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บทคัดย่อ
ในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ล้วนประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรมีลักษณะและช่วงฤดูกาลที่ออกผลผลิตที่
ใกล้เคียงกัน เมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมจึงได้มีการเปลี่ยนจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมมาเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรอัจฉริยะ โดย
ผูป้ ระกอบการเกษตรทีม่ คี วามรู้ เน้นการใช้เครือ่ งจักร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม เข้ามาช่วยในด้านการจัดการวัตถุดบิ
การผลิต จนถึงการส่งออกไปสูต่ ลาดโลก ซึง่ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นเครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญสำ�หรับผูป้ ระกอบการ
เกษตรอัจฉริยะเพื่อสร้างสิ่งที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง และทำ�ให้ธุรกิจเกษตรมุ่งไปสู่ความสำ�เร็จ ดังนั้น บทความนี้จึงรวบรวมทฤษฎีที่
สำ�คัญและทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะ เพือ่ กำ�หนดกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบด้านสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้านนวัตกรรม และกลยุทธ์การสร้างวิธีครองใจผู้บริโภค
คำ�สำ�คัญ: ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
Abstract
In Thailand, the majority of the population makes a living through agriculture in which most of the
agricultural products are produced during the same time of year. Considering the fact that the agricultural
industry is rapidly growing in this industrial age, farmers have to come up with new strategies to make
themselves more competitive in raw material management and production through using more technology
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blended with knowledge, information technology and innovation. Creating competitive advantage is the main
key to have more advantages than competitors. This article aims to collect the related important theories
and literature review about smart farming strategies, advantages of information technology and social media
as well as strategic advantages of innovation, and strategies to find out new ways as to how to increase the
competitiveness of farmers in open market conditions. This review can be used as a guideline in creating a
competitive advantage for smart farming enterprise.
Keywords: Competitive Advantage, Smart Farming Enterprise
บทนำ�

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ภาคเกษตร
มีบทบาทสำ�คัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เนื่องจากภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็ง
รวมทั้งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารส่งออกที่สำ�คัญรายใหญ่
ของโลก (Office of the National Economic and Social
Development Board, 2012) ประกอบกับภาคเกษตร
สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำ�นวนมาก แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน (“Low price...”, 2012)
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนด้านการเกษตรที่สูง เนื่องจากปัจจัย
การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ย และยาฆ่าศัตรูพืช มีราคาสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่สูงขึ้นตามต้นทุน
การผลิต (Promna, 2015) ทัง้ นี้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ทำ�ให้ภาคเกษตรมีบทบาทสำ�คัญ
มากขึ้น แต่เกษตรกรกลับได้รับผลกระทบจากปัญหาผลผลิต
ล้นตลาดทำ�ให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ�  (Phongphit, 2013)
มีการแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งด้านราคาสินค้าเกษตร ผลผลิต
และช่องทางการจัดจำ�หน่าย ไม่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต
ต้นทุนในการผลิต และวิธีการเก็บรักษา ซึ่งในด้านการตลาด
เกษตรกรยังประสบปัญหาความไม่แน่นอนของการตลาด
รวมถึงปัญหาการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้
เกิดปัญหาความมั่นคงในอาชีพ และคุณภาพชีวิตตามมา
ปัจจุบันโลกอุตสาหกรรมกำ�ลังก้าวเข้าสู่การปฏิวัติ
ครั้งใหม่ ที่เรียกว่า ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำ�ให้ประเทศไทย
ต้องมีการปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพของประเทศในการแข่ ง ขั น กั บ ประเทศอื่ น
(Chanchaochai, 2016) โดยการเปลีย่ นจากการผลิตปริมาณมากแต่ได้ผลผลิตน้อย ไปสู่การผลิตปริมาณน้อยได้ผลผลิตมาก เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในกลุ่มเทคโนโลยี  
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และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (The Government Public
Relations Deparment, 2016) การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม
4.0 ก่อให้เกิดการเกษตรสมัยใหม่ (Choutridsanawong,
Hasitpanichkul, & Thongsard, 2014) โดยเน้นการใช้
เครื่องจักร เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อรองรับ
ตลาดการค้าสินค้าเกษตร
ปัจจุบันเกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงการดำ�เนินงาน
จากอดีต ให้กลายเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur) ที่ทำ�
เกษตรกรรมอย่างมีเป้าหมาย มีการบูรณาการใช้ความรู้ด้าน
การตลาดสำ�หรับวางแผนการผลิต รวมทั้งความรู้ใ นการ
ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Ministry of Information
and Communication Technology together with
Thammasat University Research and Consutancy
Institute, 2014) ดังนั้น ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
จึ ง ควรมี ค วามรู้ ที่ ช่ ว ยในเรื่ อ งการลดต้ น ทุ น และเข้ า ใจ
เทคโนโลยีที่มีค วามก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อลดปั ญ หา
เกษตรแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เป็นการสร้างความแตกต่างให้กบั ผลผลิตทางการเกษตร และ
ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างมั่นคง (Chairat,
Savatsomboon, & Songsrirote, 2012)
จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นได้ว่า กลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะ วัตถุประสงค์
ของบทความนี้ ต้ อ งการนำ � เสนอกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
โดยการทบทวนวรรณกรรม ด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

ทบทวนวรรณกรรม
การเกษตรเป็ น อาชี พ หลั ก ของคนไทยตั้ ง แต่ เ ดิ ม
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทางการเกษตร ซึ่ ง
การเกษตรแบบดั้งเดิมนั้น เป็นยุคที่ใช้แรงงานคนในการปลูก
และเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้สัตว์เป็นเครื่องทุ่นแรง ผลผลิตที่
ได้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและหมู่เครือญาติ ส่วนที่เหลือ
สามารถแลกเปลีย่ นในชุมชนหรือสังคมเพือ่ นบ้าน หากมีเหลือ
จึงนำ�ไปจำ�หน่าย ซึ่งในยุคเกษตรแบบดั้งเดิมนี้ไม่มีเครื่องจักร
หรือเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันได้มีการนำ�
เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับ
การเกษตร เช่น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้านต้นทุน และการ
เพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยทำ�ให้เกษตรกรมี
ความรู้ เพิ่มความสามารถ และเปลี่ยนจากเกษตรกรมาเป็น
ผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะได้ในทีส่ ดุ (Maesincee, 2016)
การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)
ในปัจจุบันมีหลายประเทศ เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ ที่กำ�ลังฟื้นฟูและพัฒนาภาคการเกษตร โดยนำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาใช้เป็นเครือ่ งมือ เพือ่
ให้เกษตรกรเกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และง่ายต่อการ
จัดการระบบการผลิต (Keating, Carberry, Thomas, Clark,
Hershey, & Neate, 2013) ทำ�ให้เกษตรกรใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต เกิดความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Shashwathi, Priyam, &
Suhas, 2012) สิ่งสำ�คัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
อัจฉริยะจำ�เป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
เกษตรกรเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ การเกษตรอัจฉริยะจึงเป็นรูปแบบ
การเกษตรที่ ผ สมผสานความรู้ ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำ�เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุน ลดปัญหา
ความความยากจนของเกษตรกร และที่สำ�คัญไม่มีอันตราย
ต่อผู้บริโภค
การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สังคมออนไลน์
ต่อการจัดการเกษตรอัจฉริยะ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลด้าน
การเกษตร ราคาของผลผลิต และความต้องการผลผลิต
ทางการเกษตรในตลาด ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจ

เกี่ยวกับการผลิตได้ดีขึ้น และสามารถผลิตได้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด
นอกจากนี้ สือ่ สังคมออนไลน์ยงั เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีความทันสมัย สามารถ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ (Kavoura & Katsoni, 2013)
ช่วยสร้างความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำ�ให้สื่อสังคมกระจายไปทั่วทุกมุมโลก
ดังนัน้ สือ่ สังคมออนไลน์จงึ มีบทบาทในการจัดการความรูด้ า้ น
การเกษตรอัจฉริยะได้ดังนี้
1. การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เข้ า ถึ ง
ผูบ้ ริโภคได้งา่ ยทีส่ ดุ สามารถส่งผ่านความรูท้ างการเกษตรผ่าน
สือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ ก่อให้เกิดการรับรูไ้ ด้กว้างขึน้ เช่น การ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการเกษตร การเรียนรูใ้ นการปลูก
พืชต่างๆ หรือแม้แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการ
ตลาดสินค้าเกษตร
2. เฟซบุ๊ก (facebook)
สื่ อ เฟซบุ๊ ก เป็ น เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ มี ผู้ ใช้
มากที่สุด เป็นช่องทางที่สามารถให้ข้อมูลทางการเกษตรได้ดี
นอกจากเป็นสือ่ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารแล้ว เฟซบุก๊ ยังเป็นช่องทาง
การสื่อสารที่มุ่งเน้นผู้บริโภค และสามารถโต้ตอบระหว่าง
กันได้ สื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ เป็นช่องทางเพื่อเข้าถึง
ลูกค้าใหม่ๆ (Hansson, Wrangmo, & Solberg, 2013)
นับเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอีกทางหนึง่
(Champoux, Durgee, & McGlynn, 2012)
3. ทวิตเตอร์ (twitter)
ผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะสามารถใช้สอื่ ทวิตเตอร์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลได้สั้นๆ เนื่องจากมีการจำ�กัดข้อความ
(Hughes, Rowe, Batey, & Lee, 2012) และสามารถสนทนา
โต้ตอบกับลูกค้าได้ จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการทำ�การ
ตลาดแบบปากต่อปากผ่านทวิตเตอร์ (Word of Mouth:
WOM) ตัวอย่างเช่น การบอกต่อในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรต่างๆ โดยสามารถเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลระหว่าง
เกษตรกรอัจฉริยะและผู้บริโภคได้
4. ยูทูบ (youtube)
ยูทูบเป็นสื่อสามารถแบ่งปันวิดีโอที่ผู้ประกอบการ
สร้างขึ้น โดยสร้างวิดีโอเพื่อทำ�ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงกิจกรรมที่
ผูป้ ระกอบการจัดทำ�ขึน้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ ผ่าน
สื่อยูทูบ โดยผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ สามารถสร้าง
ช่องรายการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่สนใจ
เข้ามาติดตามชมผ่านช่องรายการที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้น
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2561
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เมื่อมีข้อมูลหรือสินค้าเกษตรนำ�เสนอสามารถอัพเดตข้อมูล
ผ่านช่องทางยูทบู ได้ทนั ที (Churchill, Snowdon, & Munro,
2012) จึงถือเป็นช่องทางทีส่ ร้างการรับรูใ้ ห้ผบู้ ริโภคผ่านวิดโี อ
และภาพทำ�ให้ผู้บริโภครับรู้ได้ง่ายขึ้น เช่น การแนะนำ�สินค้า
เกษตร เป็นต้น
สื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นช่องทางที่
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการ
เกษตรอัจฉริยะสามารถรับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างทันเวลา
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตและสินค้าเกษตร
1. คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ (clound computer)
คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ เป็นการเชื่อมโยงหน่วย
จัดเก็บข้อมูลกับโครงสร้างพื้นฐาน และวิธีการประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ และการให้การบริการด้านเทคโนโลยี โดยผู้ใช้
งานสามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการใช้ ง านได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
มี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง และสามารถใช้ ง านระบบคลาวด์ ผ่ า น
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต ดังนัน้ ระบบคลาวด์จงึ เป็นการบริการ
ด้ า นเทคโนโลยี ที่ ส ามารถใช้ ง านได้ โ ดยไม่ จำ � กั ด สถานที่
ปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ระบบคลาวด์ช่วยในการจัดการข้อมูล
เกีย่ วกับกระบวนการปลูกพืช โดยช่วยจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประสิทธิภาพการผลิตของพืชแต่ละกลุม่ ทีต่ อ้ งการทำ�การ
วิ เ คราะห์ รวมถึ ง สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิตได้อย่างอัตโนมัติ (Leawpanich, 2012)
2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (internet of things)
เทคโนโลยีทสี่ ามารถช่วยให้เกษตรกรทราบถึงขัน้ ตอน
การเจริญเติบโตของพืชในระยะงอก และระยะเจริญเติบโตอืน่ ๆ
และสามารถทำ�การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในสภาวะต่างๆ
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช หรื อ
แม้แต่วิเคราะห์ปริมาณน้ำ�ที่พืชต้องการ เพื่อป้องกันการได้
รับน้ำ�ในปริมาณที่มากจนเกินไป ตัวอย่างเช่น ประเทศจีน
ที่นำ�การเกษตรอัจฉริยะมาใช้จนประสบความสำ�เร็จ ในปี
ค.ศ. 2009 เนื่องจากประธานาธิบดีของจีนได้ริเริ่มโครงการ
Sensing China ซึง่ โครงการนีเ้ น้นการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้จัดส่ง
ข้ อ มู ล ประมวลผล และสนั บ สนุ น การสร้ า งข้ อ มู ล เกษตร
อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาการเกษตรและสร้างความมั่นคงทาง
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อาหารและสินค้าเกษตร โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูลทางการ
เกษตรผ่านสือ่ คอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่เกษตรกร
ตอบสนองความต้องการในการผลิตสินค้าเกษตร และเพิ่ม
ความรูใ้ ห้แก่เกษตรกร จึงทำ�ให้ประเทศจีนประสบความสำ�เร็จ
ในเกษตรกรรม
3. การบริ ก ารการบอกตำ � แหน่ ง ทางภู มิ ศ าสตร์
(location based services)
การบริการการบอกตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยใช้
อุปกรณ์พกพา ผ่านสัญญาณเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการต่างๆ เช่น
งานบริการรับส่งข้อมูล (service and application provider)
เป็นการรับส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์ เช่น การแจ้งรายการส่งเสริม
การขายสินค้าเกษตร การบริการต่างๆ ที่น่าสนใจ และเพื่อ
เป็นคลังข้อมูลบอกถึงราคาสินค้าเกษตร หรือรายการสินค้า
เกษตรให้กับลูกค้า
ประโยชน์ จ ากการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ด้านการเกษตร
1. ด้ า นการควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มทางการเกษตร
เป็ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ำ �  การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ำ �
โดยอัตโนมัติ และช่วยเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง เพื่อช่วย
ประหยั ด ปุ๋ ย รวมถึ ง ตรวจสอบส่ ว นประกอบของดิ น และ
ความชื้น (Bradicich, 2015)
2. ด้านการควบคุมทรัพยากรการเกษตร เนื่องจาก
กระบวนการผลิตเป็นเรือนกระจกอัจฉริยะที่สามารถปรับ
อุณหภูมิได้อัตโนมัติ และควบคุมชลประทานน้ำ�ที่สามารถ
้ำ และดูแลโรคทางวิทยาศาสตร์
ควบคุมการไหล ช่วยประหยัดน� 
สามารถตรวจสอบศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ ป ระกอบการเกษตรอั จ ฉริ ย ะ (Smart Farmer
Enterprises)
ผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะ คือ เกษตรกรทีผ่ า่ นการ
พิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานเป็นเกษตรกรปัจจุบัน (existing
farmer) การประเมินด้านรายได้ และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติ
ของเกษตรกรอัจฉริยะ ซึ่งจะต้องเป็นเกษตรกรที่ใช้การตลาด
ในการผลิต มีจติ วิญญาณของการเป็นผูป้ ระกอบการ รูจ้ กั การ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีทั้งในการผลิต การแปรรูป การ
บริการ และการจัดจำ�หน่าย เพื่อให้เข้าสู่การเกษตรอัจฉริยะ
ที่มีความเป็นผู้นำ� รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของของโลก และ
ให้ความสำ�คัญกับความยั่งยืน (Chenjit, 2016)

แนวคิดและการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
แนวคิดผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรไปจนถึงผู้บริโภค (from farmer to market) เพื่อ
ยกระดับการผลิต ลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินค้า
(Chingchit, 2014) หลักการของแนวคิดผูป้ ระกอบการเกษตร
อัจฉริยะ คือ ความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม
ใน 4 ด้านที่สำ�คัญ ดังนี้ การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า การ
ลดความเสี่ยงในภาคเกษตร และการจัดการส่งผ่านความรู้
ซึง่ ทัง้ 4 ด้านนี้ จะครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนการผลิตทีเ่ น้นการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบอั ต โนมั ติ และให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ระบบ
ควบคุมผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ
ดังนั้น ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะต้องมุ่งเน้นการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งสำ�คัญ คือ เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
ต้องมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด เทคโนโลยี
การผลิต ความรูด้ า้ นบัญชี ต้นทุน ตลอดจนช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และต้องมีกลไกการดำ�เนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ ให้สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในยุคเกษตรสมัยใหม่ ผู้ประกอบการเกษตร
อัจฉริยะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาช่วยพัฒนายกระดับการเกษตรให้มคี ณ
ุ ภาพสูงต้นทุนต�่ำ ลง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้าน เน้นความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคมากที่สุด
นอกจากนั้น เกษตรกรอัจฉริยะต้องบูรณาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพ
ของผลิตผลตามแนวคิดเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้ข้อมูลของ
ต้นพืช สภาพแวดล้อมของแปลงเกษตร และฐานข้อมูลด้าน
การเกษตร ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และช่วยปรับ
ปัจจัยการผลิต และการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ
รวมถึ ง การจั ด การผลผลิ ต เกษตรหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วเพื่ อ
คงคุณภาพเอาไว้ให้นานทีส่ ดุ ดังนัน้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นความคิดและกระบวนการพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมให้ดีขึ้น และเมื่อนำ�มาใช้ทำ�ให้ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพมากขึ้น

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive
Advantage)
การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ช่ ว ยให้
ธุรกิจมีความสามารถที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อหากลยุทธ์
ทางการแข่งขันทีเ่ หมาะสมแก่ธรุ กิจ และสนับสนุนให้มผี ลการ
ดำ�เนินงานทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่ง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเป็นผูน้ �ำ การตลาด
ในธุรกิจเกษตร ดังนั้น การใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่ง โดยการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ (Healy, Serafeim, Srinivasan, &
Yu, 2014)
1. การสร้างความแตกต่าง (differentiation)
หมายถึง การกำ�หนดรูปแบบ และการดำ�เนินการ
เพื่อพัฒนาแนวทางที่จะสร้างสินค้าเกษตรของตนให้มีความ
แตกต่างไปจากคู่แข่งรายอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือการสร้างสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน
ในด้านคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้
การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพของสินค้าเกษตร ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความภักดีตอ่ สินค้ามากขึน้ และส่งผลให้ผบู้ ริโภค
ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยด้านราคาน้อยลง เนื่องจากความ
แตกต่างด้านคุณภาพสินค้าเกษตร ส่งผลให้ธุรกิจสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน (cost leadership)
ปัจจุบนั เป็นยุคทีค่ วามเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก้ า วหน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ ว และผู้ บ ริ โ ภคสามารถเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล โดยการเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจ
หากธุรกิจเกษตรสามารถนำ�เสนอสินค้าคุณภาพดีในราคา
ที่ต่ำ�  จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Chompukum,
2013) ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนสามารถเกิดขึ้นได้ หาก
ผู้ ป ระกอบการเกษตรอั จ ฉริ ย ะใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีของเสียน้อยที่สุด โดยการ
สร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนในธุรกิจเกษตร สามารถ
ทำ � ให้ กิ จ การมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลด้ า นต้ น ทุ น สู ง สุ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ข้อได้เปรียบด้านต้นทุน
3. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (niche market)
หมายถึง การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยใช้กลยุทธ์มงุ่ ตลาดเฉพาะส่วน มีจดุ มุง่ หมายหลัก คือ มุง่ ที่
กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และเจาะตลาดเฉพาะส่วน โดยการ
มุ่งตลาดเฉพาะส่วนเป็นการมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายเฉพาะ
กลุ่ม หรืออาจเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งสามารถสร้าง
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการเกษตรปีที่ 38 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2561
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อั จ ฉริ ย ะสามารถกำ � หนดกลุ่ ม เป้ า หมายของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้านการเกษตร เพื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการเข้าถึง และ
ประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้
4. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (quick response)
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว หมายถึง การมีความ
คล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในธุรกิจ
เกษตร และสามารถนำ�เสนอสินค้าเกษตรที่มีลักษณะพิเศษ
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นความคล่องตัวต่อการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ในการนำ�เสนอสินค้าเกษตรและ
การตัดสินใจของผูบ้ ริโภคเกษตรอัจฉริยะเพือ่ ตอบสนองคำ�สัง่
ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของ
กิจการ
กลยุ ท ธ์ การสร้ า งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ
ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บ เกิ ด ขึ้ น นั บ ตั้ ง แต่ ก ารนำ �
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับด้านการเกษตรทั้ง
การผลิตและการตลาด ซึ่งในการกำ�หนดกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะ
ควรมีความคิดสร้างสรรค์ และใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เข้ า มาช่ ว ยสร้ า งความได้ เ ปรี ย บควบคู่ กั บ การสร้ า งความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า จึงจะถือได้ว่าได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างแท้จริง (Sawitwanich, 2010) ดังนั้น บทความนี้จึง
เสนอกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ ป ระกอบการเกษตรอั จ ฉริ ย ะซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์
ดังต่อไปนี้
• กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การสร้างความเข้มแข็งในฐานการผลิตภาคการเกษตร
ถือได้ว่า เป็นประเด็นที่สำ�คัญ (Office of the National
Economic and Social Development Board, 2012) โดย
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกร ให้เข้าสูผ่ ปู้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะ ดังนัน้ เกษตรกรอัจฉริยะต้องมีความรูใ้ นการประยุกต์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งความได้ เ ปรี ย บ
ทางการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำ�  กลางน้ำ�  และปลายน้ำ�  ได้แก่
การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั การเกษตร เช่น
การใส่ปุ๋ยพืชโดยใส่ตามปริมาณที่พืชต้องการ ทำ�ให้ประหยัด
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ปุ๋ย การรดน้ำ�  ที่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการรดนำ้�
ตามความต้องการของพืช ทำ�ให้ประหยัดน้ำ�และพืชได้รับน้ำ�
ทีเ่ พียงพอ สร้างระบบดูแลโรคทางวิทยาศาสตร์ โดยตรวจสอบ
ศัตรูพืช นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะสามารถ
นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ มาสร้างความได้เปรียบกับคูแ่ ข่งขันได้
รวมถึงสามารถนำ�บริการบอกตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้
บริการการรับส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์ การนำ�เสนอรายการส่ง
เสริมการขายสินค้าเกษตรที่น่าสนใจ เช่น คลังข้อมูลบอกถึง
ราคาสิ น ค้ า เกษตรรายการสิ น ค้ า เกษตรให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค
ดังนั้น การใช้กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการนำ�กลยุทธ์มาใช้เพื่อช่วยในการประหยัด
เวลาและต้นทุน
• กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้านสื่อสังคม
ออนไลน์
การสร้างความได้เปรียบด้านสื่อสังคมออนไลน์เป็น
กลยุทธ์ที่ตอบสนองผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเกษตรเกิดการ
ปรับตัว ทำ�ให้เกิดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรองรับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ทีม่ กี ารใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพิม่ สูงขึน้
ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลตลาด
สินค้าเกษตรที่สำ�คัญ (Balakrishnan, Dahnil, & Yi, 2014)
โดยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์มีบทบาทอย่างมากสำ�หรับ
ผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะทีส่ ามารถกำ�หนดกลุม่ เป้าหมาย
ผูบ้ ริโภคทีช่ ดั เจน ส่งข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าเกษตรไปยัง
กลุม่ เป้าหมายได้โดยตรง ดังนัน้ กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ด้านสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบ
การเกษตรอัจฉริยะในด้านต้นทุน โดยช่วยลดต้นทุนด้าน
การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบการ
เกษตรอัจฉริยะสามารถแนะนำ�สินค้าเกษตร และตอบสนอง
ผู้บริโภค โดยทำ�การตลาดและเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ โดยใช้
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ ก ทวิ ต เตอร์ ยู ทู บ ทำ � ให้
ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะทราบถึงกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจ
ในสินค้าเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย (Chaisumreth, 2012) และเข้าถึงผู้บริโภค
ที่สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน สามารถโต้ตอบ สนทนา แสดง
ความรู้สึกต่างๆ ได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว (Huang, 2012)
และสร้างความได้เปรียบด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

จากความได้เปรียบทางการแข่งขันของการใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์ตามที่กล่าวมา สามารถนำ�มาพัฒนากระบวนการ
จำ�หน่ายสินค้าเกษตร และพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่าย
สินค้าเกษตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่แสดงภาพลักษณ์และ
ความโดดเด่น ก่อให้เกิดความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่ง
• กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้านนวัตกรรม
สินค้าการเกษตร เป็นสินค้าทีต่ อบสนองความต้องการ
ด้านการบริโภคของประชากร แต่ความเหมือนของสินค้า
เกษตรที่ผลิตได้จากแหล่งต่างๆ และความสามารถของการ
ผลิตที่สามารถสร้างผลผลิตได้มากกว่าความต้องการ ทำ�ให้
สินค้าด้านเกษตรกรรมพื้นฐานนั้นมีการแข่งขันกันสูง และ
่ำ และความคุม้ ค่าจากการลงทุน
ประสบปัญหาเรือ่ งราคาตกต� 
จากปัญหาดังกล่าว นำ�มาสู่แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าผ่านนวัตกรรม และยกระดับผลิตภาพ การใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระบบอุตสาหกรรมเกษตร การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร ตัวอย่างเช่น พื้นที่เกษตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจัดการพื้นที่
เกษตรแปลงใหญ่ โดยบริษัท Blue River Technology นำ�
ระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบเซนเซอร์ กล้องวิดโี อ เรดาห์ มาพัฒนา
ให้เกิดแปลงเกษตรอัจฉริยะ (smart farm) โดยใช้เครื่องจักร
ด้านการเกษตรทำ�การบำ�รุงรักษาแปลงเกษตร และกำ�จัด
วัชพืช โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ระบบนี้จะช่วย
ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงได้ในปริมาณที่เหมาะสม
กับแปลงเกษตรและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถคำ�นวณต้นทุนการผลิต
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
• กลยุทธ์การสร้างวิธีครองใจผู้บริโภค
ผู้ ป ระกอบการเกษตรอัจ ฉริยะควรคำ�นึง ถึงวิธีการ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค เนื่องจากการสร้างความได้
เปรียบทางการแข่งขันจะประสบความสำ�เร็จและยัง่ ยืนได้ ต้อง
ทำ�ให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้าเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มี
ราคาทีเ่ หมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเกษตร ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
การเกษตรอัจฉริยะ จำ�เป็นต้องสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพราะนอกจากผูป้ ระกอบ
การเกษตรอัจฉริยะต้องการเพิ่มผลกำ�ไรแล้ว ต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนด้วย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้

จะทำ�ให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสินค้า สร้างความเชื่อถือ และ
เชื่อมั่น และสร้างชื่อเสียงให้กับตราสินค้านั้นด้วย
ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์
เคลื่ อ นที่ ใ นประเทศไทย ได้ นำ � เทคโนโลยี ม าพั ฒ นาให้
เกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความเป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยบริษัท
ดังกล่าวได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดำ�เนินโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ โดย
การแนะนำ � เครื่ อ งมื อ เกษตรให้ แ ก่ เ กษตรกร และได้ นำ �
เทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร เน้นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และ
การสร้างเครือข่าย โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ
ผู้ นำ � ด้ า นเทคโนโลยี เ กษตร ด้ ว ยความสามารถของกลุ่ ม คนรุน่ ใหม่ทหี่ นั มาทำ�การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 รวมไปถึง
เกษตรกรที่ ต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ มี ทั ก ษะการใช้
แอปพลิเคชัน และการร่วมมือครัง้ นีไ้ ด้ชว่ ยพัฒนาเกษตรกรไทย
ให้เข้าสู่เกษตรอัจฉริยะอย่างเต็มตัว
ดังนั้น กลยุทธ์การครองใจเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะสามารถสร้างความได้เปรียบในการสร้าง
ความแตกต่างจากธุรกิจเกษตรแบบดั้งเดิม เนื่องจากความ
แตกต่างเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้าเกษตรมากขึ้น
และผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะควรตระหนักว่าลูกค้าเป็น
บุคคลสำ�คัญที่นำ�มาซึ่งรายได้ ผลกำ�ไร ชื่อเสียง และความ
อยู่รอดของธุรกิจอีกด้วย
บทวิจารณ์
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ ป ระกอบการเกษตรอั จ ฉริ ย ะ มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งมาก
เนื่องจากสินค้าเกษตรมีลักษณะที่เหมือนกัน ทำ�ให้เกษตรกร
ต้องสร้างความแตกต่าง เพือ่ สร้างความได้เปรียบทีเ่ หนือคูแ่ ข่ง
ดังนัน้ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงเป็นสิง่ สำ�คัญ
ที่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะควรที่จะหาข้อได้เปรียบของ
ตนเองมาช่วยในการสร้างความได้เปรียบทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่งขัน
ที่มีจำ�นวนมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
จำ�เป็นต้องนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความ
ได้เปรียบในธุรกิจ โดยผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะจะต้อง
เลือกใช้ความได้เปรียบที่เหมาะกับธุรกิจเกษตรในยุคปัจจุบัน
เพื่อให้ความได้เปรียบนั้น เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค สร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม และเป็ น ความได้ เ ปรี ย บที่ คู่ แข่ ง ไม่ ส ามารถ
ลอกเลียนแบบได้
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บทสรุป
บทความนี้นำ�เสนอกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะโดยรวบรวม
สังเคราะห์ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการเกษตรอั จ ฉริ ย ะ ทำ � ให้ ท ราบถึ ง ความสำ � คั ญ ของการสร้ า งความ
ได้เปรียบทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเหนือกว่าคูแ่ ข่ง ประกอบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมที่มีความทันสมัย ช่วยสร้างความ
รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุน และสร้างช่องทางการตลาด
ที่หลากหลายและสะดวกต่อผู้บริโภค ผลจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยดังกล่าว จึงกำ�หนดกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ได้แก่
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้านสือ่ สังคมออนไลน์ กลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบด้านนวัตกรรม และกลยุทธ์การสร้าง
วิธีครองใจผู้บริโภค
ดังนัน้ หากผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะสามารถเลือก
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมจะทำ�ให้สามารถลด
ต้นทุน เพิ่มผลกำ�ไร ทำ�ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันเวลา
สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค และเกิดความภักดีต่อสินค้า
เกษตรในที่สุด ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จระยะยาวในธุรกิจเกษตร
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการเกษตรอัจฉริยะสามารถใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาปรับใช้กับจุดเด่นของตน เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทีเ่ หนือคูแ่ ข่ง และเป็นสิง่ ทีค่ แู่ ข่งไม่สามารถลอกเลียน
แบบได้
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4.0 [Smart farming technology 4.0: Case
study of wild vineyard Monte to support
the digital development plan, for the
economy and society of Thailand 4.0].
Retrieved May 4, 2016, from http://www.
kpi-lib.com/multim/ebook5/%E0%B8%9B
%E0%B8%A8%E0%B8%AA15%E0%B8%
9A1705.pdf
Chingchit, R. (2014). Cho̜lưk Smart Farmer khǣ nǣo
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ʻasō k [Applying the creative economy
theory to sustainable agriculture based
on self-sufficiency economy of Patom-Asok
community]. Veridian E-Journal, 7(1),
100-110.
Churchill, E. F., Snowdon, D. N., & Munro, A. J. (2012).
Collaborative virtual environments: Digital
places and spaces for interaction. n.p.:
Springer Science & Business Media.

Hansson, L., Wrangmo, A., & Solberg, S. K. (2013).
Optimal ways for companies to use
Facebook as a marketing channel. Journal
of Information, Communication and Ethics
in Society, 11(2), 112-126.
Healy, P., Serafeim, G., Srinivasan, S., & Yu, G.
(2014). Market competition, earnings
management and persistence in accounting
profitability around the world. Review of
Accounting Studies, 19(4), 1281-1308.
Huang, E. (2012). Online experiences and virtual
goods purchase intention. Internet Research,
22(3), 252-274.
Hughes, D. J., Rowe, M., Batey, M., & Lee, A. (2012).
A tale of two sites: Twitter vs. Facebook and
the personality predictors of social media
usage. Computers in Human Behavior,
28(2), 561-569.
Kavoura, A., & Katsoni, V. (2013). Advertising a
religious ‘imagined community’ and
consumer tourism behavior: the case
of branding a prefecture at a local level,
Arcadia, Greece, Advertising: Types of
Methods, Perceptions and Impact on
Consumer Behavior. USA: Nova Publishers
(in press).
Keating, B., Carberry, P., Thomas, S., & Clark, J.
(2013). Eco-efficient agriculture and climate
change: Conceptual foundations and
frameworks. In C. H. Hershey, & P. Neate
(Eds.), Eco-efficiency: From vision to reality
(pp. 19-28). Cali, Colombia: International
Center for Tropical Agriculture (CIAT).
Leawpanich, C. (2012). Chap krasǣtheknōlōyī pī
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