นาต้องมีภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคม มีวิสัยทัศน์ มีค่านิยมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมสามารถถ่ายทอดยังผู้ตามได้ ทาให้เกิ ดการปฏิบัติที่ทาให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขึ้นมา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นานวัตกรรมมาใช้ มีความมุ่งมั่น เชื่อมั่นในตนเอง สามารถทาให้ผู้
ตามเข้าใจในสิ่งที่เป็นต้นกาเนิดของกิจการเพื่อสังคม มีความต้องการอย่างแท้จ ริงที่จะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีความกล้าเปลี่ยนแปลง และมีทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบการ
เพื่อสังคม
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จากที่กล่าวมาข้างต้น การวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ควรคานึงประสิทธิผลของการบริหารจัดการที่ครอบคลุมถึง ความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่รอด และการเจริญเติบโต ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ: ประเด็น
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่รอด และการเจริญเติบโต
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) การพึ่งพาตนเองได้ และการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาปัจจัยภายนอก
กลุ่ม
ผู้ประกอบการ 2) การมีกาไรจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ความสามารถในการสร้าง
เพื่อสังคม ตลาดให้กับผู้ผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตทาได้ 4) ความสามารถในการขยาย
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ
1) การที่ กิ จ การเพื่ อสั ง คมต้ อ งอยู่ ไ ด้ด้ ว ยตนเอง ด าเนิ น ธุร กิ จด้ ว ยตนเอง
กลุ่ม
นักวิชาการ 2) สามารถทากาไรได้ ไม่ใช่มาจากเงินบริจาค ซึ่งไม่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป
ทรงคุณวุฒิ ในมุมที่ต้องมีเป้าทางธุรกิจ 3) มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริก าร สามารถสร้างตลาด 4) ต้องสามารถแข่งขันได้ 5) ต้องมีก าร
เติบโต เป็นไปตามกลไกของอุตสาหกรรม 6) สร้า งความตระหนักให้คนหัน
มาให้ความสาคัญคุณภาพอาหารอินทรีย์ 7) ผลิตภัณฑ์ต้องขายได้จากการ
ได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากผู้บริโภค
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 1) การที่กิจการเพื่อสังคมต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองจากความสามารถในการทา
กาไร 2) การขยายช่องทางการตลาด 3) การที่องค์การจะสามารถอยู่รอดได้
ส่วนเสีย
ต้องมีการตอบรับจากผู้บริโภค ความตื่นตัวและความเข้าใจของผู้บริโภคใน
เรื่องอาหารอินทรีย์เป็นสิ่งสาคัญ 4) การทาให้ราคาของอาหารอินทรีย์ลดลง
มาเพื่ อผู้บริโภคจะได้เข้าถึงได้ หรือผู้บริโภคมีความต้องการ หรือมีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของอาหารเพิ่มขึ้น
หน่วยงาน การที่กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์สามารถดาเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดได้
ภาครัฐ
1) การที่กิจการเพื่อสังคมดาเนินธุรกิจด้วยตนเองจากความสามารถในการทา
สรุป
โดยผู้วิจัย กาไร ไม่ใช่มาจากเงินบริจาค 2) การขยายช่องทางการตลาด 3) สร้างความ
ตระหนัก ให้ค นหันมาให้ ความส าคัญในเรื่อ งคุณ ภาพของอาหารอิ นทรี ย์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งขายได้ จ ากการได้ รั บ การยอมรั บ และความพึ ง พอใจจาก
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ที่มา: ผู้วิจัย
จากตารางที่ 4.2 ในประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความ
อยู่รอด และการเจริญเติบโต จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มต่างให้ความสาคัญกับประเด็น
การพึ่งพาตนเองได้ และการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยการมีกาไรจากการขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่ใช่มาจากเงินบริจาค รวมถึงมีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริก าร สามารถสร้างตลาดและแข่งขันได้ มีก ารเติบโตเป็นไปตามกลไกของอุตสาหกรรม
นอกจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เห็นว่า ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ขององค์การทางเศรษฐกิจ ควรครอบคลุมถึงการสร้างความ
ตระหนักให้คนหันมาให้ความสาคัญ ในเรื่องคุณภาพของอาหารอินทรีย์ เนื่องจากการที่องค์การจะ
สามารถอยู่รอดได้ต้องมีการตอบรับจากผู้บริโภค ความตื่นตัวและความเข้าใจของผู้บริโภคในเรื่อง
อาหารอินทรีย์เป็นสิ่งสาคัญ ผลิตภัณฑ์จะขายได้จากการได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจาก
ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มี ค วามเห็ นว่า การท าให้ราคาของอาหารอินทรีย์ ล ดลงมาเพื่ อผู้ บริโภคจะได้เ ข้าถึงได้ หรื อ
ผู้บริโภคมีความต้องการ หรือมีความตระหนักถึงคุณภาพของอาหารเพิ่มขึ้น จะช่วยส่งเสริมการขยาย
ตลาดในอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น สภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการเพื่อ
สังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่าการบริหารจัดการ
เป็นการประกอบการที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก มิได้ประกอบการเพื่อมุ่งหวังผลกาไร
สูงสุดอันเป็นเป้าหมายของการดาเนินกิจการเพื่อสังคมตั้งแต่แรกเริ่มที่ก่อตั้ง ดังจะเห็นได้จากการที่
ผู้ประกอบการได้ดาเนินการสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตอย่างต่อ เนื่อง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดย
การสนับสนุน ปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การผลิต หรือเงินทุน เพื่อเป็นการช่วยลด
ต้นทุนการผลิต ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางด้านการตลาด โดยการสร้างตลาดให้ผู้ผลิตได้มี
โอกาสในการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ามากขึ้น การสร้างหลักประกันทางการตลาดเช่น
การรับซื้อผลิตภัณฑ์ และการหาพื้นที่เพื่อจัดงานแสดงสินค้าเพื่อรวบรวมผู้ผลิตผู้จัดจาหน่ายอาหาร
อินทรีย์ โดยเฉพาะ ซึ่ง จะเห็นได้ว่า ในการดาเนินกิ จการดังกล่าว ผู้ประกอบการเพื่ อสังคมต้อง
ประสบกับปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ประกอบด้วย ปัญหาเกษตรกรผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่ขาดความ
มั่นใจในการทาเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากการทาการเกษตรอินทรีย์ใช้ระยะเวลานานในการเพาะปลูก
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ผลผลิตจะไม่ออกทั้งปีแต่ออกตามฤดูกาล การทาเกษตรอินทรีย์เป็นการทาการเกษตรที่พึ่งพาอาศัย
ธรรมชาติมากกว่าการฝืนธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะใช้ปัจจัยในการผลิตลดลงแต่ต้องใช้แรงงานในการ
ดูแลและเอาใจใส่มากขึ้น ส่งผลให้จานวนผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีจานวนไม่มากพอ อย่างไรก็ตาม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า ใน
ภาพรวมของการประกอบการเพื่อสังคม มีลักษณะการบริหารจัดการที่ขาดการรวมของกลุ่มผู้ผลิตที่
ชัดเจน ส่งผลให้ขาดอานาจต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่ตามมาคือ เกษตรกรผู้ผลิต
อินทรีย์มัก ประสบกับ ปัญหาทางด้านการตลาด หรือช่องทางในการจัดจาหน่ายเกษตรอินทรีย์
โดยเฉพาะ จากสภาวะดังกล่า วสามารถสรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงพัฒนาในแง่ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมฯ ควรมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมประสิทธิผลในประเด็นของการที่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การผลิต หรือเงินทุน
รวมถึงการสร้างหลักประกันทางการตลาด อาทิ การรั บซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ การจัดหาตลาดเพื่อให้
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีช่องทางในการจาหน่ายผลผลิต โดยอาจเป็นตลาดระบบสมาชิก และ
มีการรวมกลุ่มของผู้ผลิต อีกทั้งเพิ่มช่องทางตลาดเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อ
สังคมสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง และมุ่งเน้นประสิทธิผลในประเด็นของการที่ การที่ภาครัฐ
เข้ามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม รวมถึง
นโยบายการสนั บ สนุ น การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ ผู้ ผ ลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ อาทิ การจั ด ตั้ ง กองทุ น
สนับสนุนปัจจัยการผลิต การเก็บภาษีเกษตรเคมี การยกเว้นภาษีเกษตรอินทรีย์ และการสร้างระบบ
ตลาดที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหาอุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็น
ดังกล่าว
นอกจากความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่รอด และการ
เจริญเติบโตแล้ว การวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอิ น ทรี ย์ ควรค านึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม ดัง
ตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ: ประเด็น
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) การมีกิ จกรรมที่แก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคม อาทิ ระบบการประกั น
กลุ่ม
ผู้ประกอบการ ราคารับซื้อผลิตผล การทาการค้าที่เป็นธรรม การมีสานักพิมพ์เพื่อการจัดทา
เพื่อสังคม หนังสือเพื่อการสร้างปัญญาให้กับลูกค้า 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนใน
สังคม 3) ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการบริโภคอาหารอินทรีย์
1) การตั้งเป้าหมายสูงสุดทางสังคมที่ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
กลุ่ม
นักวิชาการ ใด 2) ความสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น 3) มีการคานึงถึง
ทรงคุณวุฒิ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งห่วงโซ่อุปทาน เกษตรกรได้รับผลตอบแทนอย่ าง
เหมาะสม มีการแบ่งปันความเสี่ยงให้เกษตรกรและผู้บริโภค มีความโปร่งใส
ในกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์ มีการพัฒนาทักษะการผลิต เพื่อยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นต้น
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 1) การสร้างกิจกรรม สร้างอาชีพเกษตรอินทรีย์ ปลูกฝังเกษตรกรให้สามารถ
อยู่ ไ ด้ด้วยตัวเอง 2) การคานึงถึงผู้ที่ เกี่ ย วข้องกั บ ห่วงโซ่ อุปทาน การมี
ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายในการขยายตลาดอินทรีย์ ส่งผลให้สินค้า
มีคุณภาพดีจริง ความต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์ก็จะสูงขึ้น
หน่วยงาน การมี กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต มี แ รงจู ง ใจในการหั น
กลั บ มาเปลี่ ย นจากการทาเกษตรแบบเคมีเ ป็ น อิน ทรี ย์ การสนั บ สนุ น ใน
ภาครัฐ
รูปแบบต่างๆ อาทิ การลงทุนจากภาครัฐแบบครบวงจร การสร้างระบบตลาด
ที่มีคุณภาพ เป็นต้น
การตั้งเป้าหมายสูงสุดทางสังคมที่ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่องใด
สรุป
โดยผู้วิจัย และสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายนั้ น มี กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ สั ง คม อาทิ การ
ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้มีแรงจูงใจเปลี่ยนจากการทาเกษตรแบบเคมีเป็น
อินทรีย์ การทาการค้าแบบแฟร์เทรด การสร้างเครือข่ายในการขยายตลาด
อินทรีย์ การสร้างปัญญาให้กับลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ คนในสังคม
ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการบริโภคอาหารอินทรีย์
ที่มา: ผู้วิจัย
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ในประเด็นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผู้บ ริโ ภค สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม จะเห็น ได้ ว่า ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคั ญทุ ก กลุ่ม ต่า งให้ ความส าคัญ กั บ
ประเด็นการที่กิจการเพื่อสังคมมีการตั้งเป้าหมายสูงสุดทางสังคมที่ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขปัญหา
หรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นในเรื่องใด และสามารถดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น รวมถึง
ความสามารถในสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมที่แก้ปัญหาและช่วยเหลือ
สังคม อาทิ การมีระบบการประกันราคารับซื้อผลิตผล การทาการค้าที่เป็นธรรม การมีสานักพิมพ์
เพื่ อการจัดท าหนัง สือเพื่อการสร้า งปัญญาให้กั บลูก ค้า การทาการค้า ที่เป็นธรรม (Fair Trade)
นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็น
ว่า ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม ควรครอบคลุมถึงการคานึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้ ง ห่ว งโซ่อุป ทาน ตั้ง แต่ ก ารพั ฒ นาทัก ษะการผลิต เพื่ อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น เกษตรกรได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มีการแบ่งปันความเสี่ยงให้เกษตรกร
และผู้บริโภค การมีกิจกรรมที่ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายในการขยายตลาดอินทรีย์ มีความโปร่งใสใน
กระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์ ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพดีจริง และความต้องการบริโภคอาหาร
อินทรีย์ ก็ จะสูง ขึ้ น ตลอดจนผู้บ ริโภคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการบริโภคอาหารอินทรีย์
อย่ า งไรก็ ตาม ผู้ใ ห้ข้ อมู ล ส าคั ญกลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ ได้ เน้นความส าคั ญของการมีกิ จ กรรมที่
ช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมีแรงจูงใจในการหันกลับมาเปลี่ยนจากการทาเกษตรแบบเคมีเป็น
อินทรีย์ การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การลงทุนจากภาครัฐแบบครบวงจร การสร้างระบบ
ตลาดที่มีคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ไม่อาจละเลยได้สาหรับการ
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น สภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการ
เพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีระบบการประกันราคาเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการลดช่องว่างทางสังคม
ของกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ห่างไกล ทาให้สามารถมีรายได้ที่แน่นอน มีการสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยให้มี
วิถีการผลิตแบบธรรมชาติ และแบบเกษตรอินทรีย์ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตต่างๆ อาทิ
เครื่อ งสี ข้ า ว เมล็ ดพั นธุ์ เป็ นต้ น รวมทั้ ง มีก ารส่ง เสริม การตลาด การจั ดกิ จกรรมและโครงการ
ช่ วยเหลือ อาทิ โครงการตลาดสีเ ขีย วซึ่งจั ดขึ้นเพื่ อให้ผู้บ ริโภคมั่น ใจได้ว่า สิ่งที่ ผู้บริ โภคได้รั บ
ปลอดภัย โครงการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนั้น
ผู้ประกอบการได้หันมาให้ความสาคัญกับ การทาการค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ซึ่งเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ และ
สามารถช่วยแก้ไ ขปัญหาการที่เกษตรกรถูก เอารัดเอาเปรีย บ และปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้
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อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
เห็น ว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพื่ อ สัง คม มี ลัก ษณะที่ผ ลิต ภัณ ฑ์ เ กษตรอิน ทรี ย์ ยั งไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แม้ว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตออกมาค่อนข้างมีปริมาณ
มากพอสมควร โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่พบว่า เกษตรกรขาดองค์ความรู้ทางด้านการแปร
รูป ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูปที่ออกมาจาหน่ายไม่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป
ในตลาดปกติ ประกอบกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สูงกว่า จึงต้องจาหน่ายในราคาที่สูง
กว่า จากสภาวะดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงพัฒนาในแง่ประสิทธิผลการบริหาร
จัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมฯ ควรมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในประเด็ น ที่ ภ าครั ฐ หรื อ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้การสนับสนุนความรู้ด้านการผลิต และการแปรรูปให้แก่ผู้ผลิต เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์เก็บได้นานขึ้น และมีมูลค่ามากขึ้นเมื่อต้องแข่งขันกับสินค้าทั่วไปในตลาดปกติ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง และมุ่งเน้นประสิทธิผลในประเด็น การ
ทาการค้าที่เป็นธรรม โดยการทาธุรกิจที่ดาเนินการค้าอย่างเป็นธรรม และมีเป้าหมายหลักที่จะสร้าง
โอกาสสาหรับผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับผู้ผลิตที่ยากจน
และขาดความมั่นคงทางรายได้ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการ
เพื่อสังคมยังมีปัญหาอุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ การนาแนวคิดการค้าที่เป็น
ธรรมมาปฏิบัติตามให้ประสบผลสาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในมิ ติด้านภาวะผู้นา ผู้วิจัยได้ส รุปคุณลักษณะร่วมของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งแสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของผู้ให้
ข้อมูลสาคัญแต่ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ ในประเด็นด้านภาวะผู้นาประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่
ประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม
และประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม สาหรับประเด็นความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์ก ารกิจการเพื่อสังคม แสดงไว้ใ น
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 2 มิติด้านภาวะผู้นา: ประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคมในด้านต่างๆ
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคนิคในการพัฒนาการ
กลุม่
ผู้ประกอบการ ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ
เพื่อสังคม

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ฝึ ก อบรม และหนั ง สื อ หลากหลายประเภท 2) ด้ า นการพั ฒ นาความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และและบริก าร 3) ด้านการใช้เทคโนโลยี ที่
เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะเล็ก เรียบง่าย ถูก และ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ผล
ผลิตสูง ใช้แรงงานน้อย คุณภาพสูง
1) ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
กลุ่ม
นักวิชาการ เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค้าสินค้า 2) ด้าน
ทรงคุณวุฒิ การหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างในการแก้ไขปัญหาสังคม
แนวคิดในการทาธุรกิจแบบใหม่ที่สามารถค้นหาโอกาสที่เหมาะสมจากการ
สร้างคุณค่าร่วมในห่วงโซ่อุปทาน 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 1) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ อาทิ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์ที่ย่ อยสลายได้ การพั ฒนาออกแบบ
ส่วนเสีย
บรรจุภัณฑ์เพื่อทาให้อายุ อาหารอินทรีย์นานขึ้น เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง
และลดความสูญเสีย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทาน และมีรสชาติที่
ดี 2) ด้านการพัฒนาความหลากหลายของสินค้าอาหารอินทรีย์ 3) ด้านการใช้
เทคโนโลยีการผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรมชุมชน ขนาดเล็ก เรียบง่าย และ
ต้นทุนต่า
หน่วยงาน ด้านการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
อาหารอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆ
ภาครัฐ
ในกรณีที่สินค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนจะเข้าสู่ตลาดใหญ่ อาทิ ซุปเปอร์
มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และควรหารูปแบบการสร้างนวัตกรรมใน
การทาธุรกิจ (Innovative Model) ที่ประกอบไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
พร้อมกับความรู้ทางการบริหารจัดการในการดาเนินธุรกิจ
1) ด้า นการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการผลิตแบบเกษตร
สรุป
โดยผู้วิจัย อินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบใหม่ อาทิ
การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้อายุ
อาหารอิ น ทรี ย์ น านขึ้ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ดู น่ า รั บ ประทาน และมี
รสชาติที่ดี รวมทั้งการหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคม 2) ด้านการ
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
พั ฒ นาความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละและบริ ก าร 3) ด้ า นการใช้
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเล็ ก เรี ย บง่ า ย ถู ก และ ไม่ ท าลาย
สิ่งแวดล้อม

ที่มา: ผู้วิจัย
มิติด้านภาวะผู้นา จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ในภาพรวมของมิติด้านภาวะผู้นา จะ
เห็นได้วา่ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มเห็นว่า ภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ในสภาพปัจจุบันของ
การดาเนินการของการประกอบการเพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ พบว่า ลักษณะการบริหารจัดการในประเด็นด้านการนาองค์การมีลักษณะที่ผู้นาให้
ความสาคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการทาเกษตรกรรมอย่างเดียวไม่อาจ
สร้างความยั่งยืนและมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้ ความสาเร็จของการพึ่งตนเองทั้ ง
ระดับบุคคล ชุมชน และสังคมประเทศต้องอาศัยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีที่นามาใช้ในเกษตรอินทรีย์เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะเล็ก เรียบง่าย
ถูก และไม่ ท าลายสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ง ให้ผ ลผลิ ต สู ง ใช้แ รงงานน้ อ ยคุ ณ ภาพสู ง นอกจากนั้ น กลุ่ ม
ผู้ประกอบการเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ ความหลากหลายของอาหารและ
เครื่องดื่มสมุนไพร การให้บริการอาหารที่ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคด้วยมุมสินค้าสีเขียว ที่คัดสรร
จากผู้ ผ ลิ ต รายย่ อ ยและชุ ม ชน การบริ ก ารนวดไทย การมี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพภาค
ประชาชน และศูนย์สารสนเทศสมุนไพร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากคุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการต้องประสบ
กั บ ปั ญหาอุป สรรคที่ ส าคั ญ ประกอบด้วย ปัญ หาผลผลิ ตเกษตรอินทรีย์ ที่ เน่า เสีย ง่ายและรัก ษา
คุณภาพยาก มีอายุการจาหน่ายสั้น และปัญหาบรรจุภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและขาดการ
ออกแบบให้สวยงาม ในขณะเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพื่อสังคม มีลักษณะที่มีการบริหาร
จัดการที่องค์การมีการนานวัตกรรม ความคิดริเริ่มใหม่ๆ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารอินทรีย์ ให้ดีขึ้น และมีความ
หลากหลาย อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่คานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนาของเสียที่ผ่าน
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การใช้แล้วมาใช้ใหม่ (recycle) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทาให้อายุอาหารอินทรีย์นานขึ้น
โดยการใช้ระบบสุญญากาศเข้ามาใช้เพื่อการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการ นอกจากนั้น กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีการ
หาวิธีก ารใหม่ ๆ เพื่ อสร้า งผลกระทบทางบวกในวงกว้างในการแก้ ไ ขปัญหาสังคม ส่วนปัญหา
อุป สรรคที่ พ บได้แ ก่ ปั ญหาในการสร้างความแตกต่ างให้กั บ ผลิตภัณ ฑ์ อาหารอินทรีย์ เพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆ ในกรณีที่สินค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนจะเข้าสู่
ตลาดใหญ่ อย่างเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งผู้บริโภคในตลาดใหญ่ซึ่งมีกาลังซื้อสูง
กว่าเป็นคนละกลุ่มกับผู้บริโภคในตลาดโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถจาหน่ายได้ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างทั้งด้านคุณภาพและความหลากหลาย นอกจากนั้น ปัญหาที่พบคือ ปัญหา
ต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรผู้ผลิตขาดความรู้ทางด้า นการผลิต และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมฯ ควรมุ่งเน้นไปการส่งเสริมประสิทธิผลในประเด็นที่ ผู้ประกอบการ
ควรหารูปแบบการสร้างนวัตกรรมในการทาธุรกิจ (Innovative Model) ที่ประกอบไปด้วยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมกับความรู้ทางการบริหารจัดการในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า ผู้ที่เข้ามาดาเนินกิจการเพื่อสังคม
ส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อน และมาจากภาคสังคม จึงขาดความรู้ทางการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรเป็นแนวทางของการที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ร่วมมื อกั บ ผู้ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการดาเนินธุร กิ จ ซึ่งเป็น ประเด็นที่กิ จการเพื่ อสั งคมสามารถ
บรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง และมุ่งเน้นประสิทธิผลในประเด็นของการสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิต จาก
ผู้ประกอบการเพื่อสัง คม หรือการที่ภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแล อบรมให้ความรู้ในแต่ล ะ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์เ องได้ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ในรูปแบบที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น และ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ในการแปรรูป เพื่อรักษาคุณภาพและ
เพิ่มอายุในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ในส่วนการขยายตลาด ควรมีการนานวัตกรรมการ
ใช้สื่อออนไลน์ในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้เป็นรู้จักมากขึ้น
ในมิติด้านภาวะผู้นา แสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยได้สรุปคุณลัก ษณะร่วมของประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อ
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สัง คมด้า นอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็น ความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์ก าร
กิจการเพื่อสังคม ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 2 มิติด้านภาวะผู้นา: ประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์
ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) การก าหนดเป้าหมายระยะยาวในการดาเนินกิ จการเพื่ อสั งคม ในทาง
กลุม่
ผู้ประกอบการ ปฏิบัติอาจมีการลดทอนเป้าหมายมาเป็นระยะสั้น เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการใน
เพื่อสังคม การดาเนินการ 2) ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทาว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และความเชื่อในความสาเร็จที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงคุณค่า
อย่างใหม่ในการดาเนินชีวิต
1) การตั้งเป้าหมายระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสังคม เนื่องจากการแก้ปัญหา
กลุ่ม
นักวิชาการ สัง คมไม่ ใ ช่ เรื่อ งง่า ย ต้อ งใช้ ระยะเวลา จาเป็น ต้องใช้ความมุ่ง มั่นอย่ างมี
ทรงคุณวุฒิ หลักการ 2) มีแนวคิดในเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจการ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ การสร้างคุณค่า
ร่ ว มกั น มี ค วามเชื่ อ มโยงผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมร่ ว มกั น
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 1) การมีเป้าหมายระยะยาว เนื่องจากการสนับสนุนชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
ควรมี ก ารจัดกิ จกรรมร่วมกั บชุมชนในระยะยาว มีก ารติดตามผล เข้าไป
ส่วนเสีย
พบปะพูดคุย อาทิ กลุ่มเกษตรกรมีการวางแผนระยะยาว เพื่อจะขยายให้ 8
จังหวัดในภาคตะวันออกทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนทัศนคติที่จะขยาย
กลุ่มเกษตรกรให้กว้างออกไป 2) มีความเชื่อในเรื่องการดาเนินกิจการเพื่อ
สังคมที่สร้างประโยชน์ให้ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน การตั้งเป้าหมายระยะยาวเปรียบเสมือนความฝันที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ทุกคนมีและต้องการที่จะบรรลุ เป้าหมายของกิจการเพื่อสังคมไม่เหมือนกับ
ภาครัฐ
เป้าหมายทางธุรกิจทั่วไป เนื่องจากไม่ใช่เรื่องเฉพาะตน เป็นเรื่องที่ใหญ่เกิน
กว่า ทาคนเดีย ว ต้องใช้ระยะเวลา ต้องมีก ารแบ่งทอนเป้ าหมายลงมาให้มี
ระยะเวลาที่ เ หมาะสม และเปิ ด โอกาสให้ ค นจ านวนมากขึ้ น เข้ า มาร่ ว ม
แบ่งปันและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

226

ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ
สรุป
โดยผู้วิจัย

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) การมีเป้าหมายระยะยาว เนื่องจากการสนับสนุนชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
ควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในระยะยาว มีการติดตามผล มีการแบ่งทอน
เป้าหมายให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้คนจานวนมากขึ้นเข้า
มาร่วมแบ่งปันและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 2) มีแนวคิดการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ การสร้างคุณค่าร่วมกัน มีความ
เชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน

ที่มา: ผู้วิจัย
จากตารางที่ 4.5 ในประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม
จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น สภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการเพื่อสังคมทั้ง
6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ลักษณะการบริหารจัดการ
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นด้านการนาองค์การ มีลักษณะที่
ผู้นาให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ มีการดาเนินงานตามพันธ
กิจทางสังคมที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 6 กรณีศึกษาเห็นว่า คุณลักษณะที่สาคัญต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ คือการที่ผู้นามีความมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์เชื่อมั่นในสิ่งที่ทาว่าเป็นสิ่ง
ที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถทาให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในประเด็นด้านการนาองค์การ ผู้ประกอบการ
ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ประกอบด้วย ปัญหาคุณลักษณะของผู้นาในบางครั้งยังขาด
ความรู้ และวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และขาดกาลังใจในการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจาก
การดาเนินกิจการเพื่อสังคมเป็นสิ่งใหม่ ทาได้ยาก ต้องประสบกับปัญหาในการดาเนินการมากมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ เห็น
ว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพื่อสังคม มีลักษณะการบริหารจัดการที่องค์การมีผู้นาที่มีความ
มุ่งมั่ น ซึ่งสะท้ อนออกมาให้เห็นได้จากการที่องค์การมี การวางแผน และก าหนดเป้าหมาย หรือ
ทิศทางขององค์การเพื่อเป็นองค์การผู้นาด้านกิจการเพื่อสังคม อีกทั้งมีการตั้งเป้าหมายระยะยาว และ
มี วิ สัย ทั ศ น์ ที่ ชั ดเจนในการดาเนิน ธุร กิ จ คือ การทาสิ่ง ที่เ ป็ นประโยชน์ต่ อผู้ บ ริโ ภค สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผู้นากิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ที่มีทัศนคติในการ
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้สามารถพึ่งตัวเองได้ และในการขยายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้กว้าง
ออกไป นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงาน
ภาครัฐ เห็นว่า วิสัยทัศน์ของผู้นาเป็นสิ่งจาเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจ ทาให้ทราบทิศทางในการ
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ประกอบการ ส่วนเป้าหมายเปรียบเสมือนความฝันที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทุกคนมี และต้องการที่
จะไปให้ถึ ง แต่ใ นความเป็ น จริง ปั ญ หาที่ พ บคื อ เป้ า หมายของกิ จ การเพื่ อ สั งคมไม่ เหมื อ นกั บ
เป้าหมายทางธุรกิจทั่วไป เนื่องจากการบรรลุเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องเฉพาะตน เป็น
เรื่องที่ใหญ่เกินกว่าทาคนเดียว และต้องใช้ระยะเวลา สาเหตุหนึ่งที่สาคัญที่ทาให้ผู้นากิจการเพื่อ
สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การ
เท่าที่ควร เกิดจากการขาดวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องให้ความสาคัญกับการเล็งเห็น
อนาคต และความเป็นไปได้ว่าธุรกิจที่กาลังดาเนินการอยู่สามารถต่อยอด และสร้างประโยชน์ต่อ
สังคมได้อย่างไรบ้าง นอกจากนั้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การที่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมส่วนใหญ่ขาดเครื่องมือทางธุรกิจที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการดาเนินธุรกิจ
ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือยัง
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริ ห ารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ น ทรีย์ ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลในประเด็นของการตั้งเป้าหมายขององค์การที่ผู้ ประกอบการจาเป็นต้องมีการแบ่งทอน
เป้าหมายลงมาให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้คนจานวนมากขึ้นเข้ามาร่วมแบ่งปัน
และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ส่วนการที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจะเข้าไปสนับสนุนชุมชนเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนในระยะยาว และมีการติดตามผล เข้าไปพบปะ
พูดคุยกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการที่จะดาเนินธุรกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจาเป็นต้องมีเครื่องมือทางธุรกิจในการชี้วัดผลสาเร็จว่าการดาเนิน
ธุรกิ จใกล้เคี ยงกั บเป้ าหมายที่ ตั้งไว้หรือยัง ซึ่ง ประเด็นการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กิจการดังกล่าว เป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง และควรมุ่งเน้น
การพัฒนาประสิทธิผลในประเด็นของการที่ ผู้ประกอบการควรแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ
อาทิ การหาหุ้นส่วน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ขอคาแนะนา ปรึกษาหารือ
กั บ ภาคเอกชน หรื อ ผู้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาด
วิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหาอุปสรรคในการ
บรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจัยได้สรุปคุณลักษณะร่วมของประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งแสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ ในประเด็นด้านวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วย 3
ประเด็นได้แก่ ประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด (การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากรใน
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กิจการเพื่อสังคม) ประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา (การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติใ น
กิจการเพื่อสังคม) และประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ (การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์
ให้องค์การ) สาหรับประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ: ประเด็นวัฒนธรรมทาง
ความคิด (การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคมโดยวิธีการต่างๆ)
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ และค่านิยมโดย 1) การทาให้ดูเป็นต้นแบบ
กลุม่
ผู้ประกอบการ จากผู้นาองค์การ 2) การสัมมนาองค์การต่างๆ 3) การฝึกอบรมบุคลากร 4)
เพื่อสังคม การไปศึกษาดูงานเรียนรู้ภาพกว้างเกษตรอินทรีย์ 5) การสลับตาแหน่งหน้าที่
กันทา
การถ่ า ยทอดค่ า นิ ย ม และการสร้ า งแรงบั น ดาลใจของผู้ น าองค์ ก ารโดย
กลุ่ม
นักวิชาการ 1) การถ่ายทอดค่านิยมของผู้นา 2) การประชุม 3) การพาไปศึกษาดูงาน
ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ของการดาเนินกิจการเพื่อสังคม 4) การสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (Shared value)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ การถ่ายทอดมาจากค่านิยม และวิสัยทัศน์ผ่าน 1) ผู้นาองค์การ เพื่อที่จะนาพา
คนเข้าร่วมธุรกิจให้ขยายตัว 2) การจัดสัมมนา 3) การประชุม 4) การ
ส่วนเสีย
ฝึกอบรม 5) การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ 6) การมีป้ายรณรงค์ 7) การช่วยกันจัดนิทรรศการ
หน่วยงาน การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมขององค์การเกิดจากการถ่ายทอดความเชื่อ
ทางด้านสังคมของผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ภาครัฐ
การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมทาได้โดย 1) การทาให้ดูเป็นต้นแบบ
สรุป
โดยผู้วิจัย และพูดถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากผู้นาองค์การ 2) การสัมมนาองค์การต่างๆ
3) การประชุม 4) การฝึกอบรม 5) การไปศึกษาดูงานเรียนรู้ภาพกว้างเกษตร
อินทรีย์ และเห็นความเป็นไปได้ของการดาเนินกิจการเพื่อสังคม 6) การ
สร้างคุณค่าร่วมกัน (Shared value)
ที่มา: ผู้วิจัย
มิติด้ านวั ฒนธรรมองค์การ จากคุณลัก ษณะดังกล่าวข้างต้น ในภาพรวมของมิติด้าน
วัฒนธรรมองค์การ จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มเห็นว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญ

229

และส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ในประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด การถ่ายทอดความรู้ และค่านิยมร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อ
สังคม ในสภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการเพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุป
ได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ลักษณะการบริหารจัดการในเรื่องการถ่ายทอด
ความรู้และค่านิยมร่วมมีลักษณะเป็นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ใน
รูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างๆ กัน โดยเริ่มจากการทาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อซึมซับค่านิยมจาก
การเป็ นต้นแบบของผู้นาองค์ การ นอกจากที่ก ล่าวมาข้างต้น องค์ก ารมี การถ่ายทอดแลกเปลี่ย น
ความรู้ ความคิ ดเห็ นผ่า นการประชุม การจัด สัมมนา การฝึ ก อบรมบุ คลากร รวมถึ งมีก ารน า
กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ภายในองค์การ อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนชาวนาเพื่อจัดการความรู้ใน
การทานาข้าว การจัดการความรู้ข้อมู ลภายในองค์การโดยระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น การถ่ายทอด
ความรู้ และค่านิยมยังรวมถึง การนาพนักงานไปศึกษาดูงาน เพื่ อเรียนรู้ภาพกว้างเกษตรอินทรีย์
เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องเกษตรอินทรีย์ การลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้งานในแผนกอื่นโดย
การสลับตาแหน่งหน้าที่กัน ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบได้แก่ ปัญหาการปลูกฝังความคิด และค่านิยม
เนื่องจากการปลูกฝังความเชื่อ ความคิด จาเป็นต้ องอาศัยระยะเวลาในการที่จะให้พนักงาน หรือ
บุคลากรในกิจการเพื่อสังคมซึมซับ และตระหนักถึงปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า ในภาพรวม
ของการประกอบการเพื่อสังคม มีลักษณะที่องค์การมีการถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมจากการ
เป็ น ต้ น แบบของผู้ น าองค์ ก ารที่ มี ภ าวะผู้ น าที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยการถ่ า ยทอดค่ า นิ ย มที่
รับผิดชอบต่อสังคมสู่ผู้ตามโดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นดาเนินธุรกิจมาจากความต้องการในการแก้ไขปัญหาสังคม หรือเริ่มต้นมาจาก
องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (Non-governmental organization : NGO) ซึ่งความต้องการใน
การแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การในกิจการเพื่อสั งคม
นอกจากนั้น ความรู้ และค่า นิยมร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ เริ่มต้นมาจากการถ่ายทอดค่านิยม และวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ ในการนาพาคนเข้าร่วม
ธุรกิ จ เพื่อสร้า งเครือข่า ยของความร่วมมือจากชุมชนโดยวิธีก ารต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การ
ฝึกอบรม การประชุม การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอินทรีย์ การมี
ป้ายรณรงค์ และการช่วยกันจัดนิทรรศการ แต่อย่างไรก็ตาม ในการประกอบการเพื่อให้องค์การอยู่
รอด ทัศนคติและความเชื่อทางด้านสังคมของผู้ประกอบการเพื่อสังคมกลายเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การ เนื่องจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับความ
เชื่อทางด้านสังคมซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อทางด้านธุร กิจ อาทิ ความเชื่อว่าการทากาไรเป็นเรื่องไม่ดี
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เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น และการบวกราคาต้นทุนเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องแบกรับ และใน
บางครั้งความเชื่อและค่านิยมในการทาเกษตรอินทรีย์ของผู้นาองค์การ ซึ่งมุ่งเน้นแต่ในเรื่องของ
อาหารปลอดสารพิษ และสุขภาพที่ดีจนเกินไป อาจทาให้ผู้นาองค์การมองข้ามความสาคัญของความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริ ห ารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ น ทรีย์ ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลในประเด็นการแก้ไขปัญหาทัศนคติและความเชื่อในการทาธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการมองข้ามความสาคัญของการบริหารต้นทุน ทาให้ธุรกิจไม่เติบโต
เท่าที่ควร ทั้งนี้ สิ่งที่สาคัญที่สุดของการบริหารจัดการธุรกิจ คือการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งแนวทาง
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ควรเป็นแนวทางของการที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเปิดใจหาหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจที่มีความคิดที่ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะทางการบริหารจัดการธุรกิจใน
ส่วนที่ผู้ประกอบการขาด ซึ่งเป็นการพัฒนาในประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมสามารถบรรลุผลได้ใน
ระดับหนึ่ง และควรมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิผลในประเด็นของความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลง
มือปฏิบัติ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ค่านิยมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการทาให้ดู
เป็นตัวอย่ างของผู้นากิ จการเพื่ อสังคม ตลอดจนการให้ความส าคัญกั บการฝึกอบรมแลกเปลี่ย น
ความรู้ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหา
อุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ แสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่
ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยได้สรุปคุณลักษณะร่วมของประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา (การปฏิบัติใน
รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม) ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ: ประเด็นวัฒนธรรมทางการ
กระทา (การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคมโดยวิธีการต่างๆ)
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) การมีโครงการฝึกอบรมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิต
กลุม่
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ นักพัฒนา นักวิชาการ และผู้บริโภค(Participatory Guarantee
เพื่อสังคม Systems : PGS) ตามเกณฑ์ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) 2)
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
การมีเวทีประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการสังคม
และผู้บริโภค
การแลกเปลี่ ย นความรู้ โ ดย 1) การท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น 2) การวิ จั ย เชิ ง
กลุ่ม
นักวิชาการ ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research : PAR)
ทรงคุณวุฒิ 3) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสังคม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 1) การเข้าไปทากิจกรรมร่วมกับชุมชน อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการ
เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกร ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการ
ส่วนเสีย
ลดต้นทุนการผลิต 2) การทาวิจัยต่างๆ 3) โครงการฝึกอบรมที่ประยุกต์กับ
ของจริงมาใช้
หน่วยงาน 1) การที่ หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตร
ฝึ ก อบรมแลกเปลี่ ย นความรู้ โ ดยให้ ผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะรายมาแบ่ ง ปั น
ภาครัฐ
ประสบการณ์การทาธุรกิจจากโครงการของตนเอง 2) การเปิดใจหาหุ้นส่วน
ทางธุรกิจที่มีความหลากหลาย เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะทางการบริหารจัดการที่
ผู้ประกอบการขาด
การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการกระทาทาได้โดยการทากิจกรรมที่เน้นการ
สรุป
โดยผู้วิจัย ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรมระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม 3) หลักสูตรฝึก อบรม
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการสังคม
ที่มา: ผู้วิจัย
จากตารางที่ 4.7 ในประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนัก
ปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น สภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการ
ประกอบการเพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า
ลัก ษณะการบริห ารจั ด การมี ลั ก ษณะที่ กิ จ การเพื่ อ สั งคมด้า นอุต สาหกรรมอาหารอิ นทรี ย์ มี ก าร
ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการกระทาโดยการทากิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 1)
โครงการฝึกอบรมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการร่วมมือของเกษตรกรผู้ผลิตราย
ย่อย ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในการสร้างมาตรฐานและการให้หลักประกันด้านคุณภาพร่วมกัน
อาทิ การดู แ ลคุ ณ ภาพร่ว มกั น ในตลาดสี เ ขี ย วตามที่ ต่า งๆ ได้ แ ก่ ตลาดสี เขี ย วจั งหวั ด เชีย งใหม่
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เชียงราย ตลาดสีเขียวจังหวดสุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม ตลาดสีเขียวจังหวัดสงขลา พัทลุง ตลาดสี
เขียวจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเครือข่ายตลาดสีเขียวในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 2) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) หลักสูตรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการสังคม
จากคุ ณลัก ษณะที่ ก ล่า วมาข้ า งต้น ผู้ ใ ห้ข้อมูล ส าคัญกลุ่มผู้ประกอบการเห็นว่า การนาโครงการ
ฝึกอบรมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาความสลับซับซ้อนของระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดย
องค์การอิสระ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นร่วมว่า ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอกนั้นไม่ได้เหมาะกับเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์เพื่อขาย
ในท้ องถิ่น เพราะระบบการตรวจสอบรับรองโดยองค์ก ารอิสระมีระเบีย บข้อกาหนดที่ค่อนข้าง
เข้มงวดและมากเกินความจาเป็นสาหรับการทาการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น นอกจากนี้
ด้วยระเบียบที่เข้มงวด ทาให้การตรวจรับรองของหน่วยงานอิสระไม่สามารถเปิดให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในระบบการตรวจรับรองได้มากนัก รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การตรวจรับรองที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงาน
ภาครั ฐ เห็ น ว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพื่ อ สั งคม มี ลัก ษณะการบริ หารจั ด การที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งเป็นลักษณะที่องค์การมี การ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ซึ่งมีถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างกัน มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงมีการสื่อสาร
ถึงกันไม่ว่าจะระดับไหนก็สามารถสื่อความเห็นของตนเองได้ จากการทากิจกรรมร่วมกัน การ
ประชุมกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกอบรมในลักษณะเรียนรู้งานโดยการสังเกตการ
ทางานของที่มีความชานาญและลงมือปฏิบัติจริง (On the job training) หรือการฝึกอบรมในเชิง
ทักษะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการเข้าไปทากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ อาทิ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อเสริมทักษะอาชีพ และความสามารถในการผลิตให้กับชุมชนเกษตรกร การนาความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น
องค์ การให้ค วามสาคั ญกั บ การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นการสนทนากลุ่ม
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในการ
ประกอบการเพื่อสังคม มีปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ได้แก่ ปัญหาของลักษณะการฝึกอบรมที่เน้นการ
ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ผลิ ตในทางทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลเท่าที่ควร
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เนื่องจากปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงกว่า และมีความ
หลากหลายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปในตลาดปกติ
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริ ห ารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ น ทรีย์ ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลในประเด็นของการที่องค์การมีการทาวิจัยต่างๆ ทุกปี และมีการจัดโครงการฝึกอบรมที่
ประยุกต์กับของจริงมาใช้ อาทิ โครงการที่มีการตลาดนา การฝึกลงปฏิบัติเพื่อนาผลผลิตไปใส่ใน
ตลาดเพื่อให้ถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง และควรมุ่งเน้น
ประสิ ท ธิผ ลในประเด็น การพั ฒนาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ จากการวิ จัย เชิง ปฏิบั ติ ก ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม
(Participatory action research : PAR) ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่ง
วิธีการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างได้ผล เนื่องจากเป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาและแก้ปัญหาของชุมชนโดย
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจัย เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนได้
แสดงความคิดเห็น ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมประเมินผล ในเรื่องที่เป็นปัญหาหรือ
การพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้และพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหาอุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ แสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่
ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยได้สรุปคุณลักษณะร่วมของประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ (การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
วัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การโดยวิธีการต่างๆ) ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ: ประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ
(การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การโดยวิธีการต่างๆ)
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) มีศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการ
กลุม่
ผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับบุคลากร และบุคคลทั่วไป 2) มีการนาความรู้
เพื่อสังคม ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปและการตลาดครบ
วงจรโดยอาศัยภูมิปัญญาไทยเป็นทิศทางนา 3) มีการพัฒนาความรู้ โดยการ
ฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติ เรียนรู้จากของจริง
แล้วไปลงมื อท า 4) การจูง ใจอื่น ๆ อาทิ การชื่นชม การให้มี ส่วนร่ วมใน
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
กิจกรรม การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นต้น
1) มีการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กลุ่ม
นักวิชาการ บริการ 2) มีการฝึกอบรมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สั่งสมประสบการณ์จาก
ทรงคุณวุฒิ การได้สัมผัสกับปัญหาที่แท้จริงในขณะลงมือปฏิบัติงานจริง (On the job
training) 3) การเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรโดยการจูงใจอื่นๆ อาทิ การให้
ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็น ธรรม การให้ใ ห้ มีส่ ว นร่ว มเป็ น เจ้า ของในการดาเนิ น
กิจการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 1) มี โครงการฝึก อบรมที่ประยุ ก ต์กั บของจริงมาใช้ โครงการฝึก อบรม
ในขณะปฏิบัติงาน (On the job training ) เพื่อให้บุคลากรมีทักษะการขาย กับ
ส่วนเสีย
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (Product knowledge) 2) การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลงมือปฏิบัติ 3) การนา
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์
หน่วยงาน 1) การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัด
หลักสูตรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปั นประสบการณ์การทาธุรกิจ
ภาครัฐ
โดยให้ผู้ประกอบการแต่ละราย 2) การมีโครงการฝึกอบรมที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม
1) การมีศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และ
สรุป
โดยผู้วิจัย การแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ใ ห้กับบุคลากร 2) การฝึก อบรมพนักงาน
ในขณะปฏิบัติงาน (On the job training ) 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้น
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลงมือปฏิบัติ 4) มีการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 5) การจูงใจอื่นๆ อาทิ การชื่นชม การให้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม การให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การให้ให้มีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของในการดาเนินกิจการ
ที่มา: ผู้วิจัย
จากตารางที่ 4.8 จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นในประเด็น วัฒนธรรมทางวัตถุ สภาพ
ปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการเพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีลักษณะการ
บริหารจัดการองค์การ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การโดย
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รูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ อาทิ โรงเรียนชาวนา สานักอิสระเพื่อการศึกษาและวิจัย
เรื่องความเป็นอยู่ที่ดี (School for wellbeing) โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School) เพื่อฝึกอบรม
เทคนิ ค การผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ห้ อ งสมุ ด และส านั ก พิ ม พ์ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพภาค
ประชาชน ด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้แก่ประชาชน ศูนย์สารสนเทศ
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เปิดบริการตอบคาถามเกี่ยวกับสมุนไพรและข่าวสารด้าน
การแพทย์แผนไทยที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่ อสารต่างๆ ตลอดจนการมี เวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของเครือข่ายต่างๆ โดยเป็นศูนย์กลางการผลิต การจาหน่าย การเรียนรู้ การแปรรูปและ
การตลาดครบวงจรโดยอาศั ยภูมิปัญญาไทยเป็นทิศทางนา นอกจากนั้น มีการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การผ่านการฝึกอบรมบุคลากรในลักษณะเรียนรู้งาน
โดยการสังเกตการทางานของพนักงานที่มีความชานาญและลงมือปฏิบัติจริง (On the job training)
รวมถึ ง การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ จ ากของจริ ง แล้ ว ไปลงมื อ ท า (Practical
orientation) และการฝึกอบรมบุคลากรตามความชานาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องการ
อบรม การถ่ายทอด และการเป็นวิทยากร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าบุคลากรโดยการจูงใจอื่นๆ อาทิ การ
ชื่นชม การให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุโดยการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นมาในการผลิตวัตถุดิบ วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ค้นหาทางเลือกร่วมกับเกษตรกรในการทาเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อส่งเสริม
การผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านและเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม อย่างไรก็
ตาม ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
อาทิ พนักงาน ผู้มาอบรม ผู้ฝึกอบรม และวิทยากร เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมี
ปัญหาอุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และ หน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพื่อสังคม องค์การมีการเพิ่มมูลค่า
ให้ กั บ บุ ค ลากรในหลายรู ป แบบ อาทิ มี ก ารฝึ ก อบรม และเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ สั่ ง สม
ประสบการณ์จากการได้สัมผัสกับปัญหาที่แท้จริงในขณะลงมือปฏิบัติงานจริง (On the job training)
การจูงใจอื่นๆ เช่น การให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการดาเนินกิจการ
และการสร้า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความรู้ สึ ก มี คุณ ค่ า และรู้สึ ก ภู มิใ จในตัว เอง จากการท า
กิจกรรมร่วมกั นเพื่อสัง คม ในด้า นการเพิ่มมูล ค่าผลิตภัณฑ์ และบริก าร องค์การมีการนาความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
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เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ อาทิ การทานา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การ
แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ หน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า
คุณลักษณะที่สาคัญในการพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุ
และทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ ควรเป็นการที่องค์การให้ความสาคัญกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม
(Shared value) ซึ่งขยับจากความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกั น
กล่าวคือ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อความยั่งยืนของสังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า โดยการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ประกอบด้วย
ปัญหาลักษณะการฝึกอบรมที่เน้นทฤษฎี และการบรรยายให้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว จากความเป็น
จริงในการทดลองปฏิบัติ จะพบว่า การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะการฝึกอบรมที่เน้น
ทฤษฎี และการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
เนื่องจากความเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) ของผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ ไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคยังรวมถึงปัญหาผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีเพียงไม่กี่ชนิด และไม่มีความหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือก
รับประทานมากนัก
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริ ห ารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ น ทรีย์ ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลในประเด็น ของการส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่องค์การมุ่งเน้นลักษณะการ
ฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) การพัฒนาบุคลากรโดยโครงการฝึกอบรมที่
ประยุกต์กับของจริงมาใช้ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม เรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการขายเพิ่มขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
อินทรีย์ (Product knowledge) นอกจากการจัดฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงแล้ว การที่องค์การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการบริหารจัดการองค์การเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรมนุษย์ สามารถช่วยลดปัญหาอุปสรรคด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ซึ่ง
เป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง และควรมุ่งเน้นประสิทธิผลใน
ประเด็นการที่หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ โดยอาจให้ผู้ประกอบการแต่ละรายมาแบ่งปันประสบการณ์
การทาธุรกิจจากโครงการของตนเอง ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหาอุปสรรคในการ
บรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
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ในมิ ติ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป คุ ณ ลั ก ษณะร่ ว มของ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ซึ่ ง แสดง
คุณลักษณะการบริหารจัดการของผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ ในประเด็นการ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
องค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) และประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัด
จาหน่าย และผู้บริโภค) สาหรับประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประเด็นผู้มี
ส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน)
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) ใช้หลักธรรมในการบริหารพนักงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
กลุม่
ผู้ประกอบการ เน้นการทางานเป็นทีม และมีกิจกรรมรางวัล 2) มีการเปิดโอกาสให้พนักงาน
เพื่อสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการพูดคุยกัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การ 3) พนักงานมีอิสระในการดาเนินงาน
1) มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม เพื่อรักษาให้อยู่กับองค์การ
กลุ่ม
นักวิชาการ นานๆ 2) มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รับฟัง
ทรงคุณวุฒิ ความคิ ดเห็น และร่วมตั ดสินใจ 3) การมีเงิ นปันผลให้กั บผู้ถือ หุ้นเป็ น
แรงจูงใจที่สาคัญ แต่ควรเก็บไว้บางส่วนเพื่อการขยายกิจการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ กิจการเพื่อสังคมมีการตอบสนองความพึงพอใจของพนักงานในองค์การ
โดย 1) มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีการปันส่วนจากผลกาไรให้
ส่วนเสีย
พนักงาน 2) พนักงานสามารถรับรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การ
สามารถแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการดาเนินงาน
หน่วยงาน 1) กิจการเพื่อสังคมที่ดีต้องมีธรรมาภิบาล มีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนิน
กิจการไม่เพียงต่อพนักงาน แต่ต้องต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส 2) การ
ภาครัฐ
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหากเกินร้อยละ 30 จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จาก
ภาครัฐได้ เนื่องจากภาครัฐต้องการให้เงินส่วนใหญ่ไปลงทุนซ้าเพื่อขยาย
กิจการ
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในองค์ก ารโดย 1) มีก ารจ่าย
สรุป
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ
โดยผู้วิจัย

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เน้นการทางานเป็นทีม และมีกิจกรรมรางวัล 2) การ
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรับรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การ
สามารถแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการดาเนินงาน 3) การมีเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น และเก็บบางส่วนเพื่อขยายกิจการ

ที่มา: ผู้วิจยั
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาพรวมของมิติด้านการบริหารจัดการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มเห็นว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ ในประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) ในสภาพปัจจุบัน
ของการดาเนินการของการประกอบการเพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า องค์การมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทางานเป็นทีม คือ
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์การ เน้นความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่
มีระบบควบคุมเข้มงวด เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีการปรึกษาหารือกัน
และใช้หลักการตัดสินใจร่วมกัน ผ่านการประชุม รวมถึงมีการพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ให้อิสระพนักงานในการดาเนินการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ นอกจากนั้น ผู้นากิจการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง หรือผู้ถือหุ้น ใช้หลักธรรมในการบริหารพนักงานโดยการดูแลพนักงานในฐานะสมาชิกใน
ครอบครัว และปฏิบั ติต่อพนักงานโดยให้ความส าคัญว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ก ารโดยการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม มีการกระจายหุ้นให้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ได้แก่
ปัญหาการคัดสรรพนักงาน ให้ไ ด้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับตาแหน่งงาน เนื่องจาก
ขนาดของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ไม่ใช่ธุรกิจใหญ่ จึง
มีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจทั่วไปที่ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า
จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และ หน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพื่ อสั งคม องค์ก ารมีก ารดูแ ล
พนักงานที่ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
รับ ฟั งความคิ ดเห็นของพนักงาน และให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการดาเนินงาน
นอกจากนั้น องค์การมีการบริหารความคาดหวังของพนักงานที่เข้ามาใหม่โดยการสื่อสารให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ ลักษณะ และแนวทางขององค์การ เพื่อลดปัญหาการสื่อสารภายในองค์การ ในส่วนที่
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เกี่ยวกับการปันผลให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ คือ ผู้ถือหุ้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นตรงกันว่า
การมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นแรงจูงใจที่สาคัญ แต่ควรมีการกาหนดอัตรา และควรมีการเก็บไว้
เพื่อการขยายกิจการ ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้นากิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเป้าหมาย
ของการประกอบการเพื่อสังคม ว่าผลกาไรส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรมาเพื่อดูแลและพัฒนาองค์ การ อีก
ส่วนหนึ่งจะถูกนาไปดาเนินการเพื่อสังคม ในส่วนของพนักงาน องค์การมีการตอบสนองความพึง
พอใจพนักงานในองค์การเป็นอย่างดี อาทิ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม รวมถึงมีการ
ปันส่วนจากผลกาไรให้แก่พนักงาน การบริหารงานมีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่พนักงานควรจะ
รับรู้ ซึ่งเป็นการทาให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับ
องค์การในระยะยาว ส่วนปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ประกอบด้วย ปัญหาทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่
แตกต่างไปจากเมื่อก่อน ซึ่งพบว่า ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เข้ามาทางานในกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น สิ่ง
ที่ตามมาคือ ปัญหาการบริหารจัดการความคาดหวังในการทางาน เนื่องจาก คนรุ่นใหม่คาดหวัง
ผลลัพธ์เร็วจากการทางาน ปัญหาในเรื่องของความเพียงพอของจานวนบุคลากร เนื่องจากในปัจจุบัน
การคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามาทางานในลักษณะของกิจการเพื่อสังคมค่อนข้างหายาก ซึ่งเกิดมาจาก
การได้รับค่าตอบแทนของพนักงานประจาในกิจการเพื่อสังคมอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับการ
ทางานในองค์การเอกชนอื่น นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นตรงกันว่า ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ส่วนใหญ่ไม่เปิดใจ และกลัวการร่วมงานกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน กล่าวคือ รูปแบบการก่อตั้งกิจการ
เพื่อสังคมส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ก่อตั้งล าพังแต่เพียงรายเดียว หรือกลุ่มเดียว ไม่ได้มีรูปแบบเป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจ ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจไม่สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริ ห ารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ น ทรีย์ ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลในประเด็นของการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการทางานให้มีประสิทธิภาพ การ
หาวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ การเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจที่ทา ผู้ประกอบอาจจะต้องเปิดใจรองรับหุ้นส่วนที่มีความคิด
หลากหลายมากขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจขยายตัว ผู้ประกอบการอาจมีทักษะในการบริหารธุรกิจเพียง
บางเรื่อง จาเป็นต้องหาหุ้นส่วนทางธุรกิ จที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
เข้ามาช่วยขยายกิจการ เพื่อให้ธุรกิจไปรอด ซึ่งประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อ
สังคมสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง และควรมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิผลในประเด็นที่องค์การ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ พนั ก งานโดยการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในกิ จ การเพื่ อ สั ง คมตั้ ง แต่
กระบวนการคัดสรรพนักงาน รวมถึงควรมีการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทา
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กิจกรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในกระบวนการบริหารจัดการ และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหาอุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
ในมิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยได้สรุปคุณลักษณะร่วมของประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอิน ทรีย์ ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค) ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประเด็นผู้
มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค)
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
1) เป็นระบบการทางานกับเครือข่ายผู้ผลิตแบบพึ่งพา ช่วยเหลือกัน อาทิการ
กลุม่
ผู้ประกอบการ นาสินค้ามาขาย คือ การซื้อขาด กับการฝากขาย การขยายองค์ความรู้เชิงลึก
เพื่อสังคม ให้กับเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง การหาพื้นที่ให้แก่ ผู้ผลิตในการออก
นิทรรศการแสดงสินค้า 2) การคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการทา
การเกษตรที่ปลอดภัย พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3) การคานึงถึงสุขภาพของ
ผู้บริโภคโดยการจาหน่ายอาหารอินทรีย์ คัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย 4)
การประชาสัมพันธ์แหล่งที่มาอาหารอินทรีย์เพื่อ กระตุ้นจิตสานึก ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่งยืน
1) การทางานร่วมกับชุมชน โดยการเป็นหุ้นส่วนกัน ช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่งกัน
กลุ่ม
นักวิชาการ และกัน อาทิ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการให้กลุ่มผู้ผลิต การ
ทรงคุณวุฒิ สนับ สนุนในเรื่องเงินทุนและการสร้างตลาดให้ 2) การประชาสัมพั นธ์
แหล่งที่มาอาหารอินทรีย์เพื่อความโปร่งใส และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 1) มีการสนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิตในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การรับซื้อผลิตภัณฑ์
ไปจาหน่าย การสนับสนุนอุปกรณ์การผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการ
ส่วนเสีย
ให้องค์ความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกองค์การรับรู้กระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์ ซึ่งจะเป็น
การทาให้สินค้าได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจ และความมั่นใจ ให้หันมาบริโภคอาหารอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
หน่วยงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการซื้อขายกันโดยตรงอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ
ภาครัฐ
สรุป
โดยผู้วิจัย

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
เปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้ซื้อ ผู้ขาย เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค ซึ่งจะยั่งยืนที่สุด
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์การโดย 1) การทางาน
ร่วมกับชุมชน โดยการเป็นหุ้นส่วนกัน ช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกัน อาทิ
การซื้อขาด กับการฝากขาย การสนับสนุนอุปกรณ์ก ารผลิต การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการให้กลุ่มผู้ผลิต 2) การคานึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยการทาการเกษตรที่ปลอดภัย พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนอย่าง
แท้จริง 3) การคานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคโดยการจาหน่ายอาหารอินทรีย์
คัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย 4) การประชาสัมพันธ์แหล่งที่มาอาหาร
อินทรีย์เพื่อความโปร่งใส และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค

ที่มา: ผู้วิจัย
จากตารางที่ 4.10 จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ในประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค) สภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการ
ประกอบการเพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า
ลักษณะการบริหารจัดการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์การ มุ่งเน้นระบบการทางานร่วมกั น
ระหว่างผู้ประกอบการเพื่อสังคม กับเครือข่ายผู้ผลิตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือเครือข่ายผู้ผลิต อาทิ การช่วยเหลือชุมชนของผู้ประกอบการโดยการเน้นวัตถุดิบ และ
การจ้างงานที่มาจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาวัตถุดิบและอุปกรณ์จากภายนอกให้มาก
ที่สุด การสนับสนุนเครื่องสี อุปกรณ์การผลิต และการช่วยเหลือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ
ขยายองค์ความรู้เชิงลึกให้กับเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และโดย
การพาผู้ที่มีความรู้ความชานาญไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ผลิต เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยี แ ละการท าเกษตรอิ น ทรี ย์ การให้ ค วามยุ ติ ธ รรมโดยไม่ ซื้ อ จากเกษตรกรรายเดี ย ว
เกษตรกรต้องมาเป็นกลุ่ม การให้ความสนับสนุนทางวิชาการ และออกค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสนับสนุนทางด้านการตลาดให้กับ เครือข่าย
ผู้ผลิต อาทิ การจัดหาตลาดให้โดยการนาสินค้าของเกษตรกรผู้ผลิตมาขายใน 2 ลักษณะ คือ การซื้อ
ขาด กับการฝากขาย การจัดหรือหาพื้นที่ให้แก่ผู้ผลิตในการออกนิทรรศการแสดงสินค้า ในแง่ของ
การคานึงถึงผู้บริโภค มีการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ เพื่อความโปร่งใส และเพิ่ม
ความมั่นใจให้ผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่ งยืน มีการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบของการดาเนินธุรกิจร้านอาหารปลอดสารพิษ
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มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ ในแง่ของการคานึงถึงชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูล สาคัญในกลุ่มผู้ประกอบการได้ตระหนักถึง คุณค่าทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาไทย โดยส่งเสริมเกษตรกรรมที่ปลอดภัย ยั่งยืน ให้ขยายตัวออกไป เพื่อรักษาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม การลดขยะ เน้นการใช้ถุงผ้า และนาถุงพลาสติก ถุงผ้า กลับมาใช้ใหม่ การกระตุ้น
จิตสานึกของทุกฝ่าย จากการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสินค้าอาหาร
อินทรีย์ การให้ความรู้ใหม่ๆ ผ่านหนังสือควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
สมาชิก เครือข่าย บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา รวมทั้งสื่อต่างๆ ตลอดจนการเป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมโยง และขยายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มีการจัดตลาดนัดสี
เขี ย วในพื้ นที่ โรงพยาบาล และจัดกิ จกรรมต่าง ๆ อาทิ วงสนทนาเกษตรอินทรีย์ พร้อมประชุม
กรรมการและสมาชิกเครือข่ายตลาดสีเขียว การเยี่ยมชมฟาร์มผู้ผลิต วารสารตลาดสีเขียว และงาน
กรีนแฟร์ใ นช่ วงปลายปี เป็ นต้น ส่วนปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญสาหรับ กลุ่มผู้ประกอบการได้แก่
ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล (Imperfect information) ผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์น้อยมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญใน
การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ หน่ วยงาน
ภาครัฐ เห็นว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพื่อสังคม องค์การมีก ารเข้าไปช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตในด้านต่างๆ อาทิ การสนับสนุนเงินทุนทางด้านการผลิต และทางด้านที่ดินเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต การทางานร่วมกับชุมชนโดยการเป็นหุ้นส่วนกัน ช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกัน อาทิ
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการให้กลุ่มผู้ผลิต และการสร้างตลาดให้ มีการประชาสัมพันธ์
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การรับรู้ในกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์ ซึ่งใน
ระยะยาวจะสามารถทาให้ธุรกิจเติบโตได้ นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ได้ให้
ความเห็ น ว่ า การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภายนอกองค์ ก าร โดยการเปลี่ ย น
ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อ ผู้ขาย เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค จะก่อให้เกิดความยั่งยืนที่สุด โดยมี การสร้าง
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการซื้อขายกันโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายของภาครัฐส่งเสริมในเรื่อง
ดั ง กล่ า ว จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บได้ แ ก่ ในปั จ จุ บั น การตระหนั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ของผู้ บ ริ โ ภคยั ง ไม่ ม ากพอ ผู้ บ ริ โ ภค และคนที่ มี บ ทบาทต้ อ งสนั บ สนุ น หรื อ ควร
สนับ สนุน กิ จการเพื่ อสั ง คม ไม่ มี ความเข้าใจว่า กิ จการเพื่ อสั งคมแตกต่างจากธุรกิ จทั่ว ไป หรื อ
แตกต่างจากมูลนิธิอย่างไร ส่งผลให้ไม่มีตลาดรองรับสินค้าเท่าที่ควร อีกทั้งปัญหาความเชื่อและ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติที่
ไม่อร่อย ตลอดจนปัญหาการขาดความมั่นใจของผู้บริโภคในคุณภาพสินค้า เนื่องจากการขาดความ
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เข้าใจ และขาดความมั่นใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ รวมถึง การมีมาตรฐานและตรารับรองหลากหลาย
ทาให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ไม่แน่ใจว่าควรเชื่อถือการรับรองจากหน่วยงานไหน
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่ า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริ ห ารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ น ทรีย์ ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลในประเด็นของการกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคโดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยการให้
ทดลองชิมสินค้าตัวอย่าง และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของอาหารอินทรีย์ อาจเป็น การ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ โดยการแสดงด้วยภาพ แผ่นพับ (Brochure)
แสดงถึงกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่ง
เป็ น ประเด็ น ที่ กิ จ การเพื่ อ สั ง คมสามารถบรรลุ ผ ลได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง และควรมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
ประสิทธิผลในประเด็นของการที่ภาครัฐออกนโยบายสนับสนุนการบริโภคอาหารอินทรีย์อย่าง
จริงจัง สร้างกลไกช่วยเหลือสนับสนุนด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชน โดยการส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในเรื่องต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นความหมายของเกษตรอินทรีย์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารอินทรีย์ หน่วยงาน
และตราในการรับรองมาตรฐานที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหา
อุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
ในมิติด้านนโยบายของภาครัฐ ผู้วิจัยได้สรุปคุณลักษณะร่วมของประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งแสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ
กลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ ในประเด็น นโยบายของภาครัฐ ประกอบด้วย 2
ประเด็น ได้แก่ ประเด็น นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่ อสังคม และ
ประเด็นการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม
สาหรับประเด็น นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ : ประเด็นนโยบายและ
มาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ได้รับการสนับสนุนทางด้านนโยบายและมาตรการจากภาครัฐในเรื่องต่างๆ
กลุม่
ผู้ประกอบการ อาทิ งบประมาณในการสนั บ สนุ น การฝึ ก อบรม การท าเกษตรอิ น ทรี ย์
เพื่อสังคม งบประมาณสนับสนุนในโครงการต่างๆ การรับรองแล็ปจุล ชีวะ และกา
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
รับรองมาตรฐาน GMP นโยบายการเกษตรต่างๆ อาทินโยบายความมั่นคง
ด้านอาหาร หรือนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ได้แก่ 1) นโยบาย
กลุ่ม
นักวิชาการ สนับสนุนทางด้านเงินทุนต่างๆ อาทิ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่า การกู้เงินจาก
ทรงคุณวุฒิ สถาบันการเงินได้โดยไม่มีหลักทรัพย์ การค้าประกันสินเชื่อ เป็นต้น 2) การ
ลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการสังคม 3) การกาหนดนโยบายช่วยเหลืออื่นๆ
อาทิ ระบบการลงทะเบี ย น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก การมี
พระราชบัญญัติรองรับฐานะกิจการเพื่อสังคม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ได้แก่ 1) นโยบาย
ส่ง เสริม ทางด้า นเงินทุน อาทิ การรับรองมาตรฐานเพื่ อส่งออก การมีเขต
ส่วนเสีย
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดต้นทุนการผลิต 2) การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการ
สังคม 3) การที่ภาครัฐช่วยเหลือด้านการตลาด 4) การสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ การพั ฒ นาและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 5) มาตรการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องโทษของสารเคมี
หน่วยงาน นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ได้แก่ 1) การตั้ง
กองทุ น อิ น ทรี ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต 2) การลดหย่ อ นภาษี ใ ห้
ภาครัฐ
ผู้ประกอบการสังคม 3) การมีเงินทุนตั้งต้นสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่
เริ่มต้นธุรกิจ 4) นโยบายทางภาษีสนับสนุนผู้ประกอบการอินทรีย์ อาทิ การ
ไม่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล การเครดิตภาษี เป็นต้น 5) การช่วยเหลือในการ
เข้าถึงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า 6) การสร้างระบบตลาดคุณภาพ
นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมทาได้โดย
สรุป
โดยผู้วิจัย 1) นโยบายสนับ สนุ น ด้า นเงิ นทุ นต่ างๆ อาทิ งบประมาณสนับสนุน การ
ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ กองทุนอินทรีย์เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต การให้
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า 2) การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการสังคม 3) นโยบาย
ช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ ระบบการลงทะเบียนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 4) การสร้าง
ระบบตลาดคุณภาพ
ที่มา: ผู้วิจัย
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มิติด้านนโยบายของภาครัฐ ในภาพรวมของมิติด้านนโยบายของภาครัฐ จะเห็นได้ว่า ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มเห็นว่า นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อ ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย์ ในประเด็นนโยบายและมาตรการใน
การส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม ในสภาพปัจจุบันของการดาเนินการของการประกอบการ
เพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่ า องค์การได้รับ
การสนับสนุน และส่งเสริมจากนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ไม่ ว่าจะเป็ นงบประมาณในการสนับสนุนการฝึก อบรมการทาเกษตรอินทรีย์
นโยบายการเกษตรต่างๆ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณใน
โครงการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค โครงการโรงเรียนสุขภาพดี จากสานักงานกองทุน
สนับ สนุน การสร้ า งเสริม สุข ภาพ (สสส.) นอกจากนั้น ภาครัฐ มี นโยบายส่งเสริมการใช้ ย าจาก
สมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การได้รับการยอมรับจากประชาชนในการหันมาใช้สมุนไพรที่ปลอด
สารเคมีมากขึ้น ในส่วนของการรับรองมาตรฐาน องค์การได้รับการช่วยเหลือในการรับรองแล็ปจุล
ชีวะจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีการกาหนดมาตรการใน
การช่ ว ยเหลื อ การท ามาตรฐาน นอกจากนั้ น ในการรั บ รองคุ ณ ภาพอาหาร องค์ ก ารได้ รั บ การ
สนับสนุนจากนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good manufacturing practice : GMP) จาก
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย และมั่ นใจต่อการบริโภค อย่ างไรก็ ตาม ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ประกอบด้วย ปัญหา
นโยบายที่มีอยู่จานวนไม่น้อยไม่ได้ถูกนามาใช้และผลักดันให้เกิด ผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ
นโยบายความมั่นคงด้านอาหาร และนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้น
มีหลายนโยบายที่ขัดแย้งกันเอง อาทิ นโยบายเกี่ยวกับสารเคมีการเกษตร นโยบายความปลอดภัย
ด้านอาหาร นโยบายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุก รรม นโยบายเกษตรอินทรีย์ นโยบายประกันราคา
ผลผลิตการเกษตร และนโยบายพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ส่วนนโยบายส าคัญที่ต้องทบทวน
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อ มทางนโยบายที่เกื้อหนุน และเหมาะสมต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยได้แก่ นโยบายสารเคมีการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
สารเคมีอย่างปลอดภัย การรณรงค์ลดการโฆษณาที่สนับสนุนการใช้สารเคมี นโยบายเกี่ยวกับที่ดิน
การเกษตร ควรเข้มงวดในการอนุญาตให้มีการใช้พื้นที่ โดยการกาหนดเขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ ทาง
การเกษตรเท่านั้น และนโยบายเกี่ยวกับระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง ที่มีความซ้าซ้อน
ของมาตรฐานการเกษตรและอาหารของหลายหน่วยงาน
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อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงาน
ภาครัฐ เห็นว่า ในภาพรวมภาครัฐมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริม กิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ใ นด้า นต่างๆ อาทิ นโยบายการลดหย่ อนภาษี ให้กั บผู้ประกอบการ
นโยบายสนับสนุนงบประมาณให้กับ ผู้ประกอบการในการจัดทาโครงการต่างๆ นโยบายการปล่อย
เงินกู้ และนโยบายการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุน
วิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างไรก็ตาม โดยสภาพการณ์ในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลสาคัญประเมินว่า นโยบาย
และมาตรการของภาครั ฐ ในการส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การเพื่ อสั ง คมยั ง ไม่ชั ด เจนเท่ าที่ ค วร
ค่อนข้างช้า และยังไม่เห็นผลต่อเนื่องในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีระเบียบและขั้นตอนมากมายซึ่งเป็น
ข้อจากัดต่อประสิทธิผลของการดาเนินกิจการเพื่อสั งคม รวมทั้ง ภาครัฐยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทที่
เหมาะสมในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสังคม
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริ ห ารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ น ทรีย์ ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม
ประสิท ธิ ผลในประเด็ นของการที่ ภ าครั ฐควรมีน โยบายสนับสนุนผู้ ประกอบการเพื่ อ สังคมใน
ลั ก ษณะที่ เ ป็ น การลงทุ น จากภาครั ฐ จริ ง ๆ ไม่ ใ ช่ ก ารให้ เ งิ น เพื่ อ ใช้ แ ล้ ว หมดไปในระยะสั้ น
นอกจากนั้น นโยบายของภาครัฐควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือนโยบายเกษตรอินทรีย์ และ
ส่วนที่สองคือ นโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ในส่วนแรก ภาครัฐต้องสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้
เกษตรกรเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์โดยที่เป็นการลงทุนของภาครัฐ อาทิ การตั้งกองทุนอินทรีย์
เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเก็บภาษีเกษตรเคมี การยกเว้นภาษีเกษตรอินทรีย์ และการสร้าง
ระบบตลาดที่มีคุณภาพ เป็นต้น ส่วนที่สองคือ นโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ภาครัฐควรเข้ามามี
บทบาทในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) การมีเงินทุนตั้งต้นสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจ 2)
การช่วยเหลือในการเข้าถึงเงิน ทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า โดยใช้หลักทรัพย์ค้าประกันน้อย 3) การ
ลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการสังคม รวมถึงการยกเว้นภาษีนิติบุคคลให้กับนักลงทุนทางสังคม 4)
การสร้า งระบบตลาดคุ ณภาพ คื อ การที่ภ าครั ฐสามารถส่งเสริม กิ จ การเพื่ อสัง คมได้ โ ดยไม่ผิ ด
กฎหมายโดยการกาหนดให้การซื้อของจากกิจการที่ได้รับการรับรองฐานะเป็นกิจการเพื่อสังคม และ
การจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชนได้ ในราคาสูงกว่าราคากลาง และสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้
ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการเพื่อสังคมยังมีปัญหาอุปสรรคในการบรรลุผลในประเด็นดังกล่าว
ในมิติด้านนโยบายของภาครัฐ แสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
แต่ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยได้สรุปคุณลักษณะร่วมของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
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กิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหารอิ น ทรี ย์ ในประเด็ น การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และ
ผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม ดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ตารางสรุปคุณลักษณะมิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ : ประเด็นการมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม
ผู้ให้ข้อมูล คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
สาคัญ
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ได้ รับ การส่ง เสริ ม จากภาครั ฐ จากการมี ส่ว นร่ว มในโครงการต่ างๆ อาทิ
กลุม่
ผู้ประกอบการ โครงการจัดส่งคนมาฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและ
เพื่อสังคม สหกรณ์ โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาด
สินค้าอินทรีย์กับกระทรวงพาณิชย์ และโครงการที่ให้คาปรึกษาและเงินทุน
สนับสนุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นต้น
1) การที่ภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานเอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม
กลุ่ม
นักวิชาการ เข้ามาเพื่อให้คาแนะนาเรื่องระบบการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด เป็น
ทรงคุณวุฒิ ต้น 2) ภาครัฐทางานร่วมกับองค์กรตัวกลางที่ทาหน้าที่สนับสนุนกิจการเพื่อ
สังคม อาทิ มูลนิธิอโชก้า สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น 3) ภาครัฐขอความร่วมมือจาก
บริษัทที่มีความชานาญเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ อาทิ การแก้ปัญหา
ในการขนส่ง 4) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดนโยบาย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 1) รัฐบาลสนับ สนุนผ่านตัวกลางคือเอกชน เพื่ อความคล่องตัวในการให้
ความช่วยเหลือ ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 2) ภาครัฐทางานร่วมกับ
ส่วนเสีย
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยเป็นผู้เบิกทางในการลงไปทางานกับชุมชน 3)
การสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดหาเมล็ดพันธุ์
วัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่า การสอนทาปุ๋ยอินทรีย์ การรับรองตลาด และตั้ง
กองทุนสนับสนุนการผลิตของชุมชน
หน่วยงาน การมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบ การสังคม รัฐควรเป็นผู้ที่ทาหน้าที่
คอยช่วยเหลือในการทาให้ผู้ประกอบการสังคมเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะ
ภาครัฐ
ได้ มากกว่าที่จะเข้าไปกากับดูแล
การมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการทาได้โดย 1) ภาครัฐสนับสนุน
สรุป
โดยผู้วิจัย ผ่านตัวกลางคือเอกชน หรือจัดตั้งหน่วยงานเอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจการ
เพื่อสังคมเพื่อให้คาแนะนาเรื่องระบบการบริหารจัดการต่างๆ 2) ภาครัฐ
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ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ

คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ทางานร่วมกับองค์การตัวกลางที่ทาหน้าที่สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม อาทิ
มูลนิธิอโชก้า สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น 3) ภาครัฐสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิต
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีการรับรองตลาดให้

ที่มา: ผู้วิจัย
จากตารางที่ 4.12 จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น สภาพปัจจุบันของการดาเนินการของ
การประกอบการเพื่อสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อ มูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ
พบว่า ในประเด็นการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อ
สังคม ซึ่งต่อเนื่องมาจากประเด็นนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม
องค์การได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐจากการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐ ในการ
สนับสนุนการจัดทาโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัดส่งคนมาฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์จาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม เพื่อขยายองค์ความรู้
ในการท าเกษตรอินทรีย์ และส่ง เสริมการทาเกษตรอย่างยั่ งยื น โครงการศึก ษาและจัดทาข้อมูล
สถานการณ์ ก ารผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ ซึ่ ง เป็ น งานศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากการร่ ว มมื อ กั บ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษา คื อ ศู น ย์ พั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน นอกจากนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมี
การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทาโครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก หรือการต่อยอดการวิจัย
ต่างๆ จากเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้สูงขึ้น ตลอดจนในการตั้งสูตรต่างๆ
ของอาหารได้มีที่ปรึก ษาของมหาวิทยาลัย นเรศวรเข้ามาช่วยเหลือ และได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในเรื่ององค์ความรู้ การให้คาปรึกษา และเงินทุนสนับสนุน
ตลอดจนความร่วมมือกันระหว่างสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) องค์การอ๊
อกแฟม (Oxfam) และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน สหกรณ์กรีนเนท ในส่วนของการสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของผู้ผลิตในการบริหารจัดการองค์ก ารตัวเอง ตามหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการค้าที่เป็นธรรม
(Fair trade) อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ประกอบด้วย ปัญหาการขาดความ
ต่อเนื่องในการให้ความสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากการขาดความต่อเนื่องในนโยบายซึ่งเป็นผล
มาจากการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลและการเปลี่ยนรัฐบาล ปัญหาการขาดความคล่องตัวของส่วน
ราชการในการดาเนินการด้วยข้อจากัดเรื่องกฎระเบียบ และปัญหาการขาดความรู้ในเรื่องเกษตร
อินทรีย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
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จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า ในภาพรวมภาครัฐมีการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมโดยผ่าน
การทางานร่วมกับองค์การตัวกลางที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแล และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดาเนิน
ธุรกิจ อาทิ การทางานระหว่างมูลนิธิอโชก้าร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยการสารวจความ
ต้องการของชุมชน และนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน นอกจากนั้น
ภาครัฐโดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมมือกับสถาบันเช้นท์ฟิวชั่น
ในคัดเลือกโครงการที่จะให้การสนับสนุน ทางด้านเงินทุน และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ต่างๆ
ในการดาเนินโครงการที่ได้รับคัดเลือก อย่างไรก็ตาม โดยสภาพการณ์ในปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่ ม นั ก วิ ช าการ และกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เห็ น ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งภาครั ฐ และ
ผู้ป ระกอบการเพื่ อสั ง คมยั ง มี ไ ม่ มากเท่า ที่ค วร อีก ทั้ ง นโยบายและมาตรการของภาครั ฐในการ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมยัง ขาดความชัดเจน และขาดความต่อเนื่องในการนาไปปฏิบัติ ตลอดจน
ขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคมในการกาหนด
นโยบาย ส่วนผู้ใ ห้ข้ อมู ล ส าคั ญ จากหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ภาครัฐควรเป็นผู้ที่ทาหน้าที่คอยช่วยเหลือในการทาให้ผู้ประกอบการสังคม
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้ มากกว่าที่จะเข้าไปกากับดูแล นอกจากปัญหาการขาดความชัดเจน
และไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐแล้ว ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า บุคคลทั่วไปยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ ยวกับกิจการเพื่อสังคม
โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ค่อนข้างสืบค้นได้ยาก
จากสภาวะดัง กล่ า วสามารถสรุป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะที่พึ ง พั ฒนาในแง่ประสิทธิผ ลการ
บริ ห ารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ น ทรีย์ ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลในประเด็น ของการที่ภาครัฐเพิ่มบทบาทในเข้ามามีส่วนร่วมในการวางรูปแบบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยอาจเป็นการที่ภาครัฐร่วมมือกับผู้ประกอบการในการเข้าไป
สนับสนุนชุมชน โดยเป็นผู้เปิดทางให้ หรือภาครัฐโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพใน
การด าเนิ น งาน และขอความร่ ว มมื อ ไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ในการท างานร่ ว มกั น ซึ่ ง ลั ก ษณะใน
กระบวนการสนับสนุนของภาครัฐควรทาอย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลา อาจลดขนาดของโครงการ
ลงมาเพื่อให้สามารถดาเนินการสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง หรือการที่ภาครัฐสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของภาคเอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม และจัดตั้งเป็นบริษัท SE for SE ขึ้นซึ่งเป็น
กิจการเพื่ อสังคม เพื่อสนับสนุ น และส่งเสริม การประกอบการเพื่ อสังคม ในการจัดสัมมนา ให้
เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น ให้ กู้ ให้ ค าแนะน าเป็ น พี่ เ ลี้ ย งในเรื่ อ งระบบการบริ ห ารจั ด การ ระบบบั ญ ชี
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การตลาด การขนส่ง เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ภาครัฐอาจกาหนดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทางานร่วมกัน และมีการกากับกันเอง หรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบาย ส าหรั บ การแก้ ปั ญ หาการขาดความรู้ และการเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูล ควรเป็นแนวทางของการที่ภาครัฐออกนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสานึกของการ
รับ ผิดชอบต่อสัง คมให้กั บเด็กและเยาวชนในสังคม ส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ใ ห้กั บ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งในการประชุมกาหนดนโยบาย ภาครัฐควร
เปิดกว้างและรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กล่ า วโดยสรุ ป ในการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมด ต่างเห็นพ้องในแนวทางเดียวกันว่า กิจการเพื่อ
สังคมโดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแสความตื่นตัว
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค แต่ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ในประเทศไทยไม่สามารถปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติได้ เนื่องจากปัญหาต้นทุนการผลิต
ที่สูง ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยกลไกการสนับสนุนและกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เมื่อพิจารณาถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญต่างเห็นว่า ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านได้แก่
ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายของภาครัฐ โดย
เริ่ ม จากการที่ อ งค์ ก ารมี ลั ก ษณะการบริห ารจั ด การที่ผู้ น ามีคุ ณ ลัก ษณะที่ ส าคั ญ คือ เป็ น ผู้น าที่ มี
วิสัยทัศน์ และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคม สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ทา
ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นานวัตกรรมมาใช้ มีความมุ่งมั่น
เชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าเปลี่ยนแปลง และมีทักษะความรู้ความสามารถในการทาธุรกิจ จากที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น คุณลักษณะของผู้นาจะเป็นตัวกาหนดเป้าหมาย และทิศทางขององค์การซึ่ง
สามารถสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นวัฒนธรรมทั้งทางด้านความคิด การกระทา และวัตถุขององค์การ
โดยผ่านสมาชิกในองค์การคือพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่ วนได้ส่วนภายในองค์การที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของกิจการเพื่อสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การให้ความสาคัญกับการ
ตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม และการสร้างแรงจูงในการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
เพื่อสังคม รวมถึง การคานึงถึงผู้มีส่วนเสียภายนอกองค์การอันได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ผู้บริโภค
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากการเปิดโอกาสให้ชุมชนผู้ผลิตมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าของในการประกอบการเพื่อสังคม มีก ารดาเนินการค้าที่เป็นธรรม และการสนับสนุน

251

กระบวนการผลิตให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนั้น สิ่งจาเป็นที่ขาดเสียไม่ได้คือ
การที่ภาครัฐออกนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการคานึง
มาตรการสนับสนุนทางภาษี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการ
ช่วยเหลือทางด้านการตลาด หากกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์ประกอบทางการจัดการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อมส่งผลให้การบริหารจัดการขององค์การมี
ประสิทธิผล
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ภาพที่ 4.2: ประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 4.3: คุณลักษณะประสิทธิผลมิติด้านภาวะผู้นา
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 4.4: คุณลักษณะประสิทธิผลมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 4.5: คุณลักษณะประสิทธิผลมิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 4.6: คุณลักษณะประสิทธิผลมิติด้านนโยบายของภาครัฐ
ที่มา: ผู้วิจัย

