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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.  ความเปนมาของงานวิจัย 
 
 การดําเนินงานโครงการวิจัย “เครือขายคุณคากาแฟชุมพร” เกิดจากการเล็งเห็นคุณคาของ
เกษตรกรตอการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย อีกทั้งยังไดรับความชวยเหลือจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่เปนสื่อกลางและ เปนผู
ประสานงาน ดาน ตาง ๆ โดยมีแกนนําการขับเคลื่อนเครือขายเปนสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร 
จํากัด เพื่อแกไขความยากจนของสมาชิกและสมาชิกมีอาชีพที่ยังยืนสืบทอดใหกับลูกหลานในการ
ประกอบอาชีพตอไป 
 สืบเนื่องจากในป 2523 จังหวัดชุมพร เกิดอุทกภัยพายุเกย ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมไดรับ
ความเสียหาย พื้นที่ปาถูกทําลาย ประชาชนขาดรายไดไมมีที่พักอาศัย ทางภาครัฐจึงมีนโยบายให
เกษตรกร หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใหผลผลิตเร็วและมีอายุยืนยาวเกษตรกรจึงสนองตอบนโยบายของรัฐ
โดยการปลูกพืชกาแฟทดแทนพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทําลายและพื้นที่ปาบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีที่ถูก
พายุพัดทําลายเกษตรกรก็ไดปลูกกาแฟทดแทนพื้นที่ปาเชนเดียวกัน 
 ตอมาในป 2540 ตลาดกาแฟในประเทศไทยประสบกับสภาวะตกต่ําทางดานราคาเกษตรกร
ที่มีพื้นที่อยูในเขตจังหวัดชุมพร ทั้ง 8 อําเภอ ไดรวมตัวกันเปนกลุม และไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณ
ผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2540 มีสมาชิกในขณะนั้น 647 ราย ในการจัดตั้ง
เปนสหกรณครั้งนี้เพื่อตอรองราคากับพอคารายใหญในประเทศตอมาในป 2543 สหกรณมีนโยบายแปร
รูปผลผลิตที่รวบรวมไดจากสมาชิกสวนหนึ่งเปนกาแฟคั่ว-บด 
 ปจจุบันสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด ไดดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 12 ปมี
ธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อบริการสมาชิกมากมาย ธุรกิจที่สําคัญที่สุดเปนธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อการ
แปรรูป ในป 2553 ที่กําลังจะมาถึงนี้รัฐบาลมีนโยบายการเปดเสรีทางการคา หรือ FTA เปนการ ลดภาษี
กาแฟนําเขาและสงออกเปน 0 % ซ่ึงจะทําใหมีผลกระทบตอตลาดกาแฟในประเทศไทยอยางหลีกเลียง
ไมได เนื่องจากราคาของกาแฟในประเทศไทยสูงกวาตลาดราคาในตลาดโลกและจะเปนสาเหตุใหกาแฟ
ตางประเทศหรือกาแฟของประเทศเพื่อนบานเขามาตีตลาดกาแฟในประเทศไทยทําใหเกษตรกรชาวสวน
กาแฟขาดรายไดจากการขายผลผลิตและเลิกประกอบอาชีพการทําสวนกาแฟในที่สุด 
 จังหวัดชุมพรมีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศที่มีการสงออกและบริโภค
ภายในประเทศหลายชนิด โดยเฉพาะกาแฟ ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใตหรือ



ประมาณ 216,899 ไร ผลผลิตประมาณ 30,073 ตันคิดเปนมูลคาประมาณ 1,503 ลานบาทตอป มีเกษตรกร
ผูปลูกกาแฟ 17,270 ราย โดยพื้นที่ปลูกสวนใหญอยูในพื้นที่ อําเภอทาแซะ อําเภอสวี อําเภอพะโตะ 
จังหวัดชุมพร กําหนดใหเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่ตองพัฒนาใหมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น 
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลใหการจําหนายผลผลิตกาแฟของจังหวัดชุมพรไดรับการยอมรับ
จากผูซ้ือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2540 จากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรผูปลูกกาแฟภายในจังหวัดชุมพร สหกรณฯเปนองคกรที่มีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ
พัฒนากาแฟแบบครบวงจร ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 1,028 ราย พื้นที่ปลูกกาแฟของสมาชิก จํานวน 
26,950 ไร ผลผลิตประมาณ 9,500 ตัน มูลคาประมาณ 475  ลานบาท มีทุนจดทะเบียน 127,110 บาท ทุน
เรือนหุนของสหกรณ  11,804,990  บาท ทุนดําเนินการ 44,504,367.82 ลานบาท  เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑกาแฟของสมาชิกและสรางความเชื่อมั่นดานอาชีพใหชาวสวนกาแฟในป 2544 สหกรณฯได
ดําเนินการผลิตกาแฟสดคั่ว-บด ภายใตช่ือ กาแฟชุมพร (Chumphon Coffee) จําหนายใหแกผูประกอบการ
รานกาแฟสดทั่วไปตลอดจนยังไดเปนผูจัดจําหนายโดยตรงมียอดจําหนายตอปประมาณ 3,000,000  กวา
บาท ในป 2547 สหกรณไดเพิ่มการผลิตสินคาชนิดใหม คือกาแฟปรุงสําเร็จพรอมดื่มชนิดบรรจุขวด ตรา
ฟตคัพ จําหนายภายในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกลเคียง ในป 2548- 2550 สหกรณไดเปนผูรวบรวมกาแฟ
สารโรบัสตาใหแกโรงคั่วตางๆในประเทศ และผูสงออกกาแฟเปนจํานวนมาก ทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับ
บริษัทโรงคั่วตางๆซึ่งเปนผูผลิตกาแฟผง ในป 2550 สหกรณฯจึงจัดทําโครงการแปรรูปกาแฟผงเปนกาแฟ
ปรุงสําเร็จ 3 in 1 โดยใชช่ือวากาแฟชุมพร (Chumphon Coffee) เพื่อตองการเพิ่มมูลคาผลผลิตใหไดมาก
ยิ่งขึ้นและพัฒนาสินคาใหมออกสูตลาด ขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มสวนแบงทางการตลาดที่ยังมีชองวาง
อีกมาก ประกอบกับแนวโนมของผูบริโภคนิยมบริโภคกาแฟกันอยางแพรหลายและมากยิ่งขึ้น โดยจะใช
พันธมิตร คือโรงงานผูผลิตกาแฟผงเปนผูสนับสนุนวัตถุดิบกาแฟ เพื่อทํากาแฟปรุงสําเร็จ 3 in 1 โดย
สหกรณเปนรวบรวมวัตถุดิบกาแฟสารจากสมาชิกของสหกรณและเกษตรกรผูปลูกกาแฟใหกับโรงคั่วเปน
การตอบแทน โดยสหกรณฯไดกําหนดกลยุทธในการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จโดยเนนการทํา
ตลาดกับพันธมิตรทางธุรกิจ สหกรณเครือขายไมเอาเปรียบผูบริโภคใชวัตถุดิบในทองถ่ิน แขงขันทาง
การตลาดดวยนโยบายประหยัดตนทุน ราคาขายต่ํากวาของผูแขงขัน สรางเอกลักษณเฉพาะถิ่น สรางจุดขาย
ความเปนแหลงปลูกกาแฟที่มากที่สุดและสําคัญที่สุดในประเทศ ในป 2550 สหกรณ ฯ ไดงบสนับสนุน
โรงเรือนอาคารผลิตกาแฟ 3 in 1 จากทางองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร สหกรณฯ ไดตั้งพยากรณ
ยอดขายไวที่เดือนละ 2,500 ลัง ปละ 30,000 ลัง ป 2551 ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปที่ 1  15%  และปที่ 3  ยอดขาย
เพิ่มขึ้นจากปที่ 2  20%  จําหนายทั่วประเทศผานเครือขายชุมนุมสหกรณการเกษตรเครือขาย OTOP ทั่ว
ประเทศ บริษัท C.P. (เซเวนอีเลฟเวน) รานคาทั่วไป (ดังรูปที่ 1) 
 
 

 2



 
 

 
 ในปจจุบันราคาของกาแฟสารตองขึ้นกับบริษัทยักษใหญเปนผูกําหนดราคาในการรับซื้อ ทํา
ใหเกษตรกรตองขาดทุนในการขายผลผลิตประกอบกับปจจัยการผลิตปรับตัวลดลงทําใหราคาขายต่ํากวา
ตนทุนการผลิต เกษตรกรตองยอมขายสารกาแฟทั้งที่ราคาต่ําเนื่องจากคาใชจายในการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น
ประกอบกับตองนําเงินที่ไดมาชําระหนี้สินใหกับรานคาตางๆ ที่ตนเองขอสินเชื่อ ปุย ยาตางๆมาใชในไร
กาแฟ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรสวนหนึ่งตัดตนกาแฟทิ้งเพราะในหนึ่งปขายไดครั้งเดียว ดังนั้นการ
แปรรูปสินและการพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงการสงเสริมการขายจึงมีความสําคัญตอเกษตรกรเพื่อที่เกษตรกร
จะไดมีอาชีพการทําสวนกาแฟที่ยังยืนสืบตอไป 
 
2.  คําถามการวิจัย 
 1.  ทางเลือกสําหรับเทคโนโลยีการปลุกกาแฟเพื่อใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตตอไรมี
อะไรบาง 
 2.  การบริหารจัดการโซอุปทานกาแฟ โดยสหกรณการเกษตร เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกควร
เปนอยางไร 
 3.  การสรางตราสินคากาแฟในมิติของการอนุรักษทรัพยยากร-ส่ิงแวดลอมจะเปนไปได
อยางไร 
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3.  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาทางเลือกสําหรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟที่เหมาะสม สําหรับสมาชิกสหกรณ
เพื่อใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่มผลิตตอไร 
 2.  เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจกาแฟ ตั้งแตการผลิตถึงการกระจายสินคาถึงผูบริโภค ภายใต
การดําเนินงานของสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 
 3.  เพื่อสรางตัวแบบการสรางตราสินคากาแฟ ในมิติของการอนุรักษทรัพยากร-ส่ิงแวดลอม
และการคาที่เปนธรรม 
 
4.  ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 1.  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประกอบอาชีพของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ 
 2.  การยกระดับความสามารถของสหกรณในการประกอบธุรกิจกาแฟภายใตโซอุปทาน 
 3.  ชุดความรูการสรางแบรนดผลิตผลการเกษตรในมิติของการอนุรักษทรัพยากร-
ส่ิงแวดลอมและการคาที่เปนธรรม 
 
5.  ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการ 
 การดําเนินการวิจัยเปนไปภายใตกรอบคิดของโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณและการคาที่เปนธรรม” ซ่ึงใชชุดความรูหลัก คือ “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ซ่ึงมีกิจกรรม
การเสริมหนุนชุดความรูใน 4 มิติ ไดแก มิติดานปรัชญา-อุดมการณ มิติดานกระบวนทัศนเกี่ยวกับการให
ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจภายใตโซอุปทาน การสรางตราสินคา มิติดานหลักการ ไดแก การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธบนกรอบการดําเนินงานของสหกรณ และมิติดานแนวปฏิบัติ 
 

 
รูปที่ 2  กรอบการดําเนินงานวิจัย 
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การวิจัยในปแรก จะประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 
 
 ขั้นตอนที่ 1 : การประเมินสภาวะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ และการประกอบอาชีพ 
ของ สมาชิกเพื่อใหทราบสถานการณกอนเริ่มโครงการ 
 
 ขั้นตอนที่ 2 : การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใตทีมที่ปรึกษา/นักวิจัยเกี่ยวกับการปลูก
จิตสํานึก ความรวมมือ และปรับกระบวนทัศนแกฝายจัดการ และแกนนําของสมาชิกที่เขารวมโครงการ
ใหมีความพรอม โดยมีชุดความรูหลัก ไดแก  

• เทคโนโลยีการปลูกกาแฟ ตามแนวทางของ GAP  
• การบริหารจัดการโซอุปทาน 
• การจัดทําแผนธุรกิจ 
• การสรางมูลคาเพิ่ม/คุณคาใหกับตัวสินคา 
• การสรางตราสินคา 

 
 ขั้นตอนที่ 3 : การวางกรอบทิศทางการดําเนินธุรกิจสหกรณ/การสรางตราสินคา 
รวมกับพันธมิตร 
 
 ขั้นตอนที่ 4 : การดําเนินการเชื่อมโยงเครือขาย/การขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนภายใต 
คําแนะนําของทีมที่ปรึกษา 
 
 ขั้นตอนที่ 5 : ภารกิจการประเมินผล และการรายงานผลการวิจัย เมื่อส้ินสุดปที่ 1 ซ่ึง 
คาดวาจะไดผลลัพธเปน 

  ตัวแบบสําหรับการทําสวนกาแฟ ทางเลือกใหมเพื่อการลดตนทุนและเพิ่ม 
ผลผลิตตอไร 

  เครือขายธุรกิจภายใตโซอุปทานที่จะเกิดชองทางการตลาดใหมๆ ที่จะเกิด 
ผลดีตอการทําธุรกิจของสหกรณและประโยชนที่มีตอสมาชิก 

  ตราสินคากาแฟ ในมิติของการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการสนับสนุนระบบ 
การคา ที่เปนธรรรม 
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6. แผนการดําเนินการวิจัย ปท่ี 1 (เปนโครงการตอเนื่อง) 
 

ระยะเวลา 
ลําดับ กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 การประสานงานผูเกี่ยวของ             
2 การประเมินสถานการณของสหกรณ/สมาชิกที่

เขารวมโครงการ 
            

3 การจัดเวทีเรียนรู             
4 การวางกรอบทิศทางการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณและการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
            

5 การขับเคลื่อนแผนสงเสริมเกษตรกรสมาชิก
ตามโครงการนํารอง 

            

6 การขับเคลื่อนแผนธุรกิจ (การขยายชองทาง
การตลาด) การสรางตราสินคา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการขาย ภายใตโซ
อุปทานภายใตคําแนะนําของทีมที่ปรึกษา 

            

7 การติดตาม / ประเมินผล             
8 การจัดทํารายงานนําเสนอ             
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี ประกอบ 
 
2.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  ในแวดวงของนักวิจัยและนักพัฒนา ภายใตกระแสความคิดดั้งเดิมที่เชื่อมั่นในพลังของ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการจัดการจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ ทําใหกระบวนการวิจัยมักมุงไปที่การใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรแกปญหา ดวยการที่นักวิจัยเปนผูกําหนดโจทยวิจัยหรือปญหา จากนั้นก็จะ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การเขาไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและจัดทําขอสรุป
ใหเปนองคความรู ซ่ึงที่ผานมามีขอมูลเชิงประจักษที่ช้ีใหเห็นวางานวิจัยตางๆ เหลานั้นมีเปนจํานวนมาก
ที่จะไดนําไปใชประโยชนในการแกปญหา หรือนําไปใชพัฒนาแตอยางใด 1

  ภายใตกระแสความคิดของนักวิชาการ สํานึกหลังความทันสมัย (Postmodern) ไดเปด
มุมมองในเรื่องของการแกปญหา และการพัฒนาวา “การพัฒนา” เปนวาทกรรมที่ทําใหคนในสังคมที่
เผชิญกับปญหา มีทางออกตอการแกปญหานอยลงโดยเห็นวา การแกปญหาของสังคมนั้นควรตอง
วิเคราะห ใหเห็นถึงธรรมชาติของความสลับซับซอนและพลวัตรของปญหา และมีแนวทางการแกปญหา
อยางเปนระบบจึงจะนําไปสูการพัฒนาในที่สุด 
  นักวิชาการสายชุมชน สหกรณ และองคกรพัฒนาเอกชน ตางก็มีแนวคิดวา “การพัฒนา” 
ตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาคมหรือชุมชน หรือคนในสังคมที่เผชิญปญหาดวยตนเอง โดยมี
แนวทางใหใชภูมิปญญาและพึ่งพาตนเองในการแกปญหารวมกัน ซ่ึงในที่สุดจะนําไปสูการแกปญหาเชิง
โครงสรางได 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบของการวิจัยที่ตองไปจากงานวิจัยโดย
ทั่วๆ ไป ซ่ึงไดพัฒนามาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
(Participatory Development) โดยกลุมนักวิชาการที่ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มี
ความคิดวา องคความรู ที่มาจากการวิจัยที่ผูกขาดโดยนักวิจัยนั้นผูคิดและออกแบบวิธีวิจัยเองนั้นมี
ขอจํากัดมากขึ้น และกอใหเกิดชองวางระหวางความรูกับการปฏิบัติมากขึ้น ดังนั้น จึงเกิดการผสมผสาน
แนวคิดและแนวทางการวิจัยที่เปนความลงตัวของกระบวนการที่ไมมีรูปแบบตายตัว ไมมีสูตรสําเร็จ แต
ตองมีวิธีการที่เปดกวางและยืดหยุนโดยเริ่มตนจากผูคนที่รอบรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตนเอง และนําไปสู
การพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติที่มีอยูแลวใหเกิดความรูใหมรวมกัน   

                                                 
1

 อานรายละเอียดเพิม่เติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ  2544 “ สถานการณการวิจัยดานสหกรณท่ีผานมาและแนวทางการวิจัยในอนาคต “ 
รายงานวิจัยวรรณกรรมปริทัศนและวิทยานิพนธดานสหกรณ พ.ศ. 2533-2543 



  ความหมาย :  จุฑาทิพย ภัทราวาท (2552, 6) : เปนรูปแบบของการวิจัยที่บุคคลที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยไดมีสวนรวมในกิจกรรมการวิจัย ทั้งรวมคิด รวมปฏิบัติในทุกขั้นตอน อันประกอบดวย การ
กําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การเก็บขอมูล การสรุปผลการวิจัย และการนําไปใชแกปญหาหรือสราง
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโดยตรง 
  หลักการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยที่ผสมผสานดวย
กระบวนการคนควา (Investigation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing) และการปฏิบัติการ 
(Action) เพื่อใหกลุมเปาหมายในการวิจัย (Unit of analysis) ไดมีสวนรวมในการสรางความรูความเขาใจ 
และหาความรู แนวทางใหมในการแกปญหารวมกัน โดยตองใหความสําคัญกับหลักการพึ่งพาตนเอง การ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ความเคารพตอภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถ่ินและทุนทางสังคมที่มีอยู 
การปลดปลอยความคิดอยางมีอิสระ และการยกระดับความรูในแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
รูปแบบของการวิจัยที่ผสมผสานดวยกระบวนการตามหลักการดังกลาว ยอมจะนําไปสูผลผลิตงานวิจัยที่
เปนความรูใหมหรือแนวทางใหมในการแกปญหา2

 
2.2 แนวคิดการสรางเครือขาย 
 2.2.1 เครือขายคุณคา (รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท,2551) กลาววา กระบวนการสรางเครือขาย 
เปนนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ไดผสมผสานเอาเรื่องคุณคาสหกรณ (อุดมการณ) เชื่อมรอยสู
คน ผานองคกร สรางเครือขายดวยกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก (เชิงกลยุทธ) ที่จะกอใหเกิดการบูร
ณาการความรวมมือในแนวราบ (Horizontal integration) ที่มีกลไกความเชื่อมโยงและจัดระเบียบ
ความสัมพันธอยางเหมาะสมบนความสมัครใจ โดยตางฝายตางวางแผนและทํากิจกรรม ทางเศรษฐกิจ 
สังคม วิชาการ สัมมนาการ สวัสดิการ ซ่ึงเปนเรื่องของการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดความสุขรวมกันอยางยั่งยืน  
 2.2.2 เครือขายคุณคาในสหกรณ 3กระบวนการสรางเครือขายนั้นจะตองเร่ิมจาก การนํา
คุณคาสหกรณ มาใชเปนปณิธานรวม ซ่ึงหมายความวา องคกรที่จะเขามาเปนภาคี/พันธมิตรในเครือขาย
นั้นจะตองยึดมั่นในคุณคาสหกรณ (การชวยเหลือตนเอง การรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเที่ยง
ธรรม ความเสมอภาค ความซื่อสัตย การเปดใจกวาง ความรับผิดชอบตอสังคม และเอื้ออาทรตอผูอ่ืน) 
จากนั้นจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวม โดยใชกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเขามาดําเนินการ 
ซ่ึงจะชวยใหภาคี/พันธมิตรภายใตเครือขาย มีการวางระบบความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีกระบวนการ

                                                 
2

 อานรายละเอียดเพิม่เติมจากจฑุาทิพย ภัทราวาท และคณะ  2553“ แนวคิดและกระบวนการสําหรบัการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม “ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพือ่การพัฒนาการสหกรณ 
 
3

 อานเพิ่มเตมิ เครอืขายคุณคา ( online )  http://gotoknow.org/blog/valuenetwork-cai 
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เรียนรู และการจัดการความรู ซ่ึงจะชวยใหเร่ืองการวางระบบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
เครือขายเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับความสามารถหลักของภาคี/พันธมิตรภายใตเครือขาย 
 2.2.3 เครือขายธุรกิจสหกรณ หมายถึง การรวมกลุมธุรกิจอยางเปนระบบของสหกรณ 
วิสาหกิจชุมชน หรือผูประกอบการ ซ่ึงมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจใน
ทิศทางของการเปนองคการธุรกิจฐานสังคม (Social economy) การเขามาเปนสมาชิกของกลุม อยูบน
พื้นฐานของความเชื่อถือไววางใจ และพึ่งพารวมมือกัน อันจะนําไปสูการรวมชื้อ การรวมขาย การรวมมือ
กันทําการตลาด และคิดคนนวัตกรรมในการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องเพื่อบรรลุประโยชนรวมกันของ
สมาชิกและชุมชน กลุมธุรกิจสหกรณ ควรมีองคประกอบที่จะทําใหการขับเคลื่อนการทํางานของกลุม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน ไดแก การมีระบบการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจ การมี
เงื่อนไขสําหรับการทํางาน เพื่อการนํามาซึ่งประโยชนรวมกัน มีบรรยากาศของการเปนสังคมเรียนรู 
รวมถึงสมาชิกกลุมมีอุดมการณ และเปาหมายของการดําเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมธุรกิจ 
 2.2.4 การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา นิยาม วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคกรพันธมิตรใน
ระยะยาว กาวทันการเปลี่ยนแปลงเนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก 
 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ประกอบดวยปจจัย 2 กลุม 
 1.ปจจัยดานทีมวิจัย/ทีมสนับสนุน มีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 
-นักวิจัยมีความเขาใจในกรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย 
-มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา 
-มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม 
-มีการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุเปาหมายการเชื่อมโยงเครือขาย 
 2.ปจจัยดานกลุม/องคกรที่เขารวมในภาคีเครือขาย มีองคประกอบ 4 ดานไดแก 
-จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกร 
-ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน ระหวางผูนําองคกร 
-ความตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา 
-ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ 
 
2.3 แนวคิดการสรางผูนําเชิงคุณคา 
 ความรูดังกลาวไดมาจากการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรผูนําเชิงคุณคา และนําไปผาน
กระบวนการถายทอดความรูผูนําสหกรณ / องคกร ภายใตกลไกของแผนงานบริการวิชาการสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ และโครงการวิจัย “เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช” จนเกิดเปนชุดความรู 
“4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา” ซ่ึงประกอบดวย มิติการนําคุณคาสหกรณ (การปลูกจิตสํานึกสหกรณ) 
มิติการปรับกระบวนทัศน (การเขาถึงและเขาใจในปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการ
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ดําเนินงานสหกรณในเชิงบวก และเชิงลบ) มิติดานการยึดมั่นในหลักการ (ประกอบดวยแนวคิดเรื่อง
หลักการสหกรณ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน) มิติแนวปฏิบัติ (แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี)  
 
2.4 แนวคิดการจัดการโซอุปทาน 
 ระบบเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน ที่เปนยุคเศรษฐกิจใหม( new economy) มีความซับซอน
และเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายการคาเสรีตามพันธกรณีขององคการการคาโลก WTO 
ตลอดจนการรวมกลุมการคาในภูมิภาคตางๆ ของโลกไดทวีสูงขึ้นเปนลําดับ กอปรกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยี่สมัยใหม ที่นํามาใชในการผลิต การตลาดการบริการ และการสื่อสารโทรคมนาคม ทําใหการ
แขงขันทางการคาทวีความรุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ  แรงกดดันจากภาวการณแขงขันดังกลาว ผลักดันให
ธุรกิจตางๆ หันมาใหความสําคัญในเรื่องการจัดการโซอุปทานมาใชเปนกลยุทธเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ
แขงขันและการบรรลุเปาหมายของธุรกิจอยางยั่งยืน 
 กรอบคิดการจัดการโซอุปทานที่นํามาใชเปนไปตามกรอบคิดของ Donald J. Bowersax  
David J. closs และ M. Bixby Cooper, 2007 ซ่ึงไดกลาวถึงความหมายของการจัดการโซอุปทานแบบ
ความรวมมือของธุรกิจตางๆ ภายใตโซอุปทาน บริบทดังกลาวจะกอเกิดเปนโครงสรางของโมเดลการ
จัดการธุรกิจของหวงโซอุปทานซึ่งเปนผลลัพธเชิงกลยุทธความรวมมือ (cooperative strategy) ที่จะสงผล
ตอศักยภาพการแขงขันของธุรกิจ เพื่อการนําผลิตภัณฑและบริการจากผูผลิตสูผูบริโภค 
 คุณคาที่เกิดจากการผนึกกําลังระหวางพันธมิตรธุรกิจ (Strategy partners4) ภายใตโซอุปทาน
ดังกลาวจะประกอบไปดวยความรวมมือในเรื่องขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ บริการ การเงิน นวัตกรรม / 
ความรู โดยพันธมิตรธุรกิจจะรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมจากกระบวนการในระดับตนน้ํา กลางน้ํา 
สูปลายน้ํา เพื่อลําเลียงผลิตภัณฑและบริ

                                                

การพรอมๆ กับการสรางคุณคา และมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
และบริการไปดวยในตัวดวยวิธีนี้ จึงคลายกับเปนการสรางกระบวนการรวมมือกันภายใตโซอุปทาน 
(Supply Chain Collaboration)  
 
2.5 แนวคิดการสรางแบรนด 

การสรางแบรนดสิ้นคาเกษตร5 (รศ.วิทวัส รุงเรืองผล 2549) กลาววา การนําการตลาดมาใชกับ
สินคาเกษตร กลยุทธที่นาจะนํามาใชมีดังนี้ 

 
4  อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สมพร อิศวิลานนท และคณะ. 2552.  “การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินคา 
   เกษตรของโครงการหลวง : การศึกษาสถานภาพการแขงขันของพืชผัก ผลไม และกาแฟของมูลนิธิ โครงการหลวง 
   ภายใตเขการคาเสรี”. 
 
5 ดูเพิ่มเตมิจาก Marketeer  ( online ) http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=5082 
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1. Branding Strategies หรือการสรางตรายี่หอสําหรับสินคาเกษตร ในตลาดตางประเทศเองมีการ
รวมกลุมของเกษตรกรเพื่อสรางตรายี่หอใหกับสินคาเกษตรของเขาในการทําการตลาดในตางประเทศ 
เชน นิวซีแลนด มิลล หรือคอตตอน ยูเอสเอ เปนตน ผูประกอบการรายใหญของไทยก็สามารถสรางตรา
ยี่หอและพัฒนาตรายี่หอใหเขมแข็งอยางตอเนื่องได เชน สมธนาธร หรือฟารมโชคชัย ที่มีการสรางตรา
ยี่หอของตนมาอยางตอเนื่องจนสินคาเกษตรของบริษัทเปนที่รูจักและมีมูลคาเพิ่ม อยางกรณีสมธนาธร ที่
มีตรายี่หอที่เปนที่รูจักอยูแลวก็สามารถขยายสายผลิตภัณฑไปผลิตผลไมชนิดอื่น เชน ฝร่ังหรือมะมวง 
ภายใตตรายี่หอธนาธรได หรือจะตอยอดจากสมไปผลิตเปนน้ําสมบรรจุขวดขายหรือเปดเปนแฟรนไชส
รานขายน้ําสมก็ยังสามารถทําได 
 ปจจุบันกลุมสหกรณการเกษตรหลายแหงพยายามสรางตรายี่หอของตนเอง เชน กลุมสหกรณ
ของอําเภอกระสัง จ.บุรีรัมย ที่ผลิตขาวหอมมะลิ บรรจุถุงขายภายใตยี่หอของสหกรณเองกลุมเกษตรกร
ไทยหากมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งและผลักดันมาตรฐานของสินคา โดยใชตรายี่หอรวมกันไดอยาง
กลุมสหกรณโคนมไทย-เดนมารค หรือสหกรณโคนมราชบุรี (นมหนองโพ) จะชวยใหสินคาเกษตรมี
มูลคาเพิ่มไดอีกมาก ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ 

2. พัฒนาสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการทําการศึกษาความตองการและ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกคาอยางเปนระบบเพราะปจจุบันวิถีชีวิต(Lifestyle) ของผูบริโภค
เปลี่ยนไปมาก สินคาเกษตรบางชนิดที่เคยไดรับความนิยมอาจไมคอยเหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม
หากไมมีการพัฒนาสินคาหรือปรับตัวตามความตองการของลูกคา 

ผลไมอยางทุเรียนที่วากันวาเปนราชาแหงผลไม ก็ดูจะไปกันไมคอยไดกับกระแสอาหารเพื่อ
สุขภาพและการควบคุมน้ําหนักที่กําลังมาแรง รวมทั้งขนาดครอบครัวก็เล็กลง การใชชีวิตในหองแอร
เกือบตลอดเวลาของคนชั้นกลาง เหลานี้เปนอุปสรรคตอการขยายตลาดทุเรียนทั้งในและตางประเทศ
เพราะกลิ่นที่ฉุนหากรับประทานในหองแอร ขณะที่ผลไมอยางสม มะมวงหรือฝร่ังที่ขนาดเหมาะสมตอ
การบริโภคคนเดียว การปอกเปลือกทําไดงาย ดูจะเปนผลไมที่มีอนาคตที่ดีกวา ทําการตลาดไดงายกวา 

เกษตรกรเองก็ตองหันมาเลือกพันธุผลไมที่สอดคลองกับชีวิตคนเมืองที่เปนตลาดใหญของสินคา 
เชน มะละกอหรือแตงโมพันธุที่ผลมีขนาดใหญ ก็ตองมุงไปทําการตลาดขายเขารานอาหารหรือ
อุตสาหกรรมอาหาร หากจะขายปลีกใหกับลูกคาทั่วไป มะละกอพันธุที่ผลมีขนาดเล็กอยางมะละกอ
ฮาวายและแตงโมพันธุที่มีผลเล็กดูจะมีโอกาสทางการตลาดมากกวา 

3. แปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สินคาเกษตรมีขอจํากัดในดานอายุของสินคาที่ส้ัน มีคาใชจายใน
การเก็บรักษาสูง (ตองเก็บในหองควบคุมอุณหภูมิ) รวมทั้งมีการแขงขันรุนแรงดานราคา การจะสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาไดตองนําสินคามาแปรรูปเพื่อใหอายุสินคายาวขึ้นและงายตอการสรางความ
แตกตางใหกับสินคา ผลไมหลายชนิดเมื่อนํามาแปรรูปเปนน้ําผลไมหรือนํามาผสมกันเปนน้ําผลไมรวม 
ผสมกับน้ําผักเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือนํามาผสมกับนมหรือน้ําเตาหู ก็จะชวยใหสินคามีรูปลักษณ
ใหมๆ จูงใจใหผูบริโภคอยากซื้อไปบริโภคและจําหนายไดราคาขึ้น 
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4. สรางกระแสผานการโฆษณาประชาสัมพันธ สินคาเกษตรก็ไมตางจากสินคาอุปโภคบริโภค
ทั่วไปที่สามารถใชเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธมาสรางกระแสความนิยมเพื่อกระตุนใหตลาด
เติบโตแบบกาวกระโดดได อยางเชน ภาครัฐเคยมีโครงการรณรงคใหคนดื่มนม ก็ชวยใหตลาดนมเติบโต
ขึ้นอยางมาก 

ตนไมอยางลีลาวดีหรือที่เราเรียกกันอีกอยางวาล่ันทม ซ่ึงเปนที่รูจักอยางกวางขวางแตก็ไมเคย
เปนไมยอดนิยม เนื่องจากความเชื่อเดิมวาชื่อไมเปนมงคล ปลูกในวัด แตเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อและทํา
การตลาดแบบสรางกระแสผานสื่อตางๆ ทําใหกลายเปนไมประดับยอดฮิตในชวง 4-5 ปที่ผานมา มี
เกษตรกรผูปลูกตนไมชนิดนี้รํ่ารวยขึ้นและนาจะกลายเปนตนไมเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกรไทย 

ส่ิงที่เกิดขึ้นกับตนลีลาวดีก็เคยเกิดขึ้นมาแลวกับกลวยไม บอนสี โปยเซียนและวานตางๆ ที่เคย
ไดรับความนิยมเปนชวงๆ เปนตนไมที่มีผูนิยมปลูกเปนงานอดิเรก มีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยาง
กวางขวาง ซ่ึงไมตางอะไรกับสินคาแฟชั่นอยางเสื้อผาที่มีกระแสความนิยมแบบขึ้นๆ ลงๆ ตัวเกาเลิกฮิตก็
จะมีตัวใหมเขามาแทนที่ ดังนั้นสินคาเกษตรประเภทไมดอก ไมประดับ รวมถึงเพาะสัตวเล้ียงก็นาจะยืม
แนวทางการตลาดของสินคาแฟชั่นมาใชทําการตลาดได ไมวาจะเปนการปลุกกระแสผานคนดังหรือการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดอยางการจัด Exhibition หรือการประกวด เปนตน 

 
2.6 แนวคิดการสรางแบรนดเกิดบุญ เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย6 (บุญเกิด ภานนทและวัน
ชัย จันทรประเสริฐ, 2552) กลาววา จุดที่มีผลตอการสรางแบรนดเกิดบุญคือความพรอมของเครือขายใน
ดานการผลิต การแปรรูป และคุณภาพสินคา รวมทั้งประสบการณของเครือขายฯ โดยสมาชิกเครือขายมี
ความเห็นรวมกันวาการขยายชองทางการตลาด จะมีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย 
รวมทั้งการดําเนินงานของเครือขายเปนไปอยางตอเนื่องและสาระการประชุมไดรับการปฏิบัติทําให
เปาหมายการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ผลลัพธจากการวิจัยนอกจากจะมี “เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย” แลว ยังมีแบรนดเกิดบุญ ซ่ึงเกิดจากแนวคิดรวมกันของสมาชิกวาขาวสารหอมมะลิ 100 
เปอรเซ็นตที่มีคุณภาพของเครือขาย เปนผลผลิตของชาวนาที่เปนสมาชิกสหกรณ ซ่ึงเปนผูผลิตปฐมภูมิ 
เปนชาวนาที่ยากจน เปนแกนหลักของชาติในการผลิตขาว การที่ผูบริโภคซื้อผลผลิตจากชั้นสินคาที่สง
ตรงจากเกษตรกรยอมเปนการอุดหนุนชวยเหลือชาวนา ยอมไดรับความอิ่มใจเปนผลตอบแทน กอเกิดบุญ
มหาศาล  

จุดที่ตอเนื่องจากการเกิดแบรนดเกิดบุญก็คือการเปดชองทางการตลาดใหตรงถึงผูบริโภคอันจะทําใหแบรนด
เกิดบุญ บรรลุวัตถุประสงค และเนื่องจากสมาชิกเครือขายฯ มีความมั่นใจในสินคาและ    แบรนด จึงตัดสินใจที่จะ
ดําเนินการเอาสินคาผานชองทางเซเวนอีเลฟเวน เนื่องจากสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึงและโดยตรง และจากการ

                                                 
6 อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บุญเกิดภานนท และวันชัย จันทรประเสริฐ. 2552.  “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย.  สถาบันวิชาการกานสหกรณ 
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ประชุมรวมกันระหวางกรรมการบริหารเครือขายฯกับทีมงานฝายจัดซื้อของบริษัทซีพีออลที่ซีพีทาวเวอร สีลม พบวา
ทีมงานของเซเวนฯ ใหการยอมรับและสนใจในคุณภาพสินคาของเครือขายฯ จึงมีการประชุมรวมกันอยางตอเนื่อง 
จนกระทั่งไดมีการนําเสนอสินคาขาวหอมมะลิตราเกิดบุญเปนเอกสารอยางเปนทางการ ประกอบดวยใบนําเสนอสินคา
และเอกสารรับรอง GMP และ HACCP ของโรงสีสมาชิกเครือขาย รวมทั้งใบแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพขาว 
ปริมาณอะไมโลส และความหนืด เปนตน รวมทั้งบริษัทฯไดแจงใหทราบวามีคาใชจายในการวางสินคาครั้งแรกเปน
จํานวนเงิน 500,000 บาทตอสินคาหนึ่งชนิด ทําใหคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเงื่อนไข
ของเซเวนอีเลฟเวนสําหรับคาใชจายจํานวนนี้ กรอบแนวคิดในเรื่องคาใชจายในการวางสินคาของเซเวนอีเลฟเวนนี้ อยู
บนพื้นฐานของการชวยเหลือกันและกันของเครือขายฯ โดยที่ประชุมกรรมการบริหารเครือขายฯ เห็นวาสหกรณใหญที่มี
กําลังผลิต มีโรงสี และมีทุนสูง โดยเฉพาะสหกรณที่มีโรงสี 9 แหง ไดรวมประชุมกัน และสรุปความเห็นตรงกันวายินดีที่
จะรวมลงขันกันในระหวางสหกรณที่มีโรงสีเพื่อผลประโยชนระยะยาวของเครือขายฯ ซึ่งเชื่อวานาจะมีความคุมทุน และ
ไดผลตอบแทนตอสมาชิกคุมคา ทั้งนี้สหกรณหลักไดแก สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณการเกษตร
ปราสาท จํากัด สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ 
จํากัด  สหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด  และสหกรณการเกษตรโพนทราย จํากัด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
แลวสวนใหญ  

2.7 การสรางแบรนด7 ในยุคนี้แบรนดคือทกุสิ่งทุกอยางทีเ่ปนประสบการณรวม บทบาทของแบรนดคือ
การสรางความผูกพัน ไมวาจะเปนความผกูพันใหคนใชแลวกลับมาใชอีก ความผูกพนัใหลูกคาสนบัสนุน
เราไปเรื่อย ๆ ความผูกพันใหทุกคนที่เกี่ยวของกับเราชวยขยายชื่อเสียงของเราไปเรื่อย ๆ อยางไมรูจบ 
เพราะฉะนั้นเมื่อแบรนดคือทุกสิ่งทุกอยาง แบรนดจึงไมจํากัดบทบาทตัวเองอยูแคแผนการตลาดเทานั้น 
แบรนดเปนเรือ่งเกี่ยวกับทกุสิ่งทุกอยางของการทําธุรกิจ ทั้งดานองคกร การบริหารจัดการ ฝายผลิต ฝาย
พัฒนาสินคา การตลาด การขาย การรับพนักงาน การฝกอบรมพนักงานแบรนดคือ จุดศูนยกลางของการ
ทําธุรกิจ สําหรับคนที่คิดจะมีแบรนดและรูวาอยากใหแบรนดเปนอยางไร แบรนดนัน้เปนตวับงบอกวา 
ตองออกแบบบรรจุภัณฑอยางไร ทําโฆษณาแบบไหน สงเสริมการขายอยางไร เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่
จัดการ ดําเนินการ (ธุรกิจ) จะตองสะทอนความเปน แบรนดอยางถองแท แบรนดเปนทั้งจุดเริ่มตนและจุด
สุดทายของกระบวนการ 
แบรนด - ช่ือเสียง (Reputation ไมใช Awareness) การสรางแบรนดคือการสราง ช่ือเสียง ช่ือเสียงสําคัญ
มากเปนที่มาของความไววางใจ (Trust) เปนที่มาของเครดิต เปนสิ่งที่บอกถึงอดีตและกําหนดอนาคต 
ฉะนั้นแบรนดคือส่ิงที่ชวยเพิม่มูลคาใหแกธุรกิจ  

2.7.1 ภาพลักษณกับเอกลักษณ 
การสรางเอกลักษณตองมีภาพลักษณเขามาเกี่ยวของแตภาพลักษณอยางเดียว ไมสามารถสรางเอกลักษณ
ใหกับแบรนดได การสรางแบรนดมีหลายกลยุทธแตกลยุทธที่แนะนําคือ การสรางแบรนดแบบมี 
เอกลักษณโดยที่เอกลักษณนัน้ ๆ จะตองโดดเดน แตกตางมีขอไดเปรียบ และเปนจุดยั่งยืน มิฉะนั้นการ

                                                 
7
ดูเพิ่มเติมจาก การสรางแบรนด.  (Online)  http://error1704.exteen.com/20080525/identity   
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สรางแบรนดกจ็ะเปนการลงทุนระยะสั้นและสิ้นเปลือง ซ่ึงผิดวัตถุประสงคของการสรางแบรนดที่จะตอง
เปนการลงทุนระยะยาว และตองครอบคลุมทั้งในดานภาพ เสียง และ พฤติกรรม  
Identity จะตองมีการดําเนนิการทั้งดานการสื่อสาร (Communication) และกิจกรรม (Action) ภาพรวม
ของแบรนดทีค่งเสนคงวาจึงจะเกิดขึ้นได เหลานี้คือส่ิงที่เรียกวา Identity System ซ่ึงเปนกระบวนการ
ควบคุม การถายทอด ความเปนแบรนด ออกสูสาธารณะชนหรือตลาด  

2.7.2 การสรางแบรนดอยางเปนระบบเริ่มจาก 
การหาจุดยืนทีแ่ตกตางของแบรนด + บุคลิกภาพของแบรนด= เอกลักษณของแบรนด 
ในกระบวนการสรางแบรนดนั้น องคประกอบดานพฤติกรรม เปนสิ่งสําคัญที่สุด เอกลักษณแบรนดไมได
มีแคการออกแบบโลโก แตตองมีการถายทอดในทุกกิจกรรมของแบรนด ซ่ึงเปนตัวการสรางความผูกพัน
ระหวางแบรนดกับกลุมเปาหมายอยางแทจริง  
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บทที่ 3 
 

สถานการณกอนดําเนินการวิจัย 
 
3.1  สถานการณท่ัวไป 
 
 เปนที่ทราบกันดีวาภาคใตจังหวัดชุมพร เปนแหลงพื้นที่เพาะปลูกกาแฟสายพันธโรบัสตาที่
สําคัญของประเทศ ในชวงที่ผานมาการทําสวนกาแฟของเกษตรกรประสบปญหาหลายดานโดยมีปจจัยที่
สงผลกระทบจากหลายปจจัยไมวาจะเปนปญหาดานการผลิต เกษตรกรสวนใหญประสบปญหา 
 สภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภัยธรรมชาติ ภาวะฝนแลงทิ้งชวงเปนระยะ
เวลานานในชวงที่ผลผลิตกําลังออกสงผลทําใหคุณภาพปริมาณผลผลิตตกต่ํา  ประกอบกับการที่ตนทุน
การผลิตขยับตัวสูงขึ้น อาทิ ปุย ยากําจัดวัชพืช คาแรง ตลอดจนโรคระบาดกาแฟ สมาชิกเกษตรกรจึงมัก
ประสบกับปญหาการขาดทุน 

 นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการลดพื้นที่เพาะปลูกกาแฟลง โดยเกษตรกรไดหันเหไปปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่น อาทิ ปาลมน้ํามัน ยางพารา ปจจัยที่ทําใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นมีหลายปจจัย 
เชน ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น นโยบายรัฐในการสนับสนุนใหปลูกพืชพลังงาน อีกทั้งมีการโคนกาแฟ
บางสวน เนื่องจากตนปาลมน้ํามัน และตนยางพาราที่ปลูกแซมตนกาแฟโตขึ้น  

 อีกทั้งเปนที่คาดการณวาผลผลิตตอไรของกาแฟจะลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม
เอื้ออํานวย ฝนทิ้งชวงในชวงกาแฟออกดอก ทําใหดอกเสียหาย   
 
3.2 สถานการณการผลิต/การตลาด 
 
 กรณีที่ไทยจะตองลดอัตราภาษีนําเขาและยกเลิกมาตรการโควตาภาษีสินคาเกษตรตาม
ขอตกลงการเปดการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA จํานวนทั้งส้ิน 23 รายการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 
เปนตนไป เมล็ดกาแฟจะตองทําการลดอัตราภาษีนําเขาตามขอตกลงดังกลาวดวย ในขณะที่เมล็ดกาแฟ
จัดเปนสินคาที่อยูในบัญชีสินคาออนไหวสูงจะยังคงอัตราภาษีนําเขาที่รอยละ 5 
 ประเทศไทยผลิตเมล็ดกาแฟไทย สวนใหญใชแปรรูปเพื่อการบริโภคในประเทศและการ
สงออกไปยังในรูปของเมล็ดกาแฟ และแปรรูปเปนกาแฟสําเร็จรูป 
 การใชเมล็ดกาแฟเพื่อบริโภคภายในมีไมเพียงพอกับความตองการ ประเทศไทยจึงตองมีการ
นําเขาเมล็ดกาแฟจากตางประเทศเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในประเทศ ซ่ึงปริมาณการนําเขา



เมล็ดกาแฟในแตละปมีไมสูงนัก เนื่องจากจะตองเสียภาษีนําเขาสูง และผูที่นําเขาจะตองมีใบอนุญาตจาก
หนวยงานราชการเทานั้น 
 ทั้งนี้เปนการนําเขามา แปรรูปและบริโภคในประเทศและการนําเขามาแปรรูปเพื่อการ
สงออก นอกจากนี้ไทยยังมีการนําเขากาแฟในรูปของกาแฟสําเร็จรูปเพื่อมาบริโภคในประเทศโดยตรง 
อาทิ กาแฟกระปอง กาแฟผงสําเร็จรูป และไทยยังมีการนําเขากาแฟสําเร็จรูปมาผานกระบวนการปรุงแตง
เพื่อจําหนายในประเทศ และบางสวนก็สงออกไปยังตางประเทศอีกดวย  
 ในสวนของเกษตรกรไทยที่ผลิตเมล็ดกาแฟนั้นคาดวาจากการลดอัตราภาษีนําเขาเมล็ดกาแฟ
จะสงผลกระทบตอเกษตรกรไทยที่จะตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอยาง ยิ่ง
เวียดนามซึ่งถือเปนผูคารายใหญติด 1 ใน 3 ของโลก รองจากบราซิลและโคลัมเบีย ซ่ึงมีตนทุนในการผลิต
ที่ต่ํากวาไทยมาก  
 แมไทยยังมีขอไดเปรียบในเรื่องของเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ และมาตรฐานที่แตกตางจาก
เมล็ดกาแฟของประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงยังตรงกับความตองการของผูบริโภคในประเทศ และตางประเทศ 
สงผลใหผูประกอบการแปรรูปในประเทศยังคงตองการเมล็ดกาแฟ ของไทย ซ่ึงเกษตรกรไทยควรที่จะ
รักษาขอไดเปรียบในสวนนี้ไว ดวยการสงเสริมการวิจัย และพัฒนาพันธุอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อท่ีจะขยาย
โอกาสในการสงออกเมล็ดกาแฟจากการเปดการคาเสรี และสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ในอาเซียน
ได 
 แนวโนมวา หากมีการเปดนําเขา เสรีภายใตกรอบอาฟตา ผูประกอบการบางรายจะหันไป
นําเขาเมล็ดกาแฟจากประเทศเพื่อนบานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกวา ซ่ึงสงผลใหตนทุนการผลิต
กาแฟสําเร็จรูปและผลิตภัณฑของผูประกอบการในประเทศถูกลง 
 การปรับลดอัตราภาษีนําเขา เมล็ดกาแฟ อาจทําใหผูผลิตหันไปนําเขาเมล็ดกาแฟเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากมีตนทุนที่ถูกกวาและทําใหมีการผลิตกาแฟสําเร็จรูปมีตนทุนที่ต่ําลงดวย นอกจากนี้
ผูประกอบการในประเทศยังตองเผชิญกับการแขงขันกับกาแฟสําเร็จรูปที่จะเขามาจากประเทศตางๆ ใน
อาเซียนดวย เนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่ถูกกวา 
 มาตรการเปดการคาเสรีอาเซียน (AFTA) สงผลใหเมล็ดกาแฟคั่วมีอัตราภาษีลด
เหลือ  0%  และเมล็ดกาแฟสดเหลือ  5% ในเดือน พ.ค. 2553 จะสงผลใหเมล็ดกาแฟจากประเทศเพื่อน
บานเขามาตีตลาดไทยมากขึ้น ทั้งอินโดนีเซีย  ลาว  พมา  จีน โดยเฉพาะเวียดนาม ซ่ึงถือเปนคูแขงสําคัญ
และผลิตกาแฟในตนทุนต่ํากวาไทย  โดยกาแฟโรบัสตาราคา  40  บาทตอ กก.สวนไทยอยูที่ 60-65 บาท
ตอ กก. และปริมาณผลผลิตตอไรสูงกวาไทยทั้งนี้  ชวง 2 เดือนที่ผานมา (มกราคมและกุมภาพันธ 2553) 
เนสทเลท เขาชอง และมอคโคนา เร่ิมชะลอคําสั่งซื้อเมล็ดกาแฟในประเทศแลวเพื่อรอมาตรการภาษีใหม 
โดยยอดนําเขาเมล็ดกาแฟจากเวียดนามเพิ่มขึ้นเปน 5,000 ตัน และยังสงผลใหกลุมธุรกิจยักษ
ใหญ  เชน  บุญรอดบริวเวอร่ีและกลุมนายเจริญ  สิริวัฒนภักดี  หันไปสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกกาแฟใน
ประเทศเพื่อนบานอยางลาวมากขึ้น  มีพื้นที่เพาะปลูกราว 6,000 ไร "อีกทั้งไทยยังสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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หลายพันลานจากความวุนวายทางการเมือง เพราะคูคาแถบตะวันออกกลางไมเขามาเจรจาทางการคาและ
หันไปซื้อจากประเทศเพื่อนบานแทน 
 จากสถานการณดังกลาวเกษตรกรไทยควรมีการรับมือ ดวยการอาศัยความไดเปรียบใน เร่ือง
ของคุณภาพของกาแฟไทย มากกวาการแขงขันทางดานราคา ควบคูกับการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
เพื่อที่จะทําการขยายผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด 
 ควรมีการวางแผนเพื่อรองรับกับสถานการณการแขงขันที่จะเกิดขึ้นอยางรุนแรง จึงเปนกรณี
ที่จําเปนไมวาจะเปนการสงเสริม ใหปลูกกาแฟพันธุดีทดแทนพันธุเกา เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพของกาแฟ 
รวมทั้งเปนการเพิ่มผลผลิตตอไรใหมากขึ้น ควบคูกับการสนับสนุนใหผูปลูกกาแฟมีการปรับตัวสามารถ
ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูง 
 
 ผลผลิตโดยรวมสรุปสภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 
 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดวิเคราะหผลการสํารวจกาแฟป 2553  โดยมีเนื้อที่ยืนตน 
382,189 ไร  เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว เพิ่มขึ้น 965 ไร หรือรอยละ 0.25  เนื้อที่ใหผล 359,489 ไร  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่แลว ลดลง 5,848 ไร หรือลดลงรอยละ 1.60  ผลผลิต 48,955 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับป
ที่แลว ลดลง 7,360 ตัน หรือลดลงรอยละ 13.07  ผลผลิตตอไร 136 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว 
ลดลง 180 กิโลกรัม/ไร 
 
สภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตางประเทศ 
 
ประเทศเวียดนาม 
 รายงานจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาของเวียดนาม รายงานวาในเดือนมกราคม 2553 
เวียดนามสงออกเมล็ดกาแฟ 139,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2 และมีมูลคาการ
สงออก 6,369 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.30 
 ในเดือนกุมภาพันธ ราคากาแฟในตอนกลางของจังหวัด Daklak ราคาประมาณกิโลกรัมละ 
42.66 บาท หรือ ตันละ 23.7 ลานดอง ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 30 
 สําหรับผลผลิตของเวียดนามป 2553 ปริมาณ 1,080,000 ตัน  โดยเวียดนามสงออกกาแฟมี
มูลคารอยละ 20 ของมูลคาการสงออกสินคาเกษตรทั้งหมดของเวียดนาม  
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ราคาในตลาดตางประเทศ  มีดังนี้ 
 

ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา  ตลาดนิวยอรกซ้ือขายทันทีเฉลี่ย  159.38  เซนต/ปอนด  (116.80 
บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจาก 158.21  เซนต/ปอนด (115.10 บาท/กิโลกรัม)  

ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา  ตลาดนิวยอรกซื้อขายทันที่เฉลี่ย  71.95  เซนต/ปอนด  (52.73 บาท/
กิโลกรัม)  ลดลง จาก 74.00 เซนต/ปอนด  (53.84 บาท/กิโลกรัม)  
 
สรุปสถานการณราคาในประเทศ 

 
ราคาเมล็ดกาแฟเกรดคละที่เกษตรกรขายไดในชวงฤดูการรวบรวม ป 2552/2553  เฉลี่ย 61.99 

บาท/กิโลกรัม  ราคาเมล็ดกาแฟเกรดคละชวงสัปดาหที่ผานมา (21 – 28 ก.พ. 53) เฉลี่ย กก.ละ 61.99 บาท 
เพิ่มขึ้นราคาเมล็ดกาแฟจังหวัดชุมพรสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63 บาท เนื่องจากผลผลิตในมือเกษตรกรเหลือ
นอยมากประมาณรอยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด สําหรับพอคารับซื้อกาแฟรายใหญไดหยุดรับซื้อกาแฟแลว ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 เนื่องจากไมมีกาแฟ ยังคงเหลือบริษัท เนสเลย ที่ยังเปดรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 61 
บาท ราคากาแฟอาราบิกาตลาดนิวยอรก สูงขึ้นเล็กนอย จากแรงซื้อไมมากนัก หลังจากที่ไมมีปจจัยช้ีนําจาก
คาเงินดอลลาร 

 สําหรับราคากาแฟโรบัสตาตลาดนิวยอรกปรับตัวลดลง เชนเดียวกับราคากาแฟโรบัสตาตลาด
ลอนดอน หลังจากที่มีแรงขายของกองทุนเขามา เนื่องจากเงินดอลลารแข็งคาขึ้น  แตราคาในประเทศสูงขึ้น
จากสัปดาหกอนเล็กนอย เนื่องจากกาแฟในมือเกษตรกรเหลือนอย 

  
3.3  การผลิตและสถิติผลผลิต 
 
สถานการณการผลิตโดยรวมของทั้งประเทศ  

 
ป พ.ศ. จํานวนผลผลิต /  ตัน เฉล่ีย / ไร / กิโลกรัม รอยละ 
2545 29,556 125 11.75 
2546 29,753 124 11.83 
2547 34,405 142 13.68 
2548 34,933 143 13.89 
2549 27,710 122 11.02 
2550 32,597 135 12.96 
2551 29,219 134 11.62 
2552 33,268 160 13.23 
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สถานการณการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ 
 

 
ป พ.ศ. 

 
จํานวนผลผลติ /  

ตัน 

 
รอยละ/ภาพรวม
ของประเทศ 

 
รอยละ 

2551 646.21 2 .21 34.8 

2552 888.29 2 .67 47.9 

2553 318.88 2.07 17.2 

 
 
 
แผนภูมิแสดงปริมาณสมาชิกท่ีนํากาแฟมาจําหนายตอบุคคลท่ัวไป 
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แผนภูมิแสดงปริมาณผลผลิตท่ีรวบรวมไดจากสมาชิกตอบุคคลท่ัวไป 
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แผนภูมิแสดงมูลคาสินคาจากสมาชิกตอบุคคลท่ัวไป 
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ตารางราคาสารกาแฟโรบัสตาคละในจังหวัดตางๆ  หนวยเปน บาท/กิโลกรัม 
ป พ.ศ.

 
จังหวัด มกราคม 2553 กุมภาพันธ 2553  
กระบี่ 57.00 60.75 6.58 
พังงา 55.00 60.00 9.09 
ชุมพร 56.25 61.25 8.89 

สุราษฎรธานี 57.50 60.00 4.35 
ระนอง 55.50 60.50 9.01 

  + ( % )  

 
3.4 ปญหา แรงงาน ตนทุน ราคา พฤติกรรมเกษตรกรในการผลิต-การตลาด การขาย  ธรรมชาติ ภัยตางๆ   
     คุณภาพผลผลิต การขนสง  

 
ดานแรงงาน 
 
 ปญหาที่พบมากในการผลิตกาแฟในพื้นที่จังหวัดชุมพรเปนเรื่องของแรงงานในการเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตเนื่องจากกาแฟเปนพืชที่มีผลสุกเร็วและจะรวงทันทีเมื่อเมล็ดสุกแดงภายใน 3-4 วันทําใหตองหา
แรงงานมาชวยในการเก็บเกี่ยวเมื่อถึงฤดูกาลโดยสวนมากมักเปนแรงงานนอกพื้นที่ที่มาจากภาคสานของ
ประเทศไทยโดยมีนายหนาเปนผูจัดหาแรงงานใหและคิดคาหัวคิวแรงงานจากเกษตรกรรายละประมาณ 
1,500 บาทตอคนหลังจากนั้นก็จะนํามาสงใหกับนายจางผูเปนเกษตรกรแรงงานที่เขามาจะคิดคาแรงใน
การเก็บเกี่ยวกาแฟกิโลละ 1-2 บาท 
 เพราะเหตุนี้กาแฟในประเทศไทยจึงมีราคาที่แตกตางจากประเทศเพื่อนบานประกอบกับ
ปจจัยการผลิตเชน ปุย ยาปราบ  มีราคาไมคอนแนนอนรานคาวัสดุทางการเกษตรจึงปลอยสินเชื่อเปนปุย
หรือยาใหแกเกษตรกรกอนเมื่อผลผลิต ออกผลและเก็บเกี่ยวแลวคอยนําเงินหรือกาแฟที่ไดมาขายใหกับที่
รานก็ไดแตความแตกตางระหวางรานคาผูรับซื้อกับสหกรณคือความซื่อสัตยตอลูกคาในเรื่องตาชั่งก็ดี
หรือการใชส่ิงมึนเมามาลอใจสมาชิกใหหันไปสนใจในเรื่องของโปรโมชั่นของทางราน 
 ในอดีตสมาชิกยังไมเขาใจถึงกลยุทธทางธุรกิจของพอคาในพื้นที่เทาที่ควรแตปจจุบัน
เกษตรกรมีการเผาสังเกตโดยการเปรียบเทียบตาชั่งเมื่อนําผลผลิตมาขายใหสหกรณกับพอคาในพื้นที่วามี
ความแตกตางกันมากจึงนําผลผลิตบรรทุกใสรถกระบะมาจําหนายใหแกสหกรณโดยมีระยะทางจากใน
พื้นที่ ประมาณ 40 – 80 กิโลเมตร เปนอยางนี้ นี่แสดงใหเห็นถึงความซื่อตรงตอสมาชิกของสหกรณไดอีก
ทางหนึ่งสําหรับการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

สมาชิกสวนใหญ ใสปุยโดยไมคํานึงถึงผลกระทบระยะยาวเพียงตองการเรงรัดผลผลิตใหไดมาก ๆ 
จึงตองใชปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของกาแฟ ซ้ึงเกษตรกรทําสวนกาแฟแบบนี้มาเปนเวลานาน และสง
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กระทบตอสภาพความเสื่อมโทรมของดินในปจจุบันทําใหตนกาแฟเสื่อมโทรมใบเหลือง เกษตรกรขาด
การดูแลรักษา มีโรคชนิดใหมเกิดขึ้นโดยที่กาแฟยืนตนตายเปนหยอม ๆเกษตรกรเรียกเปนภาษาชาวบาน
วากาแฟเปนเอดส 
 
3.5 ความเปนมาของสหกรณ 
 
 สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2540 มี
ดําเนินธุรกิจ 4 ดาน คือ 
  1.  ธุรกิจบริการดานสินเชื่อ 
  2.  ธุรกิจบริการดานรับ-ฝากเงิน 
  3.  ธุรกิจบริการจัดหาสินคา สหกรณจัดหาปจจัยการผลิตและสินคามาจําหนายตามความ
ตองการของสมาชิก อาทิ ปุย ยา เคมีเกษตร 
  4.  ธุรกิจบริการแปรรูป 
  5.  ธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลผลิต 
 
 ปจจุบันสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด มีสมาชิกทั้งส้ินจํานวน 1,010 รายใน 26 
กลุม มีทุนเรือนหุน 13,204,650 บาท มีทุนสํารอง 1,650,885.86 บาท มีกําไรสุทธิ( 856,807.53)บาท มี
สินทรัพย 8,582,022.23 บาท หนี้สิน39,529,714.29บาท มีทุนดําเนินงานทั้งส้ิน 54,632,802.11บาท 
 
3.5 การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 
 
 3.5.1 วิเคราะหจุดแข็ง (การผลิต) 
 
 1.  พื้นที่เพาะปลูกมีความเหมาะสม ทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ 
 2.  สมาชิกเกษตรกรมีความรูความสามารถ มีองคความรูในกาพัฒนากระบวนการผลิต 

 
 3.5.2 วิเคราะหจุดแข็งการ (ตลาด) 

 
 1.  สหกรณมีธุรกิจรวบรวมการซื้อ-การขาย มีตลาดจําหนายกาแฟสารที่แนนอน 
 2.  การดําเนินธุรกิจที่ยาวนานและเปนองคกรสหกรณจึงไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
เปนที่รูจักในวงกวาง มีเครือขายในขบวนการสหกรณ 
 

 22



 3.5.3  วิเคราะหจุดออน  (การผลิต) 
 

 1.  การทําสวนกาแฟใหผลผลิตออกมามีคุณภาพ ทําใหตนทุนสูง 
 2.  ปญหาสิ่งแวดลอมเริ่มสงผลกระทบตอการผลิต เชน ฝนทิ้งชวง สารตกคางในดิน 
 3.  ปญหาดานการขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 4.  ระยะทางการติดตอระหวางสมาชิกและสหกรณคอนขางใกล การคมนาคม ติดตอส่ือสาร
ไมสะดวก 
 

 3.5.4  วิเคราะหจุดออน  (การตลาด) 
 
 1.  สหกรณขาดบุคลากร/เจาหนาที่ดานการตลาด 
 2.  สหกรณอยูหางไกลจากบานสมาชิก ทําใหการใหบริการ การซื้อขายกับสมาชิกมี
อุปสรรค  
 
 3.5.5 วิเคราะหโอกาส 
 
 กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมีความตองการบริโภคในปริมาณสูง ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
 3.5.6  วิเคราะหอุปสรรค 
 
 1.  ภัยธรรมชาติ ฝนทิ้งชวง โรค แมลง 
 2.  การขนสงเปนระยะทางใกล และการคมนาที่ไมสะดวก ทําใหตนทุนการขนสงสูง 
 3.  นโยบายเขตการคาเสรี  
 4.  เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนนโยบายสงเสริม 
 

 สถานการณในพื้นท่ี 
 
 -  สหกรณมีศักยภาพในการผลิต ในการแปรรูป แตขาดความรูทางการตลาด  
 -  อ.ทาแซะเปนพื้นที่ผลผลิตกาแฟมากที่สุด รอยละ 90 เปนสมาชิกสหกรณ สหกรณ
รวบรวมไดมากกวากําลังการผลิต 
 -  สหกรณสงกาแฟใหบริษัท เนสเล จํากัด เปนอันดับ 1 กาแฟของสหกรณนั้นมีคุณภาพสูง 
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 -  สหกรณสามารถชวยเหลือสมาชิกดานสินเชื่อได 10 % 
 -  สหกรณไดรับมาตรฐาน อย.เพียงอยางเดียว 
 -  สหกรณตองการใหคนทั้งประเทศรูจักกาแฟชุมพร 
 -  สมาชิกอยูหางไกลจากสหกรณเปนระยะทางไกล การเดินทางการคมนาคมไมสะดวก
เนื่องจากภูมิประเทศเปนปาเขา ทําใหเกิดอุปสรรคในเรื่องของการใหบริการและการรับบริการระหวาง
สมาชิกและสหกรณ โดยเฉพาะการขนสงผลผลิตของสมาชิกมาจําหนายยังสหกรณเกิดผลกระทบมากคือ
ตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้น ทําใหสหกรณเสียเปรียบพอคาคนกลางที่เปดจุดรับซื้อในพื้นที่ซ่ึงสมาชิก
เกษตรกรเองไมตองรับภาระความเสี่ยงกับความเสียหายของผลผลิตและลดคาใชจายที่เกิดจากการขนสง
ไดอีกทาง แตก็ยังมีสมาชิกบางสวนที่เห็นคุณคาความสําคัญและภักดีแกสหกรณยังจําหนายผลผลิตใหกับ
สหกรณ 
 -  ในชวงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตสมาชิกเกษตรกรประสบปญหาดานการขาดแคลน
แรงงานในการเก็บเกี่ยวตองจางแรงงานนอกพื้นที่โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นอกจากนี้ยังมีการจางแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงมีคาจางที่ถูกกวา 
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บทที่ 4 
 

ผลการดําเนินงาน 

 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดตั้งไว 3 ขอ คือ 
 

 1. เพื่อศึกษาทางเลือกสําหรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟที่เหมาะสม สําหรับสมาชิกสหกรณ
เพื่อใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่มผลิตตอไร 
 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจกาแฟ ตั้งแตการผลิตถึงการกระจายสินคาถึงผูบริโภค ภายใต
การดําเนินงานของสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 
 3. เพื่อสรางตัวแบบการสรางตราสินคากาแฟ ในมิติของการอนุรักษทรัพยากร-ส่ิงแวดลอม
และการคาที่เปนธรรม 
  
 สําหรับวัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาทางเลือกสําหรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟที่เหมาะสม 
สําหรับสมาชิกสหกรณเพื่อใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่มผลิตตอไร ไดมีการดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 

 
การขับเคล่ือนพัฒนาสวนตนแบบสมาชิกผูปลูกกาแฟ 

 
 สําหรับการดํ า เนินการจัดทํ าสวนตนแบบในขั้นตอนแรกนั้นนักวิจั ยพรอมดวย
คณะกรรมการไดประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณและได
ขอสรุปการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลในครั้งนี้คือ 



 1.  สหกรณและสมาชิกไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลเชิงประจักษซ่ึงกันและกันพรอม
เห็นความสําคัญของโครงการวิจัย 
 2.  บุตรหลานสมาชิกสหกรณไดรับทราบสถานการณตลอดจนขอมูลการประกอบอาชีพ
ปลูกกาแฟและตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพและสหกรณของผูปกครอง 
 3.  จัดทําฐานขอมูลสมาชิกอยางเปนระบบ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจทําแผนพัฒนา
สมาชิกสหกรณอยางถูกตอง บนหลักการพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซึงกันและกัน ในสถานการณปจจุบัน 
  

กระบวนการและขั้นตอน 
 
 สอบถามการเก็บขอมูลสมาชิก นักวิจัยพรอมดวยเจาหนาที่สหกรณผู
ป
ส
 
 เนินการเก็บขอมูล  

 กลุมใชแบบฟอรมเปน 

หลังจากที่ไดสรางแบบ
ลูกกาแฟชุมพร จํากัด ไดนัดหมายเยาวชนบุตรหลานสมาชิกสหกรณรวมประชุมวางแผนการเก็บขอมูล
มาชิกพรอมทั้งอธิบายขอมูลที่ตองการตามแบบสอบถามที่ไดจัดทําขึ้น 

วิธีการดํา
 จากประชุมคณะกรรมการสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการเก็บ
ขอมูลฐานสมาชิกสหกรณเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมไดวางหลักการดําเนินการเก็บขอมูล
เบื้องตนคือ 

 1.  สมาชิกที่มีบุตรหลานเขารวมโครงการทําฐานขอมูลสมาชิกประมาณ 10 คน 
 2.  บุตรหลานสมาชิก 1คนตอการนําเก็บขอมูลสมาชิกประมาณ 2

แบบสอบถามเก็บขอมูลสมาชิกจํานวน  1,025  ราย 
  3.  กําหนดอบรมใหกับบุตรหลานของสมาชิกกอนการทําฐานขอมูลในวันที่ 1 ส.ค.52 ณ 
ศาลาเอนกประสงคบานพันวาล 
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  4.  เพื่อใหผูออกสํารวจเขาใจถึงหลักการและอุดมการณของสหกรณและรับรูขอมูล
สถานการณการปลูกกาแฟของผูปกครองเกษตรกรผูปลูกกาแฟชวยเหลือผูปกครองของตนเองประกอบ
อาชีพอยา

บกับอุปสรรคในหลายๆดานๆไมวาจะเปนการอาศัย
ยูของสมาช

ัญญาณโทรศัพทบางพื้นที่ไมมี ทางนักวิจัย

ินเชื่อและทําการสัมภาษณสํารวจขอมูลสมาชิกในคราวเดียวกัน 
าษณ

ื้นที่ไมไดนําเยาวชนเขาไปดวย กอปรกับในชวงเวลาที่ทําการเก็บ
อมูลอยูนั้นเปนชวงเวลาเปดภาคเรียนทําใหเยาวชนบางสวนไมสามรถรวมเก็บขอมูลไดตามจํานวนที่

นขางนอย โดยการเก็บขอมูลในครั้งนี้มีบุตรหลาน

ือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 นั้นไดขอสรุปวาจะคัดเลือกสมาชิกสหกรณจํานวน 

แบบเหลือเพียง 3 ราย คือ 
 
ปลงฮองเต 

ร ไดนําแปลงเขารวมโครงการจํานวน 3ไร มีช่ือวาแปลงนองจอย 
3.  นายวรพันธ วรดิษฐ นําแปลงเขารวมจํานวน 3 ไร มีช่ือวาแปลงบาวบางมาสโดยคุณชาญ

ัย เสถียรแล

งเทาทันอีกทั้งเขาใจในเรื่องผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา ทั้งนี้มีกําหนดสงขอมูลใน
วันที่ 26-27 ส.ค.52 

 ภายหลังที่ไดดําเนินการจริงกลับประส
อ ิกสหกรณที่อยูกระจายกันตามปาเขา ซ่ึงการเดินทางเขาพื้นที่ไปสัมภาษณสมาชิกนั้นเปน
เร่ืองยากอีกทั้งการติดตอส่ือสารกับสมาชิกคอนขางลําบากส
และเจาหนาที่สหกรณจึงไดปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการใหม โดยในชวงเวลาที่สหกรณนัดหมายประชุม
กลุมสมาชิกส
 ปญหาอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ การที่ใหเยาวชนบุตรหลานของสมาชิกเขาไปสัมภ
ตางพื้นที่ตางหมูบานนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันของวัยรุนทางเจาหนาที่ของสหกรณ
จึงปองกันปญหาโดยการเขาพื้นที่บางพ
ข
คาดหวังอีกทั้งเยาวชนที่เขารวมเก็บขอมูลมีอายุคอ
สมาชิกสหกรณเขารวม 4 คน และเจาหนาที่สหกรณ 5 คน 
 จากการหาร
15 ราย โดยมีเกณฑคัดเลือกสมาชิกเกษตรกรตองมีคุณสมบัติเบื้องตนคือสมาชิกมีความสนใจเขารวม
โครงการดวยความสมัครใจมีความมุงพัฒนาตัวเอง 
 แตดวยขอจํากัดและขอมูลจากการประชุมหารือในหลายๆเวทีจึงไดขอสรุปการปรับเปลี่ยน
จํานวนสมาชิกจัดทําสวนตน

1.  นายชาตรี เงินทอง ไดนําแปลงเขารวมโครงการจํานวน 3 ไร โดยตั้งชื่อแปลงที่เขารวมวา 
แ
 2.  นายชาญชัย เสถีย
 
ช ะคุณวรพันธ วรดิษฐ 
 
โดยวัตถุประสงคของการจัดทําสวนตนแบบนั้นคือ 
 1.  สรางตัวแบบการบริการจัดการสวนกาแฟและปลูกกาแฟใหมีคุณภาพโดยเริ่มตนจากการ
ปรับปรุงดิน 
 2.  เพื่อเปนการทดลองและศึกษาทางเลือกเทคโนโลยี่ในการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตตอไร
 3.  เพื่อการระดมความคิดและภูมิปญญาของเกษตรกรที่มีอยูในแตละบุคคลโดยมีเวทีเรียนรู
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เปนสูญกลางในการถายทอดและจดบันทึกไวถายทอดใหเกษตรกรรายอื่นทราบถึงภูมิปญญาในการทํา
สวนกาแฟของแตละบุคคล 

4.  พัฒนาสวนตนแบบของสมาชิกทั้ง 3 รายใหเปนศูนยเรียนรูการปลูกกาแฟอยางมีคุณภาพ 

ารตรวจวิเคราะหโครงสรางดิน 
 
 ารประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรูคณะกรรมการและเกษตรกรตัวแบบพบวาการทํา
สว ฟป สงผ รป ี ป ะเว ทํา
สว แฟเสื่อ าพเห็ กจากน ัวอยางด สวนกาแฟท แปลงไปตรวจวิเคราะหที่
โ ค ร ง ก า ร า ก  ปุ ย ิ ง แ ว ด  ภ า ค ฐพี วิ ท คณ ะ เ ก ษ ต ร 
มห าลัยเกษตรศาสตร ( ) 
 ภายหลังจากที่ไดเกษตรกรตัวแบบเขารวมโครงการแลวนั้นไดมีการเก็บตัวอยางดินของทั้ง 3 
แปลงโดยได ดินชั้นลางดิน ขุดโดยดินชั้นบนและดินชั้นลางมีระยะหางกัน 50 
เซนติเมตรถึง 1 เมตร พบวาปญหาของเกษตรกรทั้ง 3 รายคือการที่ดินมีสภาพเปนกรดรุนแรง มีคา Ph ไม
เหมาะสมกับ

นแบบของคุณชาญชัย เสถียร 
 

แปลงดิน
ค ว า ม เ ป น 

 
ก

ผลจากก
นกาแ จจัยหนึ่งที่

มคุณภ
ลตอกา
นไดจา

ระกอบอาชพคือการใช ุยเคมีเปนระย ลานานจน ใหดินใน
นกา ําต ินของ ั้ง 3 

พั ฒน า วิ ช า ร ดิ น
บางเขน

แ ล ะ ส ล อ ม วิ ช า ป ย า  
าวิทย

ขุดตัวอยางดินชั้นบนและ

การปลูกกาแฟ ซ่ึงคา Ph หรือคาความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟจะอยู
ระหวาง 5.5-6.5 และมีความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารตางๆปานกลาง 
 
ผลการตรวจวิเคราะหโครงสรางดินแปลงต

 
กรด-ดาง 

เนื้อดิน ระดับปริมาณธาตุอาหาร 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมงกานีส ช้ัน 1 
(บน) 

กรดรุนแรง
มาก 

รวนปน
ทราย ตํ่า สูงมาก ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่า 

ช้ัน 2 กรดรุนแรง รวนปน
าก ตํ่า ตํ่า (ลาง) มาก ทราย 

ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่าม

 
วิ ิน 

 
ยา วิ ิน นใ ณะ

กล  มีสภา ุ นดินร  ดิ ีปริมาณไนโตเจนต่ําในด  
แ กใ อ ูงมากในดินบน ดินชั้นล พแทสเซีย  แคล
และแมกนีเซียม งดินบ ลาง 

 ผลการตรวจ เคราะหด

 พบวาตัวอ
พเปนกรดร

งที่นําไป
ณแรงมากเน

เคราะหทั้งดินบนและด ลางโดยสว หญมีลักษ คลายกัน
าวคือ ื้อดินเป วนปนทราย นม ินบน

ละต่ํามา นดินลาง ฟ
ต่ํา ทั้

สฟอรัสมีส
นและดิน

 แตมีต่ําใน างโ มต่ํามาก เซียม
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คําแนะนํากา ินและการใชปุย 

 การปลูกกาแฟแนะนําใหปรับสภาพกรดของดินโดยใชปูนโดโลไมต ใสในอัตราประมาณ 
250 กก  ินทรีย รวมกับปุยเคมี โดยปุยอินทรียใสไรละ 1 ตันหรือมากกวา
แบงใสป  2 คร้ังปุยเคมีใหใชสูตร 15-5-20 ใส 3 เดือน/คร้ัง คร้ังละประมาณ 25 กก./ไร 
 

 

าร 

รปรับปรุงด

./ไร การใชปุยแนะนําใหใชปุยอ
ละ

ผลการตรวจวิเคราะหโครงสรางดินแปลงตัวแบบของคุณชาตรี เงินทอง 

แปลงดิน 
ค ว า ม เ ป น 

เนื้อดิน ระดับปริมาณธาตุอาห
กรด-ดาง 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมงกานีส ดินช้ัน 1 
(บน) 

กรดรุนแรง รวนปน
มาก ทราย ปานกลาง สูงมาก ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

ดินช้ัน 2
(ลาง) มาก ปนทราย 

านกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
 กรดรุนแรง รวนเหนียว

ตํ่า ป

ดินช้ัน 3 
กรดรุนแรง

มาก 
รวนเหนียว
ปนทราย 

ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 
 ผลการตรวจวิเคราะหดิน 

 ดินชั้นบนมีสภาพเปนกรดรุนแรงมาก เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินมีปริมาณธาตุ
ไ ป สฟ  โพแทสเซียมและแม

  มีสภาพกรดรุนแรงมาก  เนื้อดินเปนดินรวนเหนี่ยวปนทราย  ดินมีปริมาณ
ไนโตรเจนต ัสปานกลาง โพ แ ะ  

 ดิน  มีสภ กรด าก เปนดิน นียวปนท ย ดินมีป ณ
ไนโตรเจนต ฟอร สเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมต่ํา 

 
คําแนะนําการปรับปรุงดินและการใชปุย 

แนะนําใหปรับสภาพกรดของดินโดยใชปูนโดโลไมตบด โดยใสในอัตราประมาณ 400 กก./
ไร การใชปุ

-20 ใส 3 เดือนครั้ง ใสครั้งละ
ประมาณ 25 กก./ไร 

 

นโตรเจน านกลาง ฟอ
ดินชั้น  2

อรัสสูงมาก กนีเซียมต่ํา 

่ํา ฟอสฟอร
ชั้น 3

แทสเซียม คลเซียมแล แมกนีเซียมต่ํา
าพเปน รุนแรงม เนื้อดิน รวนเห รา ริมา

่ํามาก ฟอส ัส โพแท

 
 
 

ยแนะนําใหใชปุยอินทรีย รวมกับปุยเคมี โดยใชปุยอินทรียพวกปุยหมักหรือมูลวัวเกาใส
ประมาณ 1 ตัน/ไร/ป โดยแบงใสครึ่งป/ครั้ง สําหรับปุยเคมีใชสูตร 15-5
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ผลการต วจ

แปลงดิน
ค ว า ม เ ป น 

ระดับปริมาณธาตุอาหาร 

ร วิเคราะหโครงสรางดินแปลงตัวแบบของวรพันธ วรดิษฐ 
 

 
กรด-ดาง 

เนื้อดิน 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมงกานีส ช้ัน 1 
(บน) 

กรดรุนแรง รวนปน
มาก ทราย ปานกลาง สูงมาก ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่า 

ช้ัน 2 
(ลาง) 

กรดรุนแรง
มาก 

รวนปน
ทราย 

ตํ่ามาก สูง ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่า 

 

ยวปนทราย  ดินมีปริมาณ
ไนโตรเจ

คําแนะนําการปรับปรุงดินและการใชปุย 

นะนําใหปรับสภาพกรดของดินโดยใชปูนโดโลไมตบด โดยใสในอัตราประมาณ 250 กก./
ไร การใ

 

รงสรางของดินแลวนั้นโครงการวิจัยไดดําเนินการจัดทํา
โครงการศึก ร

ที่สําคัญคือ 
ูใหมเพื่อตอยอดในการทําการเกษตร 

ัศน ของเกษตรกรใหมีมุมมองที่กวางไกลยิ่งขึ้นในการผลิตสินคาดาน
การเกษต

ารปลูกกาแฟเพื่อใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่ม
ผลผลิตตอไร 

 ผลการตรวจวิเคราะหดิน 
 
 ดินชั้นบนมีสภาพเปนกรดรุนแรงมาก เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินมีปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนปานกลาง ฟอสฟอรัสสูงมาก โพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่ํา 
 ดินชั้น  2 มีสภาพกรดรุนแรงมาก  เนื้อดินเปนดินรวนเหนี
นต่ํามาก ฟอสฟอรัสสูงมาก โพแทสเซียมด่ํามาก แคลเซียมและแมกนีเซียมต่ํา 
 
 
 
 แ
ชปุยโดยใชปุยอินทรียพวกปุยหมักหรือมูลวัวเกาใสประมาณ 500 กก./ไร หรือมากกวานี้ก็ได 

สําหรับปุยเคมีใชสูตร 15-5-20 ใสทุกๆ 3 เดือนใสครั้งละประมาณ 25 กก./ไร 

การวางแผนการปรับปรงุดนิและสวนกาแฟ 
 
 ภายหลังที่ไดทราบปญหาโค

ษาดูงานการดูแลสวนผลไมของโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ณ สหกรณการเกษต
เขาคิชฌกูฎ จํากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค

 1.  เปนการเพิ่มพูนความรูและสรางองคความร
 2.  เปนการสรางวิสัยท
ร 

 3.  เพื่อการศึกษาทางเลือกสําหรับเทคโนโลยีก
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 4.  เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการสวนและแปลงสาธิตของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ
การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด ไวเปนแนวทางในการบริหารจัดการสวนกาแฟตัวแบบ 

 5.  เพื่อศึกษาวิธีการจดบันทึกขอมูลตางๆในแปลงผลไมตัวอยางของเกษตรกรชาวสวนผลไม 
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการสวนกาแฟตัวแบบ 

 การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ไดเดินทางไปพรอมกับคณะกรรมการพรอมดวยเกษตรกร
สมาชิกสหกรณสวนตนแบบจํานวนคนคือ 

 การศึกษาดูงานของโครงการวิจัยเครือขายคุณคายผลไมในครั้งนี้แบงออกไดเปน 2 ชวงคือ 

การบรร

ิธีการดําเนินงานของสหกรณและสมาชิกในการ
ดําเนินโครงการ สามารถสรุปประเด็นการบรรยายไดดังนี้ 

นน้ําจนถึงปลายน้ําวาในกระบวนการตนน้ํานั้นเกษตรกรมี
การรวมกลุม าพ 

นั้น
าตรฐาน 

ึงทํา

ดระยะหนึ่งจะ
เกิดตัวแบบข

รเขาคิชฌกฎู จํากัด ไดเชญิคณะศึกษาดงูาน
หกรณผูปล ะธานกลุมเครือขาย

การคณุภาพผลไม  

บทรัพย: การทําผลไมคุณภาพตองอาศัยความอดทน อยาหวังเพยีง
าแนนอนกับผลผลิตไมได แตเราสามารถควบคุมทํา

ยายสรุปและการชมสวนตนแบบผลไมคุณภาพ 

 1.การบรรยายสรุป  

  โดยผูจัดการสหกรณไดบรรยายว

  1.วิธีบริหารจัดการตั้งแตต
กันเพื่อผลิตผลไม ในแตละเดือนจะมีการลงตรวจเยี่ยมฟารมของสมาชิกที่ผลิตผลไมคุณภ

โดยเจาหนาที่ของสหกรณแตบางครั้งผูประกอบการสงออกจะเขาตรวจเยี่ยมดวย เพราะในการสงออก
ผูคารวมหรือผูสงออกตองการสินคาที่มีคุณภาพและไดม

  2.การบริหารจัดการคุณภาพนั้นถาเกษตรกรมีการทําเกรดมาใหทางสหกรณก็จะบวก
คาจัดการใหเพิ่มจากราคารับซื้อ ที่ผานมาสหกรณไดสรางความมั่นใจใหแกคูคาที่รวมทําธุรกิจดวยจ
ใหเกิดความสมดุลในเรื่องของราคา 

  3.เร่ืองคุณภาพผลไมสหกรณมีวิธีการโดยการแบงกลุม พอดําเนินการไ
องเกษตรกรและผลไมที่ไดคุณภาพใหเห็น ทุกคนก็หันมาทําผลไมคุณภาพตาม เมื่อคุณภาพ

ผลผลิตดีผูสงออกก็มั่นใจ ราคาก็จะสูงขึ้นตามมา 

 

2.การชมสวนตนแบบผลไมคุณภาพ 

 ผูจัดการและคณะกรรมการสหกรณการเกษต
ส ูกกาแฟจงัหวัดชมุพร จํากัด ไปที่บานของคุณวิชัย ประกอบทรัพย ปร
ผูผลิตมังคุดคุณภาพ เพื่อศึกษาวิธีจัด

 ขอคิดจากคุณวิชัย ประกอ
รายไดที่จะเพิม่ขึ้น เพราะการทําการเกษตรนั้น เอ
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ผ เพื่อเปดชองทางตลาดใหมเพือ่การสงออกได ตนเองนัน้ไดรับพื้นที่ทํากนิมาจากพอแม 
ดังนั้น ก็อยากใหลูกไดเจริญรอยตามตนเอง เพื่อในอนาคตจะไดไมตองไปเปนลูกจางใคร  

 ขอคิดจากประธานสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด : “กลับไปเราจะไปตัดตนทุเรียน
ที่มันแกๆทิ้งมัง่ เพราะเราไดพบสัจธรรมในการทําสวนแลววาพืชที่มนัแกมากๆ ใหผลผลิตนอยไมคุมกับ
คาดุแลรักษาหรือบํารุง

ลไมคุณภาพ

แลวที่จันเขาทําแค 15 ปก็ตัดทิ้งแลวปลุกใหม กาแฟของเราทําเปน 20-30 ป 
ลผลิตนอยก็ใสปุยเรงเขาไปอีก ทําใหดินเสียหมด” 

นการดําเนินงาน คือ 

2.การตรวจวิเคราะหดิน 

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนจากผลการตรวจวิเคราะหดินของ
วนต นแบ  

ิ เคราะหดินของสมาชิก
หกรณสวน

 คือฉีดแลววัชพืชตาย แตไมนานวัชพืชจะขึ้นใหมมาอีก 

ผ
 
การพัฒนาสวนกาแฟตัวแบบ สหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร 
 การสงเสริมสมาชิกในการปลูกกาแฟ มีกระบว
 1.สํารวจแปลงสมาชิก 
 
 3.ศึกษาดูงานการจัดการสวนผลไม 
 4.สงเสริมใหสมาชิกพัฒนาการดูแลสวนกาแฟจากผลการตรวจวิเคราะหดิน 
 หลังจากที่ไดดําเนินการศึกษาดูงานแลวนั้นทีมวิจัยพรอมดวยผูมีสวนเกี่ยวของไดดําเนินการ
พัฒนาแบบฟอรมการจดบันทึกและ
ส บทั้ ง  3  ร า ย  เ มื่ อ วั นที่  3  กุ มภ าพั นธ  2 5 5 3  ณ  สถาบั นวิ ช าก า รด านสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยไดหารือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผลการตรวจว
ส ตนแบบ 
 
 จากการหารือในเวทีสรุปประเด็นปญหาของสวนกาแฟโดยรวมไดคือ 
 1. ผลตรวจวิเคราะหที่ออกมาแสดงถึงการเสื่อมคุณภาพของดินที่สะสมมาเปนระยะเวลานาน
กวา 20 ป จากการใชสารเคมี ปุยเคมีในการบํารุงตนกาแฟ  
 2. ชาวสวนใชสารเคมีมาตลอดทําใหดินเสื่อม สําหรับสารเคมีที่ชาวสวนกาแฟใชอยูมี 2 ชนดิ 
คือ 
 1. ประเภทเผาไหม
 2. ประเภทดูดซึม 48% คือฉีดแลววัชพืชตาย ใชเวลานานกวาวัชพืชจะขึ้นใหม 2-3 เดือน แต
จะทําใหดินเสื่อม ดินแข็งกระดาง ไสเดือนตาย สําหรบกาแฟหนุมในระยะสั้นไมมีผลกระทบมากเทาไร 
แตในระยะยาวจะมีผลกระทบมาก  
 3. พื้นที่สวนกาแฟสวนใหญเปนเนินเขาลาดชัน เวลาฝนตก น้ําฝนจะชะลางทําลายหนาดิน  
จากการแลกเปลี่ยนเรียนการใสโดโลไมตตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน 
 ในการหารือในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้นคณะกรรมการและเกษตรกรสวนตนแบบไดลง
รายละเอียดในสวนของการใสโดโลไมตและการใสปุยตามคําแนะนํา  
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 ภายในการหารือเบื้องตนที่ประชุมมีความคิดที่หลากหลาย  โดยรวมแลวมีความคิดเห็นสรุป
ไดวาจากคําแนะนําแกไขปญหาดินจากผลการวิเคราะหดินของเกษตรกรตัวแบบแตละแปลง ไมควรทํา
ามคําแนะน ตองใช
ลาสักระย

ละครั้งตองอาศัยน้ํา โดยเฉพาะน้ําฝนจากธรรมชาติ เปนที่ทราบกันดีในปจจุบันฝนคอนขางทิ้ง
วงบอยครั้ง ี่น

โดโลไมลเปนปูนคารบอเนตชนิดหนึ่ง สามารถใสลงดินเปรี้ยวหรือดินที่มีคา Ph สูงๆ เพื่อ
กัไขความเ

งใหแกพืชอีกดวย จึงจัด

มีการปรับในสวนของจํานวนครงที่ใส โดยจะวางแผนการปรับเปลี่ยนกันอีก

ทนเพื่อลด
ตนทุน 

ต ําหมดทุกอยาง ควรทําตามความเหมาะสมคอยๆปรับสภาพดินไป การฟนฟูสภาพดิน
เว ะ ปุยบางสูตรมีราคาแพงอาจจะมีการใชปุยสูตรที่ใกลเคียงกันใสทดแทนกันเพื่อลดตนทุน 
คําแนะนําบางอยางสงผลกระทบตอตนทุนคาใชจายในการผลิตของเกษตรกรซึ่งขัดแยงกับวัตถุประสงค
ของการลดตนทุนเพิ่มผลผลิต  
 การใสปุยปละ 4 ครั้ง นั้นมีคาใชจายคอนขางมาก ไมวาจะเปนคาปุย คาแรงงาน ที่สําคัญการ
ใสปุยแต
ช  โดยมีประเด็นการแสดงความคิดเห็นท าสนใจคือ 
 
แ ปนกรดหรือปรับคา Ph ของดินใหเหมาะสม นอกจากนี้โดโลไมตยังมีองคประกอบของ
แคลเซียมและแมกนีเซียม การใสโดโลไมตลงในดินจึงเปนการเพิ่มธาตุอาหารรอ
ไดวาโดโดลไมตเปนปุยแมกนีเซียมและแคลเซียมราคาถูกและหาไดงาย เบื่องตนนั้นที่ประชุมเหน็ชอบใส
โดโลไมตตามคําแนะนํา อาจ
คร้ังตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี่ยังไดแนวทางการขับเคลื่อนสวนตนแบบเบื้องตนการพัฒนาสวนตนแบบ 
 คุณธีรพงษ : จะไมทําตามคําแนะนําทั้งหมด คิดวาในสวนของการปรับสภาพดินดวยโดโล
ไมล ไมจําเปนตองใสทุกป 3-4 ป อาจจะใสโดโลไมต 1 ครั้ง สวนปุยเคมีกับปุยอินทรียเราก็ใสควบคูกัน
ปรกติ แตปุยเคมีจะตองลดปริมาณลง และการใสปุยปละ 4 คร้ัง ในสภาพความเปนจริงไมสามารถทําได 
มีปจจัยหลายอยางที่มีผลกระทบ เชน ฝนแลง ปุยบางสูตรสามารถใชปุยสูตรที่ใกลเคียงกันทดแ

 ประธานสหกรณ : ปุยสูตร 15-15-20 ตนทุนจะสูงนาจะเปลี่ยนจาก 3 เดือน/ 1คร้ัง เปน 3 
คร้ัง/1 ป  
 คณะกรรมการสหกรณยังมีแนวคิดที่ตองการใหสมาชิกสวนตนแบบไดรับจะตองแตกตาง
กับสมาชิกรายอื่นเพื่อสรางแรงจูงใจสําคัญสําหรับสมาชิกที่เขารวมโครงการเชน 
 1. สหกรณอาจจะตองชวยเหลือในสวนของคาใชจาย อุ

คาใชจายการดูแลสวนตนแบบนั้นในปงบประมาณมีการตั้งงบสงเสริมการ
วน 50,000 บาท จากการประชุมคณะกรรมการสหกรณประจําเดือนมีนาคม 

553 มีมติไม ดั่งกลาวเปน

ปกรณ ปุยเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 
 2. จะตองมีการรับประกันในเรื่องของราคา โดยลายละเอียดตางๆนั้นทางคณะกรรมการจะ
ไดหารือตอไป ในสวนของ
ประกอบอาชิพสมาชิกจําน
2 สามารถอนุมัติเงินงบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ไดสืบเนื่องจากงบประมาณ
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งบประมาณที่สหกรณใหแกสมาชิกทุกราย ถาหากนํามาใหสมาชิกเพียง 3 ราย จะเปนการไมเหมาะสม 
มตอสมาชิกที่เหลือ สหกรณจะหาแนวทางวิธีการอื่นสนับสนุนชวยเหลือตอไป 

หลังจากที่ไดศึกษาดูงานแลวนั้นเกษตรกรและนักวิจัยไดรวมประชุมหารือการจัดการทําแผน
แปลงตัว บบ

กรผูเล้ียงวัวมักใหอาหารเปนพวก
อาหารส เร็จ ล

เพิ่ม
ความเป

ิด
ประสิทธ าพ

 สําหรับการดูแลสวนกาแฟสมาชิกเกษตรกรทั้ง 3 รายไดวางแผนการดูแลสวน 

 
แปลงฮองเต 

 
 จากคําแนะนําในผลตรวจวิเคราะหดินทําใหนาย ชาตรี เงินทอง มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ

ตอสวนกาแฟของตนเองเพื่อเปนแปลงกาแฟตัวแบบ โดยการใชปุย มูลวัว ตามคําแนะนําและ ใชปุยเคมี
ควบคูเพื่อบํารุงตนกาแฟตามชวงเวลาที่ตนกาแฟตองการสารอาหาร  

 โดยใชปุยสูตร 46-0-0 ในชวงเดือนกุมภาพันเพื่อบํารุงตนกาแฟทั่วไปหลังเก็บเกี่ยวแลว 
จากนั้นทิ้งชวงดูแลสวนทั่วไปแตในระยะนี้จะใสปุยมูลวัวเพื่อปรับสภาพดินและใสปุยสูตร 21-7-14  

 ในชวงปลายเดือนมิถุนายนเปนชวงที่กาแฟเริ่มผลิดอกออกผลจึงจําเปนตองดูแลบํารุง ถือ
เปนชวงที่ตนกาแฟตองการธาตุอาหารเปนอยางมากเพื่อบํารุงตนและผลออนใหแข็งแรงและมีน้ําหนัก 

 สวนปุยสูตร 15-7-18 จะใสชวงตนเดือน สิงหาคม และปลาย ตุลาคมเพื่อบํารุงเมล็ดใหมี

ขนาดใหญและมีน้ําหนักดีในชวงนี้จะใสปุยมูลวัวเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร 

และไมยุติธรร

 
แ ปที่ 1 รวมถึงการใชปจจัยในการผลิตที่จะสงผลดีตอแปลงสาธิตโดยในเวทีมีการพุดกันถึง

เร่ืองคุณสมบัติของปุยมูลวัวซ้ึงนักวิจัยไดติดตอไวกับฟารมเลี้ยงวัวนมที่จังหวัดราชบุรี แตเกษตรกรไดให
ขอสังเกตเกี่ยวกับมูลวัวนมวาเปนมูลวัวใหมในการเลี้ยงนั้นเกษตร

ํา รูปหรืออาหารจําพวกเป ือกสับปะรด ทําใหมูลวัวที่ออกมามีความเปนกรด รวมถึงกรรมวิธี
การเลี้ยงนั้นเปนแบบเลี้ยงในคอกทําใหสงผลถึงมูลวัวที่ออกมาจะปะปนกับปสสาวะของวัวทําใหยิ่ง

นกรด ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพดินพบวาดินที่สงตรวจนั้นพบวาเปนกรดอยางรุนแรง 
เพราะฉะนั้นปุยที่จะนํามาใสตองเปนปุยมูลวัวเกาจะดีกวาเพื่อใหผลในการปรับปรุงดินนั้นเก

ิภ สูงสุด 
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แปลงนองจอย 
 
 จากผลตรวจวิเคราะหดินทําใหนายชาญชัย เสถียร ไดปฏิบัติตามคําแนะนําของผลตรวจ
วิเคราะหดิน พรอมไปกับการปฏิบัติตามภูมิปญญาของตนเองโดยสรุปไดดังนี้ 
 ใชปุยสูตร 46-0-0 ในชวงเดือน มีนาคม เพราะเปนชวงที่ตนกาแฟเริ่มแตกกิ่งใหมหลังจากหัก
แขนงและเริ่มมีใบออนการใสปุยสูตร46-0-0 จะชวยบํารุงกิ่งกานที่แตกใหมใหแข็งแรงใบของตนกาแฟจะ
มีสีเขียวโดยใสปุยตนละ 200 กรัม พรอมกับใสโดโลไมตเพื่อปรับสภาพดินไปพรอมกัน 

 ใชปุยสูตร 15-15-15 เพื่อบํารุงตนในชวงเดือน พฤษภาคม เพราะในชวงนี้ฝนทิ้งชวงจึง
าเปนตองบํารุงตนดวยปุยสูตร 15-15-15 พรอมกับใหน้ําในตอนเย็น 

ูตร 13-13-21 ในชวงเดือน ตุลาคม เพื่อเปนการบํารุงผลกาแฟใหมีขนาดใหญและมี
้ําหนัก 

จํ
 ใชปุยส

น
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แปลงบาวบางมาศ 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 จากผลตรวจวิเคราะหดินทําใหนายวรพันธ วรดิษฐ ไดปฏิบัติตามคําแนะนําของผลตรวจ
วิเคราะหดิน พรอมไปกับการปฏิบัติตามภูมิปญญาของตนเองโดยสรุปไดดังนี้ 
 ใชปุยสูตร 46-0-0 ในชวงเดือน มีนาคม เพราะเปนชวงที่ตนกาแฟเริ่มแตกกิ่งใหมหลังจากหัก
แขนงและเริ่มมีใบออนการใสปุยสูตร46-0-0 จะชวยบํารุงกิ่งกานที่แตกใหมใหแข็งแรงใบของตนกาแฟจะ
มีสีเขียวโดยใสปุยตนละ 200 กรัม พรอมกับใสโดโลไมตเพื่อปรับสภาพดินไปพรอมกัน 

 ใชปุยสูตร 15-15-15 เพื่อบํารุงตนในชวงเดือน พฤษภาคม เพราะในชวงนี้ฝนทิ้งชวงจึง
จําเปนต งบํารุงตนดวยปุยสูตร 15-15-15 พรอมกับใหน้ําในตอนเย็น 

ีนาคม ถามี
นจะทําใหกาแฟออกดอกตามขอกิ่ง นั้นหมายถึงผลกาแฟก็จะติดตามมาจากการผสมเกษตรของแมลง 

ษตรกรจะทําการหักแขนงใหมทิ้งเพราะแขนงเหลานั้นจะไปแยงธาตุอาหารที่ไป
หลอเล้ียงผลกาแฟที่ติดอยูใหไดรับสารอาหารนอยลง แขนงใหมนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ  

อ
 ใชปุยสูตร 13-13-21 ในชวงเดือน ตุลาคม เพื่อเปนการบํารุงผลกาแฟใหมีขนาดใหญและมี

น้ําหนัก 
 การหักแขนงยอดออนทิ้งเพราะในชวงหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณเดือน ม

ฝ
เมื่อผลกาแฟติดแลวเก
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 ขอสังเกตที่พบการทําสวนของเกษตรกรทั้งคุณวรพันธและคุณชาญชัยมีความคลายกัน

เนื่องจากทั้งคูเปนเครือญาติกันและไดรับถายทอดการทําสวนกาแฟสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน 

ยี่ยมฟารม 

ี่ยมภายหลังที่สมาชิกเกษตรกรสวนตนแบบไดดําเนินการปรับปรุงสวนมาสัก
ะยะหนึ่ง จากการตรวจเยี่ยมฟารมของคุณชาตรี เงินทอง และคุณชาญชัย เสถียร ในระหวางการเดินทาง
ักวิจัยไดพบความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่แหงแลงทําใหตนกาแฟในพื้นที่มีลักษณะใบรวงเหลือแต

ือ 

 

 

การตรวจเ

 

 เปนการตรวจเย
ร
น
ลําตนกับกิ่งกานแหงๆ สาเหตุที่ตนกาแฟในพื้นที่มีลักษณะดังกลาวมีสาเหตุจากฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน
ซ้ึงมีความผิดปกติจากที่ผานมา 

 สําหรับแปลงที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้คือแปลงฮองเตของ คุณชาตรี เงินทอง และแปลงนองจอย 
ของคุณชาญชัย เสถียร ส่ิงที่ไดจากการเยี่ยมแปลงในครั้งนี้สรุปไดค
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แปลงฮองเต 

 - พบวาแปลงกาแฟตัวแบบมีการใหน้ําตลอดจึงทําใหตนกาแฟมีลักษณะคงรูปไมมีความ
ลี่ยนแปลง

นพื้นที่วันละ 250 บาท  

ปลงนองจอย 

โดโลไมตและปุยมุลวัวพรอมกันเพื่อปองกันการกระจายของ
ุนผงโดโลไมตเพราะอากาศแหงแลงแตส่ิงที่ 

 - นแปลงกาแฟของนายชาญชัยพบ มีฝนตกเป ชวงที่มา
ตร ิ้งชวงมาเปนเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห

 - ี่พบคือกาแ ณะคือ ยอดของก  ตั้งแตยอดบน หงิกงอแหง
ด มาชิกเกษตรกรท ไดตั้งขอสังเกตว ฟโดยมอดเจาะเขาไปอย
ลํ ักษณะเดี่ย ื่อผาแกนกลางออกมาด ปรากฏมอดหรือหนอนดังนั้นกาแฟ
ที่ตายยอดจึงไมทราบสาเหตุวาตายไดอยางไร โดยจะสังเกตอีกสักระยะ 

 

 

 

 

เป  

 - การใสโดโลไมตโดยการหวานกระจายใหรอบบริเวณแปลงกาแฟตัวแบบในขณะเดี่ยวกันก็
ไดใสปุยมูลวัวหวานโดยรอบโคนตนกาแฟโดยจางแรงงานใ

 - ในชวงฝนแลงตอนนี้จะไมเก็บใบทําความสะอาดสวนกาแฟเหมือนเกษตรกรรายอื่นๆ แต
จะปลอยไวคลุมหนาดินเพื่อรักษาความชื้นในสวนกาแฟ และไมตัดหญาทิ้งปลอยไวปกคลุมดินเก็บ
ความชื้น 

 

แ

 

 - พบวาแปลงกาแฟมีการใส
ฝ

พบใ วาตนกาแฟมีใบเขียว นชางๆแต
วจแปลงนั้นฝนไดท แลว 

ปญหาท ฟมีลักษ
ั้ง2 

าแฟแหงตาย สุดใบ
ูในแกนกลางําไลลงมาถึงโคนตนส

าตนหรือกิ่งก็จะเปนล
าถากาแ

ูไมวกัน แตเม

ตนทุนในการผลิตแบบเดิมพบวาในหนึ่งป จะทําการใสปุยประมาณ 3 ครั้ง โดยเฉลี่ยแลวคา
ปุย 1 กระสอบ ราคาประมาณ 960 บาท ปริมาณที่ใสตอไรใชประมาณ 5 กระสอบตอไร ในการคํานวณได
คาใชจายที่เกษตรกรตองจายเปนเงินประมาณ 14,400 บาท  

จากคําแนะนําในการตรวจวิเคราะหดินทําใหมีการปรับวิธีการผลิตเดิมใชแตปุยเคมีมาเปน
ปุยมูลวัวเกาเพื่อปรับสภาพดินโดยหวานโดโลไมตกอนเปนอันดับแรกจากนั้นเกษตรกรจะทิ้งระยะ
ประมาณ 2 สัปดาห แลวจึงใสปุยมูลวัวเกา 
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ตารางเปรียบ

ชื่อเกษตรกร ตนทุนการผลติเกา ตนทุนการผลติใหม สวนตาง 

เทียบตนทุนการผลิตตอไร 

 

นายชาตรี เงินทอง 14,400 8,001 6,399 
นายชาญชัย เสถียร 14,400 7,931  6,469 
นายวรพันธ วรดิษฐ 14,400 6,190 8,210 

 

 ตารางเปรียบเทียบคาใชจายนี้ไดคํานวณตนทุนการผลิตจากคาปุยเคมีในการผลิตแบบเกา
สวนการผลิตแบบใหมไดใชตนทุนของราคาปุยมูลวัว โดโลไมต และปุยเคมี รวมทั้งคาขนสงมาใชเปน
ฐานในการคํานวณ จะเห็นความแตกตางกันระหวางสองกรณีไดอยางชัดเจนในสวนตาง 

จากตารางคํานวณเปรียบเทียบตนทุนการผลิตนั้นจะพบวาจากเดิมเกษตรกรมีการใสปุยเคมี 
ประมาณ

ีอยูเปนเวลานาน 

 

าซ้ือรายเดียว  

 

กยอด
หมเพื่อเล้ียง

 
 1.5 – 2 กิโลกรัม ตอกาแฟ 1 ตน และการใส 1 คร้ัง ซ้ึงปุยเคมีที่เกษตรกรใชนั้นสวนใหญเปน

สูตรเสมอ เชน 15-15-15 ทําใหธาตุอาหารที่ตนกาแฟตองการในแตละชวงไมเทากัน นั้นหมายถึง ธาตุ
อาหารท าแฟไมตองการจะสะสมอยูในดินบริเวณที่ใสปุยทําใหมีการสะสมของสารเคมี่ก

ไดจัดหาปุยมูลวัวใหแกเกษตรกรโดยสงตัวอยางปุยตามที่เกษตรกรตองการเพื่อตรวจดูความ
เหมาะสมของปุยกอนที่จะนํามาใชโดยมีขอสังเกตวาถามีการรวมกลุมกันเพื่อผลิตกาแฟนั้นในการจัดซ้ือ
ปุยมูลวัวที่มีคุณภาพจากตางจังหวัดนั้นจะลดตนทุนไดมากกว

พบปญหาในการดําเนินงานเชนเรื่องน้ําเพราะกาแฟเปนพืชที่ตองการน้ํามากกวาพืชอ่ืนใน
พื้นที่เกษตรกรตัวแบบไดใหขอมูลวาเมื่อกาแฟขาดน้ําติดตอกันประมาณ 2-3 สัปดาห จะทําใหตนกาแฟ
ตาย แตถามีฝนตกในชวงนี้เกษตรกรจะทําการตัดแขนงบางแขนงทิ้งเพราะตองการใหตนกาแฟแต
ใ ลําตนใหคงอยูเพื่อรอผลผลิตออกในปตอไป  

 เกษตรกรตัวแบบไดทําการจดบันทึกถึงขั้นตอนการผลิตตามแบบฟอรมที่ไดรวมกันทํากับ
นักวิจัยไดอยางถูกตองและมีขอมูลบางสวนที่นอกเหนือจากแบบฟอรมเกษตรกรไดจดบันทึกไวในสมุด
บัญชีรายจาย 
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ว ุประสงคขอท่ี 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจกาแฟ ตั้งแตการผลิตถึงการกระจายสินคาถึง
ผูบริโภค ภายใตการดําเนินงานของสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 

 
 สําหรับการดําเนินการเชื่อมโยงธุรกิจกาแฟ

ัตถ

นั้นไดมีการสํารวจตลาดกาแฟ 3 in 1 โดยความ
ากโ

วาตองตื่นแตเชา มีถึงรอยละ 30.48% รองลงมา
เนื่องจาก

งมาจะ
นชวงเวลาตอนสาย(09.00 - 12.00) และชวงเวลาบาย(13.00 - 16.00) 17.14% และ 14.29% ตามลําดับ 
ึ่งสอดคลองกับสถานที่ที่กลุมตัวอยางนิยมดื่มซึ่งสวนใหญรอยละ 24.76% จะนิยมดื่มในสถานที่ทํางาน
องลงมาจะนิยมดื่มในที่พักอาศัยและในระหวางการเดินทางเชนในรานสะดวกซื้อ ปมน้ํามัน เปนตน 
อยละ 23.81% และ 11.43% ตามลําดับ 

  ซ่ึงกลุมตัวอยางที่นิยมดื่มกาแฟ 3in1 นี้จะมีความพึงพอใจในรสชาติของกาแฟรอยละ58.10% 
ินไป หรือ

ืดจนเกินไป รอยละ 9.52%  
  

รดี้สูตร original รอยละ 18.10%  
  เนสกาแฟสูตร original 

นั้นคือ
 

ะที่บิ๊กซี รอยละ 6.67% 
รรมการดําเนินการและฝายจัดการไดประชุม

หารือก ทางการจําหนายกาแฟ ของสหกรณคือ 
 
 

รวมมือจ ครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคาที่ไดเอื้อเฟอชวยเหลือเก็บขอมูลทดสอบตลาด
กาแฟ 3 in 1 จากการศึกษาพฤติกรรมในการดื่มกาแฟพบวา  
 กลุมผูที่ดื่มกาแฟสวนใหญนั้นจะรูจักและดื่มกาแฟสูตร 3in1 ในอัตราสวนรอยละ 68.57% 
และสวนใหญ ที่กลุมตัวที่นิยมดื่มกาแฟเนื่องจากเพราะ

การที่ดื่มเปนประจําอยูแลวทุกวันและตองรีบไปทํางานหรืออานหนังสือรอยละ 12.38%   
 สวนชวงเวลาที่นิยมดื่มนั้นจะเปนในชวงเชา(06.00 - 09.00) ถึงรอยละ 33.33% รองล
เป
ซ
ร
ร

ซ่ึงมีสวนนอยที่ไมพึงพอใจในรสชาติเนื่องมาจากรสชาติที่ไมพึงประสงค เชน อาจจะหวานเก
จ

จากการทําการสํารวจพบวากลุมตัวอยางนั้นระบุวายี่หอของกาแฟที่ตนรูจักและดื่มบอยที่สุด
จะเปนกาแฟยี่หอ เนสกาแฟสูตร original ในอัตราสวนรอยละ 32.38% และ 29.52% ตามลําดับ สวนยี่หอ
และสูตรที่กลุมตัวอยางนั้นรูจักรองลงมาจากยี่หอแรกจะเปน กาแฟเขาชองสูตรคาปูชิโน รอยละ 19.24% 
และตามดวยกาแฟเบอ

ยี่หอกาแฟและสูตรที่กลุมตัวอยางนิยมดื่มรองลงมาจาก กาแฟยี่หอ
 กาแฟยี่หอเบอรดี้ไอซและสูตรoriginal รอยละ 2.86%  

 ซ่ึงสถานที่ที่กลุมตัวอยางนิยมไปซื้อคือ รานเซเวนอีเลฟเวน รอยละ 35.24% รองลงมาคือ 
เทสโกโลตัส รอยละ 17.14% แล

การดําเนินโครงการวิจัยนักวิจัยพรอมดวยคณะก
ันในหลายเวทีการประชุมโดยไดดําเนินการเพิ่มชอง
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 1.  การดําเนินการและผลลัพธชองทางการตลาดผาน บริษัทไปรษณียไทย จํากัด  
 

 สืบเนื่องจากการดําเนินโครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา โดยมีคุณดวงทิพย 
ระเบียบ เปนหัวหนาโครงการวิจัยและเปนผูประสานงานใหนักวิจัยของโครงการวิจัยเครือขายคุณคา
กาแฟชุมพรไดเจรจารวมกั

ับประชาสัมพันธหลังจากนั้น 

 3.  ราคาคาขนสงสินคาเหมาลัง ละ 120 บาท โดยจัดสงใหที่ทําการทั่วประเทศ 
จากขอเสนอดังกลาวสหกรณจะประสบกับปญหาเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณตลอดจนเพิ่ม

ภาระในสวนของตนทุนการผลิตทางนักวิจัยจึงไดหารือกับคณะกรรมการสหกรณทบทวนเงื่อนไขพรอม
เจรจาโดยการกําหนดพื้นที่ในการจําห ทไปรษณียไทย รวม 719 งสินคาเต็ม

 และสงสินคา ครึ่ง จํานวน 93 แหงโดยขอลดหยอนคาจัดส วน อยูที่ราคา 
วนคาจัดสงสินคาเต็มจําน ี่ 120 บาทตอลัง และของดคาบ โหมดสินคา
บบของไปรษณีย 20,000 เนื่องจากอยูในชวงของงานวิจัยเ งการกระจาย

สรางเครือขายซึ่งบริษัทไปร ทยก็อนุมัติตามคําขอที่เสนอ สํา จําหนายในที่
ร บริษัทไปรษณียไทยนั้นราคาหอล ท ภายหลังที่ไดขอสรุปเปนขอ กันจึงไดนํา

ผลจากการเจรจาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําเดือนเพื่ออนุมัติเปนหลักการในการวางจําหนาย
สินคา ณ

ั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 
นสามรถนําสินคา

วางจําหนายได ส่ิงที่สหกรณไดจากการฝากสินคาผานระบบเครือขายของไปรษณียนั้นทําใหสหกรณได
เรียนรูถึงกระบวนการและขั้นตอนที่ตองดําเนินงาน รวมกับเอกชนสงผลใหเกิดความรูในแงของการเปด
ตลาดทางสังคมโดยใชเครือขายใหเปนประโยชนตอธุรกิจ ทําใหสินคากาแฟ เปนที่รูจักอยางแพรหลายใน
บุคคลหลายกลุมโดยมียอดการสั่งซ้ือเมื่อคิดเปน เปอรเซ็นต จากการฝากจําหนายในครั้งแรกดังนี้ 

 
 
 

บตัวแทนจากบริษัทไปรษณียไทย จํากัด  จากผลการเจรจาในหลายๆครั้ง 
กอใหเกิดผลลัพธคือ 

 1.  การนําสินคากาแฟตีพิมพในแผนพ
 2.  การวางจําหนายผลิตภัณฑกาแฟ 3 in 1 ณ ที่ทําการไปรษณียทั่วประเทศ จากบริษัท

ไปรษณียไทยเขต 8 ซ่ึงจากการเจรจาเพื่อเชื่อมโยงเครือขายชองทางการตลาดนั้นเบื้องตนทางบริษัท
ไปรษณียมีเงื่อนไขขอตกลง คือ 

  1.  คิดคาบริการในการจําหนาย 15 %  
  2.  คิดคาโปรโหมดสินคา 20,000 บาท 
 
 

นายใหกับ บริษั แหงโดยขอส
จํานวน 26 แหง  รวม 6 งครึ่งจําน
80 บาท ตอลังส วนอยูท ริการโปร
รวมถึงการเปดระ  บาท พื่อทดลอ
สินคาและการ ษณียไ หรับราคา
ทํากา ะ 95 บา ตกลงที่ตรง

 ที่ทําการไปรษณียโดย บริษัทไปรษณียไทย เร่ิมส่ังสินคา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เปนตนมา
เร่ิมทําการจําหนาย ต

 ในการเจราจาการคารวมกับไปรษณียนั้นไดดําเนินงานมาเปนเวลานานจ
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เดือน ยอดจดัสง (หอ) มูลคา(บาท) 
ธันวาคม 2552 9,300 883,500 
มกราคม 104,880  2553 1,104 
กุมภาพ 129,960 นัธ 2553 1,368 
มีนาคม 131,165 1,387  2553 
รวม 13,159 1,249,505 

 
จะเห็นไดวายอดการสั่งสินคามียอดที่เพิ่มมากขึ้นในทุกเดือน นั้นแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการ

ตอบรับที่มีอนาคต  
ภาพการเดินทางของสินคาและยอดขายในแตละภาคที่ผานชองทางเครือขายไปรษณีย 

 ภาคเหนือ 30 % 

 ภาคอิสาน  60 %

 
 
 แตอยางไรก็ดีนักวิจัยยังไมทราบไดถึงกลุมลูกคาที่บริโภคกาแฟชุมพรผานเครือขายไปรษณีย
ดวาเปนกลุมไดบางและมีจังหวัดไดบางที่ขายสินคาไดมากเปนอันดับแรกซึ้งนักวิจัยหวังวาจะไดทําการ
ิจัยเร่ืองดัง าขอมูลของกลุมลูกคาในกลุมนี้ไวสําหรับนํามาปรับใชกับ

รกรผูปลูก

 

ไ
ว กลาวในปตอไปเพื่อศึกษ
กระบวนการผลิตใหเกิดประโยชนตอทั้งสหกรณและเปนทางเลือกใหผูบริโภคตลอดจนเกษต
กาแฟตอไป 

 

 ภาคกลาง 10 % 

 สินคาสงจากสหกรณผูปลูก
กาแฟ
จ.ชุมพร

 กระจายสินคาจากไปรษณียเขต 8

ถึงไปรษณียทาแซะ  
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 ปญหาอุปสรรค 
 1.  สหกรณเปนสหกรณที่มีเงินทุนหมุนเวียนคอนขางจํากัด การผลิตหรือสงสินคาเปน
ํานวนมากโดยที่มีเครดิตเปนระยะเวลานานทําใหสหกรณประสบปญหาดานการเงิน  

ะสานงาน
าง 

าร 

.ประสบการณการเจรจาตอรองทางธุรกิจ  

.การวางแผนการผลิตใหทันตามคําสั่งซื้อ ตลอดจนความรับผิดชอบตอคุณภาพการผลิตเพื่อใหผูบริโภค
ั่นใจในคุณภาพ 

.  การประชาสัมพันธโดยใชหนังสือเวียนเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑกาแฟชุมพรและการเทเลเซลล 

 

แหงในเขตกรุงเทพมหานคร 
นเนื้อหาข

การแปรรูปสินคากาแฟ 3 in 1 ตรากาแฟชุมพรเพื่อจําหนาย 

จ
 2.  ดวยระบบของการจัดการภายในองคกร บริษัทไปรษณียไทยการติดตอปร
ระหว
 
 ผลลัพธจากการดําเนินก
 จากการดําเนินการดังกลาวสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัดไดเรียนรู คือ 
1
2
ม
 

2

 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 

 ในกิจกรรมนี้นักวิจัยไดจัดทําหนังสือเวียนเพื่อเชิญชวนสหกรณในภาคออมทรัพยใหส่ังซ้ือ
ผลิตภัณฑโดยแนบโบชัวรประชาสัมพันธซ้ึงมีสหกรณเปาหมายอยูที่ 500 
ใ องหนังสือเปนเรื่องเกี่ยวกับสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด กําลังดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการนํารองการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณออมทรัพยกับสหกรณการเกษตร เพื่อเปน
ประโยชนในการชวยเหลือเกษตรกรสมาชิกผูปลูกกาแฟของสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด ตอ
การรองรับการเปดเขตการคาเสรีสินคากาแฟและการฟนคืนสูอาชีพที่ยั่งยืนหลังประสบภัยพิบัติพายุใตฝุน
เกย เมื่อป พ.ศ. 2532 โดย
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 สําหรับการจัดทําแผนพับโบวชัวประชาสัมพันธ ไดจัดจางบริษัทที่มีความชํานาญดานการ
ออกแบบจัดทํา ภายหลังการจัดทําโบวชัวแลวเสร็จ ไดนําตัวอยางโบชัวร เสนอตอคณะกรรมการในที่
ประชุมป ะจ

ีมติที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอ 
 

า

 081-271-1282 
สํานักงาน 077-599-683 

มีการติดตามสหกรณออมทรัพยเปาหมายทั้งส้ิน 500 แหง โดยมีคําถามจากลูกคาในเรื่องของ
รสชาติ ราคา และการหาซื้อผลิตภัณฑ สวนใหญพนักงานที่รับโทรศัพทมักเปนแผนกธุรการ แตเปาหมาย

ุยแตละสหกรณมักไดรับคําตอบวา “ตองเสนอตอ
ูจัดการ หรือเขาที่ประชุมกอนแลวจะติดตอกลับไป” นักวิจัยไดทิ้งระยะในการติดตอเปนเวลา 2-3 
ัปดาห แล

นินการเชื่อมโยงเครือขายโดยการขอวางจําหนายสินคากาแฟ 3 in 1 ตราชุมพร 
ณ บูทแ รือขายกับชุมพรคาบานานั้น 
เพราะที่

จํา  

ร ําเดือนวัน 3 ธันวาคม 2552 แสดงความคิดเห็นรวมกันในการปรับรูปแบบของโบชัวรวามี
ความเหมาะสมอยางไร โดยคณะกรรมการม

เพื่อเปนการสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกาแฟใหมีอาชีพที่ยั่งยืนและสรางเครือขาย
ขบวนการสหกรณใหเกิดการสนับสนุนชวยเหลือซ้ึงกันและกัน สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด 
จึงขอความอนุเคราะหสหกรณออมทรัพยในการสนับสนุนสินคากาแฟ 3 in 1 ตรากาแฟชุมพร เพื่อใชใน
สํานักงานในการจัดเล้ียง รับรอง และการจัดประชุมต งๆตามแตโอกาสอันสมควร ในราคาหอละ 77 
บาท ( ไมรวมคาขนสง ) 

 โดยสามารถสั่งซื้อไดที่สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด โทร
หรือที่ทําการไปรษณียใกลเคียง 

 ในการดําเนินงานนั้นนักวิจัยสงหนังสือเวียนตั้งแต วันที่ 6 ธันวาคม 2552 เปนตนมา จนถึง
วันที่ 15 มกราคม 2553 

 

ในการทําเทเลเซลลอยูที่ผูจัดการสหกรณ ในการพูดค
ผ
ส วจึงติดามอีกครั้งหนึ่ง แตผลที่ออกมา คือไมมีสหกรณไหนสั่งซื้อผลิตภัณฑเนื่องจาก มี
ขอจํากัดในเรื่องคาขนสง นักวิจัยจึงนะนําใหสนับสนุนผานเครือขายของไปรษณียแทน  

 ในระยะเวลาดําเนินการเทเลเซลลนั้นไดมีพนักงานของสหกรณออมทรัพย เทศบาลกรุงเทพ 
โทรมาเพื่อจะซื้อผลิตภัณฑแตเปนจํานวนนอย เพียง 3 หอ ซ้ึงไมคุมกับคาขนสง นักวิจัยจึงไดแนะนําให
สนับสนุนผานเครือขายของไปรษณียเชนเคย 

 

3.การเชื่อมโยงเครือขายกับรีสอรทในจังหวัดชุมพร 

 

 นักวิจัยไดดําเ
สดงสินคาของรีสอรท ชุมพรคาบานา สาเหตุที่ติดตอเชื่อมโยงเค
รีสอรทแหงนี้เปนแหลงเรียนรูทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการรวบรวมเอาความรูเกี่ยวกับการทํา

การเกษตรที่มีวิถีชีวิตตามแบบฉบับของชาวชุมพรมารวมไว รวมทั้งเปนสถานที่จัดการประชุมสัมมนา
ของหนวยงานราชการและเอกชนอยูเปนประ
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 ขอสังเกตที่ทําใหผลิตภัณฑมีผูสนใจและซื้อหากลับไปเปนของฝากนั้นพบวาลูกคาเปนผูทีม่า
เขารวมประชุมสัมมนาเพราะลูกคาในกลุมนี้มักเขามาทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานของตนเอง
สวนมากจะมาเปนหมูคณะหลังจากจบกิจกรรมและกลับบานจะซื้อผลิตภัณฑเปนของฝาก 

 

กาแฟชุมพร 

ําใบ
สงสินคาเพื่อสะดวกตอการชําระเงินตอไป  

ท ซ้ึงรีสอรทไดมี
ารพูดคุยกับผูที่นําขอวางจําหนายวารีสอรทตองคิดคาวางจําหนายสินคาและคาจัดการโดยคิดจากราคาที่
งเพิ่มอีก 30

ารเจราเปด

มเวทีเรียนรูเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ในที่ประชุม ผู
ระสานงานกลางไดเปดเวทีใหกับนักวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพรกับตัวแทนจาก สวนบริหารจัดการ 

บ.เดอะมอล ะมอลล ซ่ึงอาจเปนใน
ลักษณะการ 5 วัน ซ่ึงตองมีการหารือในโอกาส
ตอไป โดยเบ
โดยไดใหสหกรณ ขอแตกตางของกาแฟ เพื่อเดอะมอลลจะได
ใชส่ือสารกับ
 
ประชุมหารือกับ ารแผนกตลาดสด และรองผูจักการแผนกถึงวิธีการในการเขาทดลองตลาดสินคา 
ูจัดการไดบ

ผลลัพธท่ีได 

 1.นักวิจัยไดทราบถึงกลุมลูกคาที่ผลตอผลิตภัณฑ

 2.ไดทราบถึงวิธีการติดตอทําธุรกิจกับรีสอรทเพื่อวางจําหนายสินคาโดยนักวิจัยไดติดตอขอ
วางจําหนายและมีเงื่อนไขในการชําระคาสินคาภายใน 15 วัน ทางรีสอรทไดใหผูเสนอขายสินคาจัดท

 ในการวางจําหนายสินคานั้นสหกรณไดสงสินคาใหในราคาหอละ 80 บา
ก
ส  % ของราคาสง สรุปแลวไดวางจําหนายสินคาที่ราคาหอละ 95 บาท  

 3.นักวจิัยไดประสานงานกับเจาของกิจการเพื่อขอวางโบชัวรประชาสัมพันธสินคาเพือ่
สงเสริมการตลาดโดยวางไวที่เคาเตอรตอนรับลูกคา 

 4.ผูประกอบการมีความสนใจที่จะเขารวมเปนเครือขายเปนอยางมากและไดใหขอเสนอ
เกี่ยวกับการนํานักทองเที่ยวไปดูวิถีชีวิตเกษตรกรผูปลูกกาแฟจนถึงขั้นตอนในการแปรรูปที่สหกรณ 

 

ก บูทจําหนายสินคากาแฟสดหรือกาแฟโบราณในหางสรรพสินคาเดอะมอล 

 
 จากการประชุมหารือในการจัดกิจกรร
ป

ล จํากัด ไดหารือถึงแนวทางการนํากาแฟชุมพรไปจําหนายในหางเดอ
จัดโปรโมชั่นใหจําหนายกาแฟชุมพรในเดอะมอลลฟรี 1
ื้องตนทาง บ.เดอะมอลล มีความสนใจที่จะรวมมือกับโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟ 

ผูปลูกกาแฟชุมพร เตรียมขอมูล อาทิ จุดเดน
ผูบริโภคได 
นักวิจัยไดติดตามเพื่อขอคําแนะนําในการเขาทดลองเปดบูทในหางเดอะมอลโดยมีการ

ผูจัดก
ผ อกถึงเงื่อนไขในการดําเนินการดังนี้ 
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1. ทางหางจะใหพื้นที่ ที่เหมาะสมโดยมีพื้นที่ประมาณ 2 X 2 เมตร 
2. ใหใชเตาไฟฟาแทนเตาแกสในการประกอบอาหาร 

ก็ได 
  

ในการประชุมครั้งนี้นักวิจัยไดเสนอโครงการทดลองสูตรกาแฟโบราณที่นักวิจัยไดขอสูตร
มาจากลุงเหน

3. ทางหางจะไมคิดคาเชาแตจะคิดอัตราคาบริการจากยอดขายในแตละวันในอัตรารอยละ 
25 % ถาเปนประเภทเครื่องดื่มจะคิดที่ 30 % 

4. ทางหางจะชําระเงินในรอบบัญชีทุกๆวันที่ 25 ของทุกเดือน 
5. ทางหางจะหาพนักงานในการขายสินคาใหหรือผูประกอบการจะหาพนักงานมาขายเอง

หลังจากนั้นไดนําเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาในการประชุมประจําเดือน วันที่ 8 กันยายน
2552 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่โครงการวิจัยและสหกรณผูปลูกกาแฟจะรวมกันพัฒนาสินคาโดยการ
ทดลองแปรรูปเปนกาแฟโบราณและทดลองวางจําหนายในหางเดอะมอลลเปนเวลา 2 สัปดาห พรอมกับ
เก็บขอมูลแบบสอบถามตอรสชาติ 

 
ือเปนผูผลิตกาแฟโบราณรายหนึ่งในจังหวัดชุมพร กระบวนการดําเนินงานนั้นจะเปนแบบ

การเขาดูงานวิธีการผลิตกาแฟโบราณจากลุงเหนือโดยมีคณะกรรมการรวมทํากิจกรรมในครั้งนี้ดวย 
หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทดลองทําที่สหกรณผู แลวจดบันทึกถึงขั้นตอนและรายละเอียดใน
การทอลอง 

ยกสมาคมชาวสวนกาแฟคุณประยูร   

 
เพื่อผลิตกาแฟที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงใหเปนที่ยอมรับของคนใน

 นายกสมาคมชาวสวนกาแฟ

ปลูกกาแฟ

 ผลจากศึกษาการดําเนินงานดังกลาวคณะกรรมการสหกรณไดหารือแลวมีความคิดเห็นให
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน สหกรณยังขาดองคความรูขาดความชํานาญการใน
การปรุงรสชาติ /สูตรกาแฟสด ตลอดจนบุคลากรในการชงกาแฟ หากการดําเนินการทําใหสหกรณเกิด
การขาดทุนหรือขาดความพรอมก็ยังไมสมควรที่จะดําเนินการ โดยจะดําเนินการศึกษาความเปนไปในใน
ภายหลัง 

 ทั้งนี้ยังไดมีการเจรจารวมกับเจาของผูประกอบการกาแฟคอฟฟฟารมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 
2553 โดยไดพบกับ นา

โดยไดหารือถึงแนวทางที่โครงการวิจัยจะดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการภายใน
จังหวัดชุมพร ใหเกิดการรวมตัวกัน
ประเทศ  ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการรวมตัวกันของผูผลิตในจังหวัดชุมพรวาถา
โครงการวิจัยสามารถรวมกลุมผูผลิตกาแฟ 3 in 1 ในจังหวัดชุมพรไดจะเปนเรื่องที่ดีเพราะปจจุบันมีการ
แขงขันของสินคาที่ผลิตขึ้นมาโดยที่คนในสังคมรูวาเปนสินคามาจากจังหวัดชุมพร สวนราชการเชนผูวา
ราชการจังหวัดควรเรียกผูประกอบการทั้งหมดมานั่งคุยกันในเรื่องราคาของสินคาที่มีความแตกตางอยูใน
ขณะนี้ เพราะทุกวันนี้สินคาที่ขายกันโดนตัดราคาจากผูผลิตที่มีกําลังการผลิตสูงเชนเขาทะลุ ถาทุกที่
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รวมกันซอว

าแฟสารใหมีคุณภาพ
ลิตตอไร 

เพราะผูนําเกษตรกรมักชอบถามเกี่ยวกับ
ื่องคาจ งใ

อบแทนตองพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรกอนเปนอันดับแรก 
 

ะกรรมการสหกรณฯ พรอมดวยผูมีสวนเกี่ยวของ 
ไดประช หกรณเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารสหกรณและ
สามารถ การวิจัยคุณคากาแฟชุมพรโดยมีที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการทําแผน
ธุรกิจ จา กรรมการสหกรณเห็นชอบที่จะใชแผนกลยุทธนี้ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการสหกรณและไดนําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติเห็นชอบใน
หลักการ

ัดการพรอมดวยเจาหนาสหกรณไดรวม
ําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานที่กล่ันกรองจากกระบวนการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายใน

เปรียบเสียเปรียบกับผูประกอบการในธุรกิจเดียวกับ
หกรณ โดย

 1.มุมมองดานการจัดการเรียนรูและพัฒนา 
านกระบวนการภายใน 

 3.มุม
 4.มุม
 

ื้ ัตถุดิบพรอมกันไดจะทําใหตนทุนการผลิตลดลงมาก มันจะชวยใหการกําหนดราคาให
ใกลเคียงกันทําไดงาย 

 นักวิจัยไดถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่เกษตรกรจะทําคุณภาพของก
และเพื่อลดตนทุนเพิ่มผลผ

 นายกสมาคมชาวสวนกาแฟ ไดใหความคิดเห็นในสวนนี้วาตนเองก็เคยทําเกี่ยวกับเรื่องแบบ
ี้แตปญหาของเกษตรกรตองแกที่ผูนําสถาบันเกษตรกรกอนน

เร า นการเขารวมอบรมที่จะใหเกษตรกรในการใหความรูแกเกษตรกรถึงการประกอบอาชีพ มัน
เลยเปนวัฒนธรรม คร้ังใดที่จัดการประชุมหรือมีหนวยงานของรัฐเรียกเกษตรกรเขารวมทํากิจกรรมไดๆก็
ตามมักมีเรื่องของผลตอบแทนทางการเงินเปนสําคัญ 

 เกษตรกรตองใหความสําคัญในการประกอบพัฒนาการทําสวนกาแฟของสมาชิกกอนเพราะ
กาแฟที่ปลูกมีการใสปุยเคมีและมีการสะสมของสารพิษในดินมาเปนเวลานานฉะนั้นอยางหวงแตเรื่อง
คาจางคาต

 
 วัตถุประสงคการดําเนินการวิจัยขอท่ี 3. เพื่อสรางตัวแบบการสรางตราสินคากาแฟ ในมิติ
ของการอนุรักษทรัพยากร-สิ่งแวดลอมและการคาท่ีเปนธรรม 
 

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 นักวิจัยและคณ
ุมหารือรวมกันจัดทําแผนธุรกิจของส
ขับเคลื่อนเครือขายโครง
กการทําแผนกลยุทธ คณะ

 
 สําหรับการจัดทําแผนกลยุทธคณะกรรมการและฝายจ

ก
และภายนอกของสหกรณ เพื่อหาแนวทางความได
ส มีกิจกรรมการขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกันใน 4 มุมมอง คือ 

 2.มุมมองด
มองดานลูกคา 
มองดานการเงิน 
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ผลจากก ครั้งนั้นกอใหเกิดผลลัพธ คือ 
 1.แผ
 
วิสัยทัศนสหกรณ
 เปน ระเทศสูผูบริโภค 
 
เปาหมา อ

รบัสตาใหอยูอยางยั่งยืน 
6.เสิรฟกาแฟที่มีคุณภาพจากชาวสวนที่มีตัวตน 
7.ผูบริโภคดื่มกาแฟในราคาที่เปนธรรม 
8.มีแบบแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  
 

2.คูมือเซียนกาแฟ  
จากเวทีเรียนรูและจัดทําแผนธุรกิจที่ประชุมมีแนวคิดในการจัดทําคูมือการปลูกกาแฟเพื่อใช

เปนแนวทางการปลูกกาแฟที่ดีมีระบบการดูแลสวนที่มีมาตรฐาน ใหแกสมาชิกสหกรณไดใชประโยชน
อยางเปนรูปประธรรม โดยไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสหกรณที่มีประสบการณการปลูกกาแฟ
มาอยางยาวนานเปนผูรวมจัดทําขึ้นมา เรียกวา เซียนกาแฟ ประชุมเห็นชอบในการจัดทําคูมือการปลูก
กาแฟ ขึ้ แบงหนาที่รับผิดชอบคือ 

 

 
 

 

 
 

ารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
นกลยุทธขับเคลื่อนสหกรณ สามารถสรุปไดคือ 

ผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด 
แกนนําเครือขายผลิตภัณฑกาแฟที่มีคุณภาพจากแหลงผลิตที่ดีที่สุดในป

ยข งสหกรณ 
1.ความยั่งยืนในการปลูกกาแฟของสมาชิก 
2.สมาชิกอยูดีกินดี (สวัสดิการ) 
3.อนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม (การฟนตวัจากภัยธรรมชาติ : พายุเกย) 
4.สรางแบรนดใหเปนที่รูจัก 
5.ปกปองชาวสวนกาแฟโ

 
 

นโดยได
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บทที่ เนื้อหา ผูรับผิดชอบ 
บทที่ 1 บทนํา พันธุที่ใช 

าญชัย เสถียร าญชัย เสถียร สภาพดิน 
สภาพน้ํา 

คุณช
้ํา 

คุณช

บทที่ 2 ขั้นตอนการปลูก วิธีการ/ขั้นตอน คุณธีรพงษ นาคแปน 
บทที่ 3 ขั้นตอนการดูแลรักษา ใสปุย /ยา  ประธานฯ นดั ดวงใส 

ปราบ ศรัสรู 
บทที่ 4 ข ตั้น อนการเก็บเกี่ยว ขั้นตอนการเก็บ/การดูแลคุณภาพ

การเก็บเกี่ยว 
คุณวรพันธ วรดิษฐ 

บทที่ 5 ขอแนะนําแกเกษตรกร เทคนิค เคล็ดลับ ขอแนะนํา  กรรมการทุกทาน 

 

3. การสงเสริมการสรางตราสินคาภายใตแนวคิดการอณุรักษธรรมชาติ 

 กิจกรรมสงเสริมการสรางตราสินคานี้ไดแนวความคิดมาจากการเปดเวทีเรียนรูและการทํา
แผนธุรกิจ โดยในเวทีไดแนวคิดจากเรื่องราวในอตีตของชาวชุมพรที่ประสบกับภัยธรรมชาติทําใหเกิด
ความเสียหายมากมาย  

 

ขนาดเกษตรกรตองนํากาแฟมาเทบนพื้นถนนเพื่อประทวงรัฐบาลที่ไมใหการ
็นการไกลของนายวิสุทธิ ทองคํา จึงรวบรวมเกษตรกรในจังหวัดชุมพร และ

ดการ และไดจดทะเบียนเปนสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัด
ชุ าเปนประธานกรรมการคนแรกของสหกรณ ในปแรกท่ี

กร อรอง
ราคารับซื้อจาก เนสเล หรือพอคาคนกลาง 

 จากเรื่องราวในอดีตดังกลาวนักวิจัยไดใหบริษัทรับออกแบบโบชัวรประชาสัมพันธแลวนั้น
นักวิจัยไดนําตัวอยางโบชัวร ที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตอคณะกรรมการในที่ประชุม

ฉบับและดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ

ในอดีตมีการปลูกกาแฟกันจํานวนไมมาก ผลจากพายุเกยพัดถลมพื้นที่ทําการเกษตรของ
จังหวัดชุมพรพังเสียหาย ในป 2532 ภาครัฐจึงมีนโยบายชวยเหลือใหเกษตรกรปลูกพืชท่ีใหผลผลิตเร็ว
ภายใน 3 ป คือกาแฟ ทําใหกาแฟเปนพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต แตตองมาประสบปญหาผลผลิตตก
ต่ําสุดๆในป 2540 ถึง
ชวยเหลือ แตดวยการมองเห
แบงออกเปนกลุมๆเพื่อใหงายตอการบริหารจั
มพร จํากัด ในป 2540 และไดนายวิสุทธิ ทองคํ

สหกรณไดดําเนินการเปนการตอรองราคาที่มีสห ณผูปลูกกาแฟฯเปนกันชนทางดานราคาเพื่อต

ประจําเดือนวัน 3 ธันวาคม 2552 และจัดทําขันทั้งสิ้น 3,000 
ดังที่ไดกลาวมาขางตน  
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รูปโบชัวรประชาสัมพันธที่เปน
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ 

คูมือเซียนกาแฟ ซ่ึงคณะกรรมการสหกรณได
รวมกันจัดทําขึ้น 



บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะจากการดําเนินการวิจัย 
 

กระบวนการวิจัยมุงเนนในเรื่องการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มผลผลิตตอไร การเชื่องโยงเครือขายธุรกิจ
กาแฟ และการสรางตราสินคาภายใตการคาที่เปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนคูคา ผูบริโภค  ใน
การซื้อสินคาตองคุมคากับเงินที่จาย ซ่ึงในการปฏิบัติงานตามกระบวนการวิจัย ไดใหความสําคัญในสวน
ของการหาตัวแบบเกษตรกรเพื่อคนหารูปแบบการทําสวนกาแฟที่มีคุณภาพและลดตนทุนพรอมทั้งได
ผลผลิตตอไรที่เพิ่มมากขึ้นและไดมาตรฐานโดยมีเวทีเรียนรู ที่เปนเครื่องมือในการแลกประสบการแบบมี
สวนรวมระหวางเกษตรกรสมาชิกดวนกันรวมถึง สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด  ทีมวิจัย และผู
มีสวนเกี่ยวของ ในการพัฒนาสวนกาแฟตัวแบบใหเปนแปลงสาธิตการทําสวนกาแฟที่มีคุณภาพไดอยาง
แทจริง 
 จากการดําเนินการวิจัยตลอดระยะเวลาที่ผานมานักวิจัยพรอมดวยผูเกี่ยวของไดรวม
ดําเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปนั้น ไดกอใหเกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน กับผูมีสวน
เกี่ยวของในขบวนการสหกรณ อีกทั้งยังไดรับแรงสนับสนุนจากหลายๆหนวยงานที่เกี่ยวของที่คํานึงและ
เห็นประโยชนจากการดําเนินการวิจัย  
 ในอีกดานหนึ่งก็พบวามีองคประกอบหรือสาเหตุหลายๆสิ่งหลายๆอยางที่ทําใหการ
ดําเนินการยังขาดความตอเนื่องไมเปนไปตามแผนการที่ไดวางไว  อนึ่งนั้นถือเปนบทเรียนหรือขอ
ประสบการณจากการดําเนินงานที่สามารถนําไปใชประโยชนไดในอนาคตขางหนา 
 สําหรับสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด คณะกรรมการสหกรณตลอดจนเจาหนาที่
ตางใหความสําคัญและมุงหวังที่จะใหการดําเนินการวิจัยนั้นสงผลตอการพัฒนาสหกรณเปนอยางยิ่ง 
คณะกรรมการสหกรณคาดหวังในสวนของการเชื่อมโยงชองทางการตลาดเปนสําคัญ หากสหกรณ
สามารถจําหนายสินคาได เกิดกําไรตอการดําเนินธุรกิจแกสหกรณ ถือเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จอีกระดับ
หนึ่งของความสามารถางการบริหารของคณะกรรมการสหกรณ 
 ผลจากการที่รัฐบาลไทยมีขอตกลงทางการคาเสรี (FTA) ทําใหคณะกรรมการสหกรณฯ
ตระหนักและพยามหาทางปองกันและเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นตอการ
ประกอบอาชีพทําสวนกาแฟ ส่ิงที่เห็นไดชัดเจนคือคณะกรรมการสหกรณมีความรูความเขาใจ พยาม
เขาถึงขอมูลขาวสารโดยการเขารวมประชุมสัมมนาตางที่จัดขึ้นเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาเสรี (FTA) อีก
ทั้งยังรวมกิจกรรมประชาสัมพันธสงเสริมการขายสินคากาแฟของสหกรณในงานตางๆ  
  



 ภายหลังที่มีการดําเนินการวิจัยในกิจกรรมตางๆคณะกรรมการไดมีการบรรจุวาระการ
ประชุมติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยในทุกๆเดือน โดยคณะกรรมการสหกรณไดนําแผนที่กล
ยุทธที่ไดรวมจัดทําลงมติเห็นชอบดําเนินการตามแผนที่กลยุทธ โดยเมื่อวันที่ เมษายน 2553 ที่ประชุม
คณะกรรมการสหกรณไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัยโดยมี
แผนงานระยะเวลาตอเนื่อง 3 ป  
 สําหรับสมาชิกสหกรณนั้นการมีสวนรวมกับสหกรณในการดําเนินการวิจัยนั้นยังมีนอย ดวย
สาเหตุหลายประการ สมาชิกบางสวนยังขาดการมีสวนในสหกรณดวยระยะทางและการเดินทางที่ใกล
และดวยความจําเปนในการประกอบอาชีพ สมาชิกจะใหความสําคัญกับการทําอาชีพหรือทําภารกิจ
สวนตัวมากกวาเขารวมประชุมกับสหกรณหรือมีสวนรวมกับงานวิจัย  
 การศึกษาดูงานเครือขายคุณคาผลไม สหกรณการเกษตรเขาคิชกูฎ จํากัด จังหวัดจันทบุรี มี
วัตถุประสงคเพื่อเรียนรูการบริหารจัดการสวนผลไมคุณภาพเพื่อมาปรับใชแกสวนกาแฟโดยมี
กลุมเปาหมายตองการใหสวนเกษตรกรตัวแบบทั้ง 3 ทานเขารวมศึกษาดูงานแตดวยสมาชิกสวนตัวแบบ
บางทานติดภารกิจจึงมีสมาชิกสวนตัวแบบเขารวมเดินทางไปกับสมาชิกทานอื่นเพียง 1 ราย จาก 3 ราย 
 หากสหกรณจะประชุมรวมกับสมาชิกจะตองจัดประชุมในพื้นที่ เห็นไดจากการประชุมกลุม
เก็บขอมูลสมาชิกสหกรณซึ่งทําใหสมาชิกรับทราบถึงการดําเนินการวิจัย หากแตวาการมีสวนรวมยังไม
เปนไปตามที่คาดหวังมากนัก สมาชิกสหกรณสามารถรับรูขาวสารไดจากประธานกลุมหรืคณะกรรมการ
สหกรณในหมูบาน  
 ในสวนของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ อาทิ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด หางรานโรงแรมใน
จังหวัดชุมพร โครงการวิจัยไดประสานความรวมมือ ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดีภายใตเงือนไข
ของการดําเนินธุรกิจที่ไดตกลงรวมกัน ในบางกิจกรรมหรือบางเวลามีอุปสรรค อาทิ บริษัทไปรษณียไทย 
จํากัด มีขอจํากัดในการใหขอมูลยอดการจําหนายกาแฟของสหกรณ ดวยระบบงานหรือโครงสรางองคกร
ที่ใหญอาจมีผลตอการตัดสินใจหรือการติดตอประสานงาน 
 สําหรับนักวิจัยเองนั้น จากการดําเนินการวิจัยพบวามีสถานการณหรือมูลเหตุใหทราบถึง
ขอจํากัดและขีดความสามารถในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยของตัวนักวิจัย คุณสมบัติการเปนนักวิจัยที่ดี
นั้นเปนสวนหนึ่งของการดําเนินโครงการอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการวิเคราะหสถานการณ การสังเกต การ
เช่ือมโยงงาน และที่สําคัญการขาดประสบการณงานดานการวิจัยซ่ึงมีผลตอการดําเนินการวิจัยเปนอยาง
ยิ่ง  อนึ่งนักวิจัยเองก็ไดพยายามทําความเขาใจและขอคําปรึกษาจากผูประสานงานกลางเปนระยะๆ 
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว 
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ชองทางการตลาดของผลิตภัณฑกาแฟของสหกรณ 
 ปจจุบันสหกรณมีชองทางการจําหนายผลิตภัณฑที่สําคัญอยู 5 ชองทางคือ  
 1.การจําหนายผลิตภัณฑกาแฟ 3 in 1 ผานชุมนุมสหกรณรานคาจังหวัดชุมพร จํากัดและ
ชุมนุมสหกรณรานคาแหงประเทศไทย จํากัด 
 2.การจําหนายผลิตภัณฑกาแฟ 3 in 1 ผานบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
 3.การจําหนายผลิตภัณฑกาแฟ 3 in 1ผานผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดชุมพร อาทิ หางราน
จุดซื้อของฝาก โรงแรมและรีสอรทตางๆ 
 4.การจําหนายผลิตภัณฑกาแฟ 3 in 1 และกาแฟคั้วบด โดยการเขารวมงานนิทรรศการตาง  
 5.การจําหนายกาแฟสารแกบริษัทเนสเล จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงชองทางการจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด 
 สําหรับชองทางการตลาดผานบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ทางสหกรณไดประสบกับปญหา
ในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนกอปรกับในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่สมาชิกนําผลผลิตมาจําหนายแกสหกรณ 
จึงเปนประเด็นที่คณะกรรมการเรงติดตามความกาวหนาการจําหนาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวคิดที
ตรงกันของคณะกรรมการและความเปนเอกภาพในการจําหนายผานบริษัทไปรษณียไทย จํากัด นักวิจัย
โครงการจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการ,ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่
สหกรณตอการจําหนายกาแฟ 3 in 1 ผานชองทางการจําหนายบริษัทไปรษณียไทย จํากัด โดยมีผูแสดง
ความคิดเห็นเปนคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 ทาน เปนเจาหนาที่สหกรณ 
1 ทาน และไมระบุจํานวน 2 ทาน 
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ระดับความคิดเห็น/จํานวน(คน)/% 

ประเด็น 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เฉยๆ ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1.ทานเห็นดวยกับวัตถุประสงคของการจัดจําหนายกาแฟผานชองทาง
ไปรษณีย 

5/41.7% 7/58.3% 0/0 0/0 0/0 

2.การจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียทําใหสหกรณและ
ผลิตภัณฑกาแฟเปนที่รูจักมากขึ้น 

4/33.3% 7/58.3% 0/0 1/8.3

% 
0/0 

3.การจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียทําใหสหกรณมียอด
จําหนายกาแฟเพิ่มมากขึ้น 

2/16.7% 10/83.3

% 
0/0 0/0 0/0 

4.ทานพอใจตอยอดขายกาแฟผานชองทางไปรษณียดีอยูแลว 1/8.3% 9/75% 1/8.3

% 
1/8.3

% 
0/0 

5.ขั้นตอนเงื่อนไขขอตกลงในการจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณีย
ยังตองปรับปรุง 

4/33.3% 7/58.3% 1/8.3

% 
0/0 0/0 

6.การจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียทําใหสหกรณเกิดปญหา
เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ/เกิดตนทุนบริหารจัดการสูงขึ้น 

5/41.7% 4/33.3% 2/16.7

% 
1/8.3

% 
0/0 

7.ทานเห็นดวยกับการจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณีย 0/0 12/100

% 

0/0 0/0 0/0 

8.ถาไมมีโครงการวิจัยสหกรณสามารถจําหนายกาแฟผานชองทาง
ไปรษณียได (มี 1 ทานไมแสดงความคิดเห็น)* 

0/0 3/25% 3/25

% 
4/33.3

% 
1/8.3% 

9.การจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียเปนเรื่องของผลประกอบ
การณในระยะยาว 

3/25% 6/50% 3/25

% 

0/0 0/0 

10.สหกรณควรจะดําเนินการจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณีย
ตอไป 

2/16.7% 9/75% 1/8.3

% 
0/0 0/0 

 
 หรับขอคิดเห็นขอที่ 1 ทานเห็นดวยหรือไมกับวัตถุประสงคของการจัดจําหนายกาแฟผาน
ชองทางไปรษณีย มีผูแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวย จํานวน 7 ทานและเห็นดวยอยางยิ่งจํานวน 5 
ทาน คิดเปน 58.3% และ 41.7% ตามลําดับ 
 2.การจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียทําใหสหกรณและผลิตภัณฑกาแฟเปนที่รูจักมาก
ขึ้น มีผูแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวย 7 ทาน ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 4 และไมเห็นดวย 1 ทาน คิด
เปน 58.3%, 33.3% และ 8.3% ตามลําดับ 
 3. .การจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียทําใหสหกรณมียอดจําหนายกาแฟเพิ่มมากขึ้น 
มีผูแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวย 10 ทาน และเห็นดวยอยางยิ่ง 2 ทาน คิดเปน 83.3% และ 16.7 % 
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 4.ทานพอใจตอยอดขายกาแฟผานชองทางไปรษณียดีอยูแลว  
มีผูแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวย 9 ทาน เห็นดวยอยางยิ่ง 1 ทาน เฉยๆ 1 ทานและไมเห็นดวย 1 
ทาน คิดเปน 75%, 8.3%, 8.3% และ 8.3 % ตามลําดับ 
 5.ขั้นตอนเงื่อนไขขอตกลงในการจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียยังตองปรับปรุง 
มีผูแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวย 7 ทาน เห็นดวยอยางยิ่ง 4 ทาน และเฉยๆ 1 ทาน คิดเปน58.3%, 
33.3% และ8.3% ตามลําดับ 

6.การจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียทําใหสหกรณเกิดปญหาเงินทุนหมุนเวียนของ
สหกรณ/เกิดตนทุนบริหารจัดการสูงขึ้น 
มีผูแสดงความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 5 ทานเห็นดวย 4 ทาน เฉยๆ 2 ทานและไมเห็นดวย 1 
ทาน คิดเปน 41.7%, 33.3%, 16.7% และ8.3% ตามลําดับ 
 7.ทานเห็นดวยกับการจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณีย 
ผูตอบแบบสอบถามทุกทานตางเห็นดวยกับกับการจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียทั้ง 12 ทาน 
 8.ถาไมมีโครงการวิจัยสหกรณสามารถจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียได 
มีผูแสดงความคิดเห็นไมเห็นดวย 4 ทาน เห็นดวย 3 ทานเฉยๆ 3 ทานไมเห็นดวย 1 ทานไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง 1 ทาน และไมแสดงความคิดเห็น 1 ทาน  
 9.การจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณียเปนเรื่องของผลประกอบการณในระยะยาว 
มีผูแสดงความคิดเห็นในระดบัเห็นดวย จํานวน 6 ทาน เห็นดวยอยางยิง่และเฉยๆ ความคิดเห็นละ 3 ทาน 
คิดเปน 50%,25% และ 25% ตามลําดับ 
 10 สหกรณควรจะดําเนินการจําหนายกาแฟผานชองทางไปรษณยีตอไป 
มีผูแสดงความคิดเห็นในระดบัเห็นดวย จํานวน 9 ทาน เห็นดวยอยางยิง่ 2 ทาน และเฉยๆ 1 ทาน คิดเปน 
75%, 16.7% และ 2% ตามลําดับ 
 จะเห็นวาคณะกรรมการผูเกี่ยวของสวนใหญมีทรรศคติในทิศทางที่ดีตอการดําเนินการจําหนาย
ผานบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เหน็สมควรที่จะดําเนินการตอไปในระยะยาวเปนการประชาสัมพันธ
กาแฟ 3 in 1 และสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวดัชุมพรไปพรอมกัน 
 
 หลังจากการดาํเนินการวิจยัในระยะที่ผานมา นักวจิัย คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ฝาย
จัดการ ไดรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนสามารถสรุปผลกระทบที่ไดจากการดําเนินโครงการคือ 

-ดานการตลาด 

 1.ไดมีโอกาสเปดชองทางการตลาดใหม อาทิไปรษณยี ชุมพรคาบานา สหกรณตางๆ ซ่ึงถือ
เปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑกาแฟของสหกรณใหเปนที่แพรหลายมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอการ
ดําเนินธุรกจิของสหกรณและสมาชิกสหกรณในอนาคต 
 2.การประชาสัมพันธ สินคาสหกรณ ใหเปนที่รูจัก 
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 3.ไดเรียนรูวิธีการกําหนดราคา(Pricing) และนํามาปรับปรุงและเจรจาตอรองการคาของ
สหกรณ 
 4.เกิดตวัแบบกสําหรับชองทางการตลาดขายตรง กรณี บริษัทไปรษณยีไทย จํากัด  ซ่ึงมียอด
จําหนายจํานวน13,159 หอในระยะเวลา 4 เดือน) 
 5.ไดเรียนรูจุดดอยในการทํางาน อาทิ การจัดการสตอกสินคา กระบวนการจัดสง การติดตาม
วางบิล การเจรจาตอรอง และสามารถนําไปปรับปรุงระบบการทํางานใหดยีิ่งขึ้น 
 6.เกิดการขยายโอกาสชองทางการตลาด 3 ชองทาง (ไปรษณยี ชุมพรคาบานา สหกรณตางๆ) 

-ดานเครือขาย 

 1.เครือขายเงินทุน อาทิ สอ.วชิระพยาบาล จํากัด (เงินกู/เงนิฝาก) กอใหเกิดการเชื่อมโยง
แหลงเงินทนุแหลงใหมโดยการชวยเหลือจากขบวนการสหกรณดวยกนัเอง อีกทั้งยังเปนการเพิ่มศกัยภาพ
ทางการดําเนนิธุรกิจของสหกรณ มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้น เกดิการหมุนเวยีนของแหลงเงนิทุน  

-ไดความรูใหม 
 1.การทํางานสหกรณตองมกีารวางแผนในระยะยาวแลวถอดเปนแผนปฏิบัติการระยะสั้น
ตามแผนที่เดนิทาง (แผนกลยทุธ) อยางมีแบบแผน ภายใตการเรียนรูอยางมีสวนรวม 
 2.ไดเรียนรูการเขาถึงชองทางสําหรับแหลงทุนใหม เพื่อประหยดัตนทนุเงินทุน 

 3.ไดเรียนรูแนวทางการสรางแบรนด  ทําอยางไรใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑ 
 4.ไดชุดความรูการติดตามแบรนดจากแบบสอบถามจากกลุมผูบริโภครัฐศาสตรจุฬา บทสรุป
ที่ไดสามารถนําไปปรับปรุงรสชาติใหดยีิ่งขึน้ 
  5.การเจรจาทางธุรกิจ กรณขีองบริษัทไปรษณียไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณรานคาจังหวดั
ชุมพร การบริหารจัดการโซอุปทาน  
 ผลพวงจากการดําเนินการดําเนินการและผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสงผลใหสหกรณมกีาร
ปรับปรุงระบบติดตามการชาํระเงินระหวาง บริษัทไปรษณียไทย จํากัด มีการปรับปรุงระบบการจัดการ 
สตอกสินคาของสหกรณเองและการตอรองทางธุรกิจเพือ่รักษาผลประโยชนของสมาชิกสหกรณ 
 
แนวทางขอเสนอแนะ 

ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน หรืออาฟตา มีผลบังคับใชตั้งแตตนป 2553 โดยไทยจะตองลด
ภาษีนําเขาและสงออกสินคา ซ่ึงมีการคาดการณวาจะมีสินคาหลายชนิดทะลักเขาสูประเทศไทยเปน
จํานวนมากนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับนโยบายควรมีมาตรการณในการติดตามเฝาระวังผลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึ้นอยางใกลชิด โดยเฉพาะการวางขอกําหนดเรื่องการนําเขาสินคาชนิดตางๆ ที่แมในทางปฏิบัติผู
นําเขาจะไมตองเสียภาษี หรือไมมีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนสินคาเชนเดิม แตสินคาทุกชนิดที่จะนําเขา
ตองขอใบอนุญาตเพื่อประกอบการนําเขากอน เพื่อยืนยันวาสินคาที่นําเขามาเปนสินคาที่มีคุณภาพอยาง
แทจริง 
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กาแฟเปนสินคาที่ตองระวังเปนพิเศษ คือ ปริมาณสินคาที่ถูกสงเขามาอาจจะมีจํานวนมากเกินไป 
จนสงผลกระทบตอสินคาของเกษตรกรที่ผลิตในประเทศ แนวทางการปองกันปญหาที่เหมาะสม ควรจะมี
การกําหนดชวงเวลานําเขาของสินคาเหลานี้ ไมใหชนกับผลผลิตของเกษตรกรในประเทศที่จะออกมา แต
การนําเขาสินคาจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพและตองมีใบอนุญาตประกอบการนําเขาเหมือนสินคา
ชนิดอื่นดวย 

ปญหาภายใตขอตกลงอาฟตานั้น ส่ิงที่นาเปนหวงที่สุด คือ ปญหาเรื่องการลักลอบนําเขาสินคา 
โดยใชวิธีการเดินเทาเขามาตามแนวชายแดนของประเทศ ที่คาดการณวาจะมีปริมาณคอนขางมาก และทํา
ใหไมสามารถควบคุมเรื่องคุณภาพของสินคาได จะตองมีการควบคุมอยางเขมงวด 

รัฐบาลควรมีนโยบายในการสรางกลไกใหเกษตรกรผูปลูกกาแฟไทยผลิตสินคาที่สามารถแขงขัน
กับสินคาจากตางประเทศที่จะเขามาในประเทศไทยดําเนินงานเรื่องนี้อยางจริงจัง เพื่อใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการหาทางลดตนทุนการผลิตสินคา ซ่ึงถือเปนขอเสียเปรียบของ
เกษตรกรไทยกับสินคาตางประเทศ ในการผลิตสินคาออกมาจําหนาย เพราะแมวาสินคาของไทยจะมี
คุณภาพดีเพียงใด แตไมสามารถสูกับสินคาเพื่อนบานที่มีราคาถูกกวามากได อีกทั้งบริษัทผูแปรรูปกาแฟ
หลายๆ บริษัทมีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวา ทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายแหลงทุน และเทคโนโลยี่ตามไปดวย จึงเปนประเด็นใหตองหาแนวทางทําอยางไรจะให
ผูประกอบการเหลานั้นตระหนักและเห็นคุณคาของการผลิตของเกษตรกรไทย  
 ในอดีตเกษตรกรทําการเกษตรแบบขาดการวางแผน ขาดความรูความเขาใจในการจัดการ
ฟารมอยางแทจริง การดูแลเอาใจใสผลผลิต  ใชปุยเคมีมาเปนเวลานานจนทําใหมีสารเคมีตกคางอยูในดิน
และบางชางเวลาใชปุยไมถูกตอง เชน ชางเวลาออกดอกแตใสปุยที่มีสัดสวนของการเรงยอด ทําใหตน
กาแฟไดรับสารอาหารไมเต็มที่  
 การดําเนินงานวิจัยยังขาดบุคลากรสนับสนุนจากหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของตลอดสาย
กระบวนการผลิต ขาดบุคลากร ในการถายทอดความรูดานวิชาการและรับรูประสบการณจริงรวมกันกับ
กลุมผูผลิต นําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลผลิต  
 บุคลกรหรือผูเชี่ยวชาญตางมีภารกิจในหนาที่หนวยงานของตนเอง ในบางเวลาไมสามารถ
เขารวมถายทอดความรูการดําเนินโครงการวิจัยการจัดทําสวนตัวแบบได ทําใหสูญเสียโอกาสในการ
ไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญ ทางนักวิจัยจะตองประสานงานสรรหาผูเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนองคความรู
ในดานตางๆในการดําเนินการวิจัย  

ซ่ึงจะชวยใหสมาชิกเกษตรกรผูปลูกกาแฟพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพ
สินคาใหไดมาตรฐานพรอมปรับลดตนทุนใหต่ําลงเพื่อใหสามารถแขงขันได 

ตนกาแฟที่มีอายุมากหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตควรตัดแตงกิ่งเพื่อทําสาวตนกาแฟ ทั้งยังตองจัดการดิน
และปุยใหตรงตามความตองการของพืชเพื่อชวยเพิ่มปริมาณผลผลิต นอกจากนี้ยังตองใชกาแฟพันธุดีเขา
ไปเสริมกับพันธุที่ปลูกอยูเดิม  
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 จากการดําเนินการวิจัยพบวายังขาดการสนับสนุนการสงเสริมจากผูเกี่ยวของไมมากนัก เปนเพียง
การตระหนัก หรือกลุมแนวคิดเล็กๆ ในขอบเขตที่จํากัด ยังไมสามารถสรางเครือขายที่ขยายใหญไดใน
ระดับการผลิตจะเห็นวาเบื้องตนไดกําหนดสวนกาแฟตัวแบบจํานวน 15 ราย แตดวยขอจํากัดในหลายๆ
ดาน อาทิ สวนกาแฟบางทานเปนชวงอายุที่กําลังใหผลผลิตในชวงขาขึ้น กอปรกับดวยคาใชจายอันเปน
ตนทุนในการติดตอหรือประชุมแตละครั้งมีคาใชจายทั้งการเดินทาง การสละเวลาเขารวมทําใหตองยอม
สละเวลาทําภารกิจในงานปกติ  

 การแขงขันกันเองของผูผลิตกาแฟในจังหวัดชุมพร การแขงขันทางการตลาดที่มีแนวโนม
รุนแรงมากขึ้น การตัดราคากันเองเพื่อแยงชิงคูคา ทําใหไมมีการรวมมือกันเปนกลุม ขาดการประสานงาน
ในหมูผูผลิตกันเอง ทําใหไมมีอํานาจในการตอรอง เปนที่ทราบกันดีในจังหวัดชุมพรมีกลุมผูผลิตกาแฟ
หลายแหงมีการตั้งราคาแตกตางกันมีการแขงขันกันอง ในอนาคตนาจะมีการสรางเครือขายรวมกันของ
ผูผลิตกาแฟในจังหวัดชุมพรเพื่อหาทองออกในดานราคาที่แขงขันกันอยู ซ่ึงสุดทายผลไดหรือผลเสียก็
สงผลกระทบแกเกษตรกรผูประกอบอาชีพปลูกกาแฟ 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีผูผลิตกาแฟสําเร็จรูปมาคุยกันและหาทางออกถึงเรื่องความ
แตกตางกันทางดานราคาขายและการตัดราคากันเองซึ่งมีผลพวงมาจากตนทุนการผลิตทั้งส้ินโดยการ
ประสานความรวมมือใหผูเกี่ยวของรวมหารือและแกไขการกําหนดราคาขายสินคาใหมีความเทาเทียมกัน
อยางเปนรูปธรรม 
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ตารางกิจกรรมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

1 6 พ.ค.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 
 

การประชุมชี้แจงทํา
ความเขาใจการดําเนิน
โครงการวิจัยและแนะนํา
นักวิจัยกอนดําเนิน
โครงการ 
 

-นักวิจัย 
-ประธาน
สหกรณ 
-รองประธาน
สหกรณ 
-ทีมที่ปรึกษา 

5 หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

-แนวทางการขับเคลื่อน
โครงการวิจัย 
 

2 12 พ.ค.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 
 

การประชุม
คณะกรรมการสหกรณ
ประจําเดือน 
วาระเร่ืองการดําเนิน
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคากาแฟชุมพร 

-นักวิจัย 
-คณะกรรมการ
สหกรณ 

13 สหกรณผูปลูก
กาแฟจังหวัดชุมร 
จํากัด 

-มติที่ประชุมเห็นชอบ
การดําเนินโครงการวิจัย 

3 27 พ.ค.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 
 

เวทีเรียนรูและปรับ
กระบวนทัศนใหแก
คณะกรรมการและฝาย
จัดการสหกรณ 

-นักวิจัย 
-คณะกรรมการ
สหกรณ 
-เจาหนาที่
สหกรณ 
-ทีมที่ปรึกษา 

16 โรงแรมธนวิท 
 จ.ประจวบคีรีขันธ 

-สถานการณในพื้นที่ 
-ทิศทางการดําเนินการ
วิจัยและความเขาใจที่
ตรงกันในการดําเนินการ
วิจัย 

4 12 มิ.ย.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 
 

การประชุม
คณะกรรมการ
ประจําเดือน 
โดยมีวาระเร่ืองความ
คืบหนาในการทํา
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคากาแฟชุมพร 

-นักวิจัย 
-คณะกรรมการ
สหกรณทั้งคณะ 
 

12 สหกรณผูปลูก
กาแฟจังหวัดชุมร 
จํากัด 

-นักวิจัยรายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินการวิจัยตอที่
ประชุมคณะกรรมการ 

5 9 ก.ค.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 
 

การประชุม
คณะกรรมการ
ประจําเดือน 
โดยมีวาระเร่ืองความ
คืบหนาในการทํา
โครงการวิจัย 

-นักวิจัย 
-คณะกรรมการ
สหกรณทั้งคณะ 

15 สหกรณผูปลูก
กาแฟจังหวัดชุมร 
จํากัด 

-นักวิจัยรายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินการวิจัยตอที่
ประชุมคณะกรรมการ 

6 14/7/52  โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมการวางแผนการ
ดําเนินงาน 

ผูประสานงาน 
1/นักวิจัย
สถาบันฯ 1/ 
เจาหนาที่ สกก.
ผูปลูกกาแฟ 2 

4 โรงแรมโรสการ
เดน ริเวอรไซด 
สวนสามพราน 
นครปฐม 

- แนวทางการจัดทํา
ชองทางการตลาด 
- และใหสงแผนการวิจัย 

7 8/8/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา8

ประชุมอธิบายการเก็บ
ขอมูลสมาชิกและการลง

-นักวิจัย 
-เจาหนาที่

5 หองประชุม
สหกรณผูปลูก

- การอธิบายการเก็บ
ขอมูลแบบสอบถามของ

 60



ตารางกิจกรรมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม จํานวน 

สถานที่ ผลลัพธ ผูเขารวม เปาหมาย 
กาแฟชุมพร พื้นที่สวนกาแฟ สหกรณผูปลูก

กาแฟชุมพร 
-เยาวชนบุตร
หลานสมาชิก 

กาแฟชุมพร จํากัด สมาชิกสหกรณ โดย
นักวิจัยสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ โดยผูที่
ดําเนินเก็บขอมูล คอื 
เยาวชนบุตรหลานของ
สมาชิก และเจาหนาที่
ของสมาชิก 
- การเก็บขอมูลจะเก็บใน
วันเสาร-อาทิตย 
- มีการลงศึกษาพื้นที่
ใหบริการของสหกรณ 
- อุปสรรคที่นาจะเกิด
จากการเก็บขอมูล
สมาชิกในครั้งนี้ คือ การ
เดินทาง เนื่องจากสมาชิก
อยูหางไกลและกระจัด
กระจาย 
- มีการปรับกระบวน
ทัศน ฝายจัดการ 
คณะกรรมการ สมาชิก 
 

8 21/8/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินการ
โครงการ 

ผูประสานงาน /
นักวิจัยเครือขาย
กาแฟชุมพร/
นักวิจัยเครือขาย
คุณคากระจาย
สินคา/เจาหนาที่ 
เดอะมอลล กรุป 
จํากัด/เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 
 

9 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- บ.เดอะมอลล ไดหารือ
แนวทางการนํากาแฟ
ชุมพรไปจําหนายในหาง
เดอะมอลล อาจจดัใน
ลักษณะของ Promotion  
- ใหทางสหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร เตรียมขอมูล
และหาขอแตกตางของ
กาแฟ 
- รายงานผลการเก็บ
ขอมูลสมาชิก 

9 16/9/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูเกี่ยวของ 

28 หอง 301 ชั้น 3 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- การจัดทําแผนธุรกิจ
สหกรณ 
- การเสนอฐานขอมูล
สมาชิกจากชาวสวน
กาแฟ สมาชิกสหกรณผู
ปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 
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ตารางกิจกรรมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม จํานวน 

สถานที่ ผลลัพธ ผูเขารวม เปาหมาย 
-แนวทางการทําคูมือ
เซียนกาแฟ 

10 9-10/11 
/52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานงาน
โครงการวิจัย- 

-ผูประสานงาน/
นักวิจัย/ 
-กรรมการและ
เจาหนาที่
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร 
-สหกรณจังหวัด
ชุมพรและ
เจาหนาที่กรม
สงเสริมสหกรณ 
-ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

23 สหกรณผูปลูก
กาแฟจังหวัดชุมพร 
จํากัด 

- หารือชองทางการตลาด 
-แสดงความคิดเห็น
รูปแบบแผนพับ
ประชาสัมพันธ 
-ลงพื้นที่สวนกาแฟ
ตัวอยาง 
-ใหดําเนินการนําดินใน
พื้นที่สวนกาแฟตัวอยาง
ไปทําการวิเคราะห และ
ใหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินการกอนและหลัง
ดําเนินการการทําสวน
กาแฟตัวยาง 
 

11 19 พ.ย.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมหารือรวมกับ
ผูประกอบการเดอะ
มอลล 
 

-นักวิจัย 
-ผูจัดการแผนก
ตลาดสด เดอะ
มอลล 
-ผูชวยผูจัดการ 
ฯ 

3 เดอะมอลล
รามคําแหง 

ความรูขั้นตอนเงื่อนไข
การวางจําหนายสินคาใน
เดอะมอลล 

12 27 พ.ย.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

พบนักวิชาการเพื่อขอ
คําแนะนําเร่ืองการปลูก
กาแฟและพบลุงเหนอ
เพื่อขอสูตรกาแฟโบราณ 

-นักวิจัย 
-คณะกรรมการ
สหกรณ 
- ดร.สุรีรัตน 
-ลุงเหนอ 

3 อ.หลังสวน จ.
ชุมพร 

-ขอแนะนําการดูแลสวน
ตามหลักวิชาการ 
-การพัฒนาการผลิต
กาแฟสูตรโบราณ 

13 3 ธ.ค.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

การประชุม
คณะกรรมการ
ประจําเดือน 
โดยมีวาระเร่ืองความ
คืบหนาในการทํา
โครงการวิจัย 

-นักวิจัย 
-คณะกรรมการ
สหกรณ 

14 สหกรณผูปลูก
กาแฟจังหวัดชุมพร 
จํากัด 

-นักวิจัยรายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินการวิจัยตอที่
ประชุมคณะกรรมการ 

14 15 ธ.ค.
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ศึกษาดูงานสหกรณ
การเกษตรเขาคิชกูฏ 
จํากัด 
 

นักวิจัย 
-คณะกรรมการ
สหกรณ 
-สมาชิก 
-สมาชิกสวนตัว

8 สหกรณการเกษตร
เขาคิชกูฏ จํากัด 
 

-ความรูการดูแลสวน
ผลไมคุณภาพเพื่อปรับ
ใชกับสวนกาแฟ 
-ขั้นตอนแบบฟอรมการ
จดบันทึกดูแลสวน 
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ตารางกิจกรรมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม จํานวน 

สถานที่ ผลลัพธ ผูเขารวม เปาหมาย 
แบบ 

15 12 ม.ค. 
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

การประชุม
คณะกรรมการ
ประจําเดือน 
 

-นักวิจัย 
-คณะกรรมการ
สหกรณทั้งคณะ 

13 สหกรณผูปลูก
กาแฟจังหวัดชุมพร 
จํากัด 

รายงานความคืบหนาใน
การทําโครงการวิจัย 

16 28/1/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมติดตามรายงาน
ความกาวหนาและหารือ
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ 

ผูประสานงาน/
หัวหนา
โครงการ/
นักวิจัย 

3 หอง 204 ชั้น 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- บริษัทไปรษณียไทย ได
มีการสั่งกาแฟ 3 in 1 
จํานวน 1,104 หอ โดยมี
ระยะเวลาในการวาง
สินคาที่ไปรษณีย 6 เดือน 
- นัดประชุม
คณะกรรมการสหกรณ 
และเกษตรกรสวนตัว
แบบประชุม วันที่ 3 
กุมภาพันธ 53 ที่สถาบัน
วิชาการดานสหกรณ เพื่อ
ประชุมหารือ  

17 3/2/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมหารือ
คณะกรรมการสหกรณผู
ปลูกกาแฟ 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
คณะกรรมการ
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร 

12 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ที่ประชุมมีความเห็น
สอดคลองกับการ
จําหนายกาแฟ 3 in 1 
ผาน บ.ไปรษณีย มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อ
ประชาสัมพันธ 
- จัดทําสวนตัวแบบเปน
โครงการสวนตัวแบบ
โดยใชชุดความรูและ
คําแนะนําจากผลตรวจ
วิเคราะหดิน 
-สหกรณและสมาชิก
สวนตัวแบบวางแผน
ดูแลสวนและวาแผน
งบประมาณคาใชจาย
ดูแลสวนตัวแบบ 

18 9 ก.พ.
53 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมหารือรวมกับ
สมาชิกสวนตัวแบบ
แปลงสาธิต 

นักวิจัย 
-เกษตรกรสวน
ตัวแบบ 3 ราย 

4 ต.รับรอ จ.ชุมพร -วางแผนการดูแลสวน
ของแตละราย 
-กรอบงบประมาณ
คาใชจาย 

19 12 ก.พ. โครงการวิจัย การประชุม -นักวิจัย 13 สหกรณผูปลูก -นักวิจัยรายงานผลการ
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ตารางกิจกรรมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

53 เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

คณะกรรมการ
ประจําเดือน 
โดยมีวาระเร่ืองความ
คืบหนาในการทํา

โครงการวิจัย 

-คณะกรรมการ
สหกรณทั้งคณะ 

กาแฟจังหวัดชุมพร 
จํากัด 

ดําเนินงานแกที่ประชุม 
 

20 25 เม.ย.
53 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

การเขาตรวจเยี่ยมสวน
กาแฟตัวแบบ 

-เกษตรกรสวน
ตัวแบบ 3 ราย 

4 ต.รับรอ จ.ชุมพร -ติดตามการดูแลสวน 
การจดบันทึก 
-กาแฟตายยอด ฝนทิ้ง
ชวง  
-รับทราบปญหา ที่
เกิดขึ้นในแปลง เพือ่
หาทางแกไขรวมกัน 
-การจัดทําคูมือการ
พัฒนาสวนกาแฟตัวแบบ 

21 10 พ.ค. 
53 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถอดบทเรียนจากการ
ดําเนิน 

-นักวิจัย 
-คณะกรรมการ 
-สมาชิกสวนตัว
แบบ 
 

14 สหกรณผูปลูก
กาแฟจังหวัดชุมพร 
จํากัด 

-สรุปผลการดําเนิน
โครงการวิจัย 
-บทเรียนจากการดําเนิน
โครงการ 

22 13 พ.ค.
53 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมหารือ
เตรียมพรอมขอ
คําแนะนําเพื่อนําเสนอ
รางรายงานฉบับสมบูรณ 

-ผูประสานงาน
กลาง 
-นักวิจัย 
-สมาชิกสวนตัว
แบบ 
 

5 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา  
ม.เกษตร 

-รูปแบบการนําเสนอราง
รายงานฉบับสมบูรณ 

23 14 พ.ค.
53 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

 
รายงานผลการวิจัย 

นักวิจัย 
คระกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ทีมที่ปรึกษา 

 
30 

หอง 601 ชั้น 6 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา  
ม.เกษตร 

รายงาน 
สรุปปญหาและอุปสรรค 
ผลที่ไดรับจากงานวิจัย 
ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการประชุมเวทีเรียนรูรวมกับคณะกรรมการสหกรณ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมเก็บขอมูลสมาชกิ 
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ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูทําแผนกลยุทธสหกรณ 
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ภาพกิจกรรมการเก็บตัวอยางดินและชีแ้จงการทําสวนตนแบบ 
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานเครือขายคุณคาผลไม 
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เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูถอดบทเรียนจากผลการตรวจวิเคราะหดินและการดําเนินการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเชื่อมโยงชองทางการตลาดรวมกับภาคเอกชนในจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจเยี่ยมฟารมสวนตวัแบบ 
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กาแฟ 3 in 1 วางจําหนายท่ีทําการไปรษณีย สาขา ม.เกษตรศาสตร 
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การติดตามการพัฒนาสวนตวัแบบภายหลงัท่ีไดดําเนินการปรับปรงุตามคําแนะนําผลการวิเคราะหดิน 
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เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการวิจัย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายงานการสํารวจขอมูลสมาชิกสหกรณปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจขอมูลสมาชิกสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด 
 

1.ความเปนมา 
 
 สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด ไดดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 12 ปมีธุรกิจที่
สําคัญคือรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อการแปรรูป ในป 2553 ที่กําลังจะมาถึงนี้รัฐบาลมีนโยบายการ
เปดเสรีทางการคา หรือ FTA เปนการ ลดภาษีกาแฟนําเขาและสงออกเปน 0 % ซ่ึงจะทําใหมีผลกระทบ
ตอตลาดกาแฟในประเทศไทยอยางหลีกเลียงไมได เนื่องจากราคาและตนทุนการลิตกาแฟในประเทศไทย
สูงกวาตลาดราคาในตลาดโลกซึ่งเปนสาเหตุใหกาแฟจากประเทศเพื่อนบานซึ่งมีราคาและตนทุนต่ําเขา
ในประเทศไทย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผูประกอบอาชิพที่เกี่ยวของกับพืชกาแฟโดยเฉพาะสมาชิก
เกษตรกรสหกรณผูปลูกกาแฟ จํากัด อยางหลีกเลี่ยงไมได 
 จากผลกระทบดังกลาว จึ่งทําใหเกิดการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร
ขึ้น โดยขณะนี้ไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลสมาชิกสหกรณจํานวน 815 ราย โดยใชระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูลเปนเวลา 2 เดือนคือชวงระหวางเดือน สิงหาคม-กันยายน 2552  
 
  วัตถุประสงคในการเก็บขอมูล 
 1.สหกรณและสมาชิกไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงประจักษซ่ึงกันและกันพรอมเห็น
ความสําคัญของโครงการวิจัย 
 2.บุตรหลานสมาชิกสหกรณไดรับทราบสถานการณตลอดจนขอมูลการประกอบอาชิพปลูก
กาแฟและตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพและสหกรณของผูปกครอง 
 3.จัดทําฐานขอมูลสมาชิกอยางเปนระบบ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจทําแผนพัฒนาสมาชิก
สหกรณอยางถูกตอง บนหลักการพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในสถานการณปจจุบัน 
 
 วิธีการ โดยการสัมภาษณสมาชิกเปนรายบุคคลโดยการนัดประชุมกลุมสมาชิกแตละกลุม
จํานวน 21 กลุม 815 รายโดยมีเจาหนาที่สหกรณเปนผูสัมภาษณและมีเยาวชนลูกหลานเกษตรกรบางสวน
รวมทําการเก็บขอมูลดวยเพื่อเปนการปลูกฝงแนวคิดดานสหกรณอีกทั้งยังไดเรียนรูภาพรวมของการทํา
สวนกาแฟไดเห็นคุณคาของการเปนสมาชิกสหกรณ  
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2.ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 2.1 ขอมูลท่ัวไปของสมาชิกเกษตรกรผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด ป 2552   
 ขอมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา พบวาสมาชิกสหกรณสวน
ใหญรอยละ 57.8 เปนเพศชาย เปนเพศหญิงรอยละ 30.6 และไมระบุในแบบสอบถามรอยละ 12 มีอายุ
ระหวาง 46-60 ป รอยละ 51 รองลงมารอยละ 39,7,2,1 มีอายุระหวาง 25-45 ป ,มากกวา 60 ,ไมระบุและต่ํา
กวาหรือเทากับ 25 ป ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  เพศและอายุของสมาชิกสหกรณ    

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

เพศ   
ชาย 471 57.8 
หญิง 249 30.6 
ไมระบุ 95 11.7 
รวม 815 100.0 

อายุ       
ตํ่ากวา 25 ป 8 1.0 

25-45 ป 317 38.9 
46-60 ป 420 51.5 

มากวา 60 ป 56 6.9 
ไมระบุ 14 1.7 
รวม 815 100.0 

  
 จากตารางที่ 2 ช้ีวาสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิกสหกรณเปนเพศชาย 1,624 คน และ เพศ
หญิง 1,622 คน สมาชิกสหกรณ 1 รายจะมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของ
สมาชิกสหกรณ สวนมากมีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน รอยละ34.5 รองลงมา จํานวน 3 คนรอยละ 
24.8 จํานวน 5,6, 2,7,1,เทากับหรือมากกวา 8 และไมระบุ รอยละ21.1 ,7.1,7.1,2.2,2.0,0.9 และ0.4 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2  เพศสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิก 

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

เพศสมาชิกในครัวเรือน   
ชาย 1,624 50 
หญิง 1,622   50  

                  ไมระบุ   9   

   รวม  3,255  100   

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

1 คน 16 2.0 
2 คน 58 7.1 
3 คน 202 24.8 
4 คน 281 34.5 
5 คน 172 21.1 
6 คน 58 7.1 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 
7 คน 18 2.2 

 เทากับหรือมากกวา 8 คน 7 0.9 
ไมระบุ 3 0.4 

   รวม  815 100 

 
 สําหรับระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกสหกรณสามารถเรียงลําดับไดคือสมาชิกสวนมาก
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 640 ราย คิดเปนรอยละ 78.5 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 10.1 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 4.3 จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชิพ จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 2 และจบระดับปริญญาตรี 3 ราย 
รอยละ 0.4 (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  ระดับการศึกษาของสมาชิก 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

การศึกษา   
ประถมศึกษา (ป.1-ป.7) 640 78.5 

มัธยมศึกษาตอนตน ( ม.1-ม.3 ) 82 10.1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- มศ.5) 35 4.3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) 16 2.0 

ปริญญาตรี 3 0.4 
ไมระบุ 39 4.8 
รวม 815 100.0 

 
2.2 ขอมูลการถือครองท่ีดิน 
 
 จากการสํารวจพบวาสมาชิกสหกรณมีที่ดินในการปลูกกาแฟรวมทั้งสิ้น 17, 444 ไร สามารถ
จําแนกขอมูลการถือครองเอกสารสิทธจําแนกเปนไรพบวาที่ดินของสมาชิกสวนมากรอยละ 62.4 เปน
ที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ รองลงมาคือที่ดิน ส.ป.ก. รอยละ 6.5 นส.3 รอยละ 5.6 และไมระบุ รอยละ 25.5  
 
ตารางที่ 4 การถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจําแนกตามจํานวนไร 

รายการ จํานวน (ไร) รอยละ 

เอกสารสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน   
สปก. 1,140 6.5 
นส.3 969 5.6 

ไมมีเอกสารสิทธิ์ 10,887.50 62.4 
ไมระบุ 4,447.50 25.5 
รวม 17,444 100.0 

  
 เอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินจําแนกเปนรายสมาชิก สมาชิกสวนมากไมมีเอกสารสิทธิ์
ในการถือครองที่ดินรอยละ 82.1 รองลงมา รอยละ 8.6, 7.1 และ 2.2 เปน สปก. นส.3 และไมระบุใน
แบบสอบถาม ตามลําดับ  ( ตารางที่ 5 ) 
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ตารางที่ 5 การถือครองที่ดินของสมาชิก 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

เอกสารสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน    
สปก. 70 8.6 
นส.3 58 7.1 

ไมมีเอกสารสิทธิ์ 669 82.1 
ไมระบุ 18 2.2 
รวม 815 100.0 

 
2.3 ขอมูลกาแฟ พันธุกาแฟ การดูแล 
 
 สายพันธุกาแฟที่สมาชิกเกษตรกรปลูกเปนกาแฟสายพันธุโรบัสตา ทั้งหมด  โดยมีอายุของ
ตนกาแฟต่ําสุดอยูที่ 1-10 ปจํานวน 7,430 ไร และอายุสูงสุดของตนกาแฟ อยูที่ 11-28 ปจํานวน 9,733 ไร 
ประเภทของเมล็ดกาแฟสายพันธุโรบัสตาเปนแบบเมล็ดคู ทั้ง 815 ราย 
            สถานการณในการปรับปรุงตนกาแฟโดยวีธีการทําสาวมีการทําสาวของตนกาแฟแลว 3,619 
ไร และยังไมเคยทําสาวกาแฟเลย 10,090 ไร และไมระบุจํานวน 3,735 ไร 
 สาเหตุหลักที่สมาชิกยังไมทําสาวกาแฟเนื่องมาจากเมื่อทําสาวกาแฟแลวจะทําใหผลผลิตตอ
ไรตกต่ําในปที่ทําสาวกาแฟ ทําใหสมาชิกเกิดความกลัวในเรื่องของราคาที่จะสูงขึ้นหรือต่ําลงลวนแลวแต
เปนปจจัยที่ทําใหสมาชิกยังไมกลาที่จะทําสาวกาแฟ สวนการทําสาวกาแฟจะเห็นผลก็ตอเมื่อในปถัดไป
ผลผลิตเริ่มออกสมาชิกก็จะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สมาชิกจึงมีวิธีการบํารุงตนกาแฟโดยการหักแขนงที่มี
ผลผลิตแลวออกจากลําตนเพราะแขนงที่ออกผลแลวในปตอไปจะใหผลนอยกวาหรือไมเกิดผลผลิตเลย
เกษตรกรจึงนิยมหักแขนงเพื่อใหธาตุอาหารไปเลี้ยงสวนที่เปนแขนงออน 
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ตารางที่ 6  อายุตนกาแฟ การทําสาวกาแฟ  
รายการ จํานวน (ไร) 

อายุตนกาแฟ  
อายุนอยที่สุด 1-10 ป 7,430 
อายุมากที่สุด 11-28 ป 9,733 

การทําสาวกาแฟ  
ยังไมไดทําสาว 10,090 
ทําสาวแลว 3,619 
ไมระบุ 3,735 

รวม 17,444 

 
2.4 วิธีการในการตากเพื่อใหเมล็ดกาแฟแหง  
 
 สมาชิกสหกรณมีวิธีการในการตากกาแฟแตกตางกันไป บางรายมีวิธีการเก็บการตากกาแฟ
มากกวา 1 วิธี โดยเลือกใชอุปกรณในการตากเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพอากาศเพื่อสะดวกในการเก็บ หรือ
อุปกรณที่สามารถหาไดในทองถ่ิน ถาสมาชิกมีทุนทรัพยก็จะมีการทําลานปูน ซ้ือผาเขียว ถาทุนนอยอาจะ
ตัดไมไผในทองถ่ินทําเปนแครไมไผสําหรับตากกาแฟ จากการสํารวจขอมูลพบวาวิธีการตากกาแฟของ
สมาชิกอันดับที่  1 เปนการตากแบบ ใชผาเขียวปูรองพื้นกอนการตากเพื่องายตอการกลับเมล็ดกาแฟและ
เก็บเมล็ดกาแฟเมื่อมีฝนตกโดยมีสมาชิก 765 ราย ใชวิธีนี้ รองลงมา เปนการตากแบบลานดิน 430 ราย 
อันดับที่ 3 เปนการตากแบบลานปูน 257 รายและ อ่ืนๆ 8 ราย 
 
ตารางที่ 7  วิธีการตากกาแฟของสมาชิกเกษตรกร 

รายการ จํานวน (ราย) 
1. ตากบนผาเขียว 765 
2. ตากบนดิน 430 
3. ตากบนปูน 257 
4. อื่นๆ 8 

 
2.5 ขอมูล การใชปุย ปริมาณการใชปุยชองสมาชิก  
 จากตารางที่ 8 จะเห็นวาสมาชิกสหกรณสวนใหญมีการใชปุยเคมีตั้งแต 101 – 120 กิโลกรัม
ตอไร รอยละ 52.7 รองลงมาใชปุยปริมาณ 50- 60 กิโลกรัมตอไรรอยละ 22.0 ,ใชปุยปริมาณ 91- 100 
กิโลกรัมตอไร ,ปริมาณ 91- 100 กิโลกรัมตอไร ,อ่ืนๆ,ปริมาณ 81- 90 กิโลกรัมตอไร, ปริมาณ 61- 70 
กิโลกรัมตอไร ปริมาณ 71- 80 กิโลกรัมตอไร รอยละ 4.1,2.2,1.8,1.6 ตามลําดับ   
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ตารางที่ 8  แสดงปริมาณการใชปุย 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

ปริมาณการใชปุย   
50-60 กก./ไร 182 22.0 
61-70 กก./ไร 15 1.8 
71-80 กก./ไร 13 1.6 
81-90 กก./ไร 18 2.2 

91-100 กก./ไร 130 15.7 
101-120 กก./ไร 437 52.7 

อื่นๆ 34 4.1 
รวม *829 100.0 

*หมายเหตุ สมาชิกบางรายมีปริมาณการใชปุยมากกวา 1 ปริมาณ 
 

 ตารางที่ 9 จากการเก็บขอมูลโดยใหสมาชิกเกษตรสามารถแสดงความคิดเห็นไดมากกวา 1 
ยี่หอโดยยี่หอปุยที่ไดรับความนิยมและสมาชิกคุณเคยใชเปนประจํา อันดับ 1 คือ ปุยตราเรือใบ อันดับ 2 
ปุยตรากระตาย อันดับ 3 ปุยตรารุงอรุณ อันดับ 4 ปุยตราหัววัวคันไถ 
 สูตรปุยที่สมาชิกใชในการผลิต อันดับที่ 1 เปนปุยสูตร 15-15-15 มีสมาชิกใชทั้งสิ้นจํานวน 
644 ราย อันดับที่ 2  เปนสูตร 13-13-21 มีสมาชิกใชทั้งสิ้น 501 ราย  อันดับที่ 3 เปนสูตร 21-0-0 มีสมาชิก
ใชทั้งส้ิน 434  ราย  อันดับที่ 4 เปนสูตร 46-0-0 มีสมาชิกใชทั้งส้ิน 430 ราย 
 

ตารางที่ 9  แสดงขอมูลในการใชปุย 
รายการ จํานวน (ราย) 

อันดับความนิยมการใชปุย 5 อันดับแรก  ภายใตตราสัญลักษณปุยตางๆ 
     1. ตราเรือใบ 470 
     2. ตรากระตาย 432 
     3. ตรารุงอรุณ 398 
     4. ตราหัววัวคันไถ 367 
     5. ตราตะวันดาว 54 
  
อันดับความนิยมการใชปุย 5 อันดับแรก  ภายใตปุยสูตรตางๆ 
     1. สูตร  15-15-15 644 
     2. สูตร  13-13-21 501 
     3. สูตร  21-0-0 434 
     4. สูตร  46-0-0 430 
     5. สูตร  0-0-60 47 

: หมายเหตุ สมาชิกมีการใชปุยมากกวา 1 ชนิด  
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        สมาชิกสหกรณมีการใชสารเคมีโดยสารเคมี แบคอัพ (ดูดซึมไกลโฟเสท 48%) มีสมาชิกใชเปน
จํานวน 467 รายปริมาณการใช 785.19 ลิตร, สารเคมีไกลโฟเสท 48% มีสมาชิกใชจํานวน 312 ราย ปริมาณการ
ใช 470.30 ลิตร 
 
ตารางที่  10  แสดงปริมาณการใชสารเคมี 

รายการ จํานวน (ราย) ปริมาณการใช ( ลิตร ) 

ปริมาณการใชสารเคมี   
แบคอัพ (ดูดซึมไกลโฟเสท 48%) 467 785.19 
ไกลโฟเสท 48% 312 470.30 
อื่นๆ 120 108.50 
หวีทอง (ดูดซึมไกลโฟเสท 48%) 107 219 

 
2.6 แรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ 
 
 จากการทําแบบสอบถามพบวามีสมาชิกที่ใชแรงานในครอบครัว 606 ราย และมีสมาชิกที่จาง
แรงงานนอกพื้นที่มีจํานวน 676 รายโดยมีคาใชจายในการจางแรงงานในการเก็บเกี่ยวกาแฟเฉลี่ยตอไร 
1,680 บาทตอไร 
 
ตารางที่ 11   แสดงปริมาณแรงงานในการเก็บเกี่ยว 

รายการ จํานวน (ราย) 

แรงงานในครัวเรือน 606 

แรงงานจางภายนอก 676 

 
แหลงเงินทุนในการทําสวนกาแฟกลุมสมาชิกตัวอยาง 
 
 จากการเก็บขอมูลพบวาสมาชิกสหกรณมีแหลงเงินทุนในการทําสวนกาแฟหลายทาง สมาชิก
บางรายใชเงินทุนของตนเองเพียงอยางเดียว สมาชิกบางคนมีแหลงเงินทุนมากกวาหนึ่งแหลงเงินทุน โดยกู
จากสหกรณบาง กูจาก ธ.ก.ส. บาง นอกจากนี้ยังพบวาแหลงเงินทุนสินเชื่อท่ีเปนแหลงเงินทุนมากที่สุดคือ 
สหกรณผูปลูกกาแฟ จํานวน 32,986,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.0 เปนรองลงมาเงินทุนของตนเอง 
20,142,400 บาทคิดเปนรอยละ 28.1 สมาชิกสหกรณกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
หรือธนาคารพาณิชยจํานวน 15,276,000 บาทคิดเปนรอยละ 21.3 และกูยืมจากแหลงอื่นๆ เชนกองทุน
หมูบาน จํานวน 3,300,500 บาท คิดเปนรอยละ 4.6 (ตารางที่ 12) 
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ตาราง 12 แสดงแหลงเงินทุนของสมาชิกเกษตรกร 
รายการ จํานวน (บาท) รอยละ 

แหลงเงินทุน   
สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด        32,986,000 46.0 
เงินทุนของตนเอง 20,142,400 28.1 
ธ.ก.ส./ธนาคารพณิชย 15,276,000 21.3 
อื่นๆ เชนกองทุนหมูบาน  3,300,500 4.6 

รวม 71,704,900 100.0 

: หมายเหตุ สมาชิกมีแหลงเงินทุนมากกวา 1 แหลง 
  
 จากการถัวเฉล่ียแลวเราสามารถจําแนกสมาชิกที่กูยืมเงินจากแหลงตางๆโดยมีภาระการชําระ
หนี้คือสมาชิกที่กูเงินจากสหกรณ 785 ราย  มีภาระหนี้โดยเฉลี่ย 42,020 บาท ตอราย สมาชิกกูเงิน ธ.ก.ส 
227 ราย  โดยเฉลี่ย 67,295 บาท ตอ รายสมาชิกกูเงิน แหลงเงินกูอ่ืนๆ 134 ราย โดยเฉลี่ย 24,630 บาท ตอ 
ราย  สมาชิกใชแหลงเงินทุนของตนเอง 587 ราย  โดยเฉลี่ย 34,314  บาท ตอ ราย (ตารางที่ 11) 
 
ตารางที่ 11  แสดงแหลงเงินกูโดยเฉลี่ยของสมาชิก 

รายการ จํานวน (ราย) แหลงเงินทุนเฉลี่ยตอราย (บาท) 
สหกรณผูปลูกกาแฟ 785 42,020 
เงินทุนของตนเอง 587 34,314 
ธ.ก.ส/ธ.พาณิชย 227 67,295 

อื่นๆ เชน  กองทุนหมูบาน 134 24,630 

 
ตารางที่ 12 แหลงในการจําหนาย 

รายการ จํานวนสมาชิก 
(ราย) 

รอยละ ปริมาณการ
จําหนาย (กก.) 

รอยละ 

แหลงจําหนาย     
พอคาคนกลาง 697 54.5 2,354,189 62.8 

สหกรณผูปลูกกาแฟ 349 27.3 898,036 24.0 
บ.เนสเล จํากัด 210 16.4 434,860 11.6 
เก็บเพื่อรอราคา 13 1.0 38,400 1.0 

อื่นๆ 11 0.9 20,500 0.5 
รวม 1,280 100.0 3,745,985 100.0 
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 จากการเก็บขอมูลพบวาผลผลิตของสมาชิกในปที่ผานมามีจํานวนทั้งสิ้น 3,745,985 กิโลกรัม
โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 215 กิโลกรัมตอไร ในการจําหนายผลผลิตนั้น สมาชิกสหกรณจะตัดสินใจจําหนาย
ใหแกผูรับซื้อไดหลายแหลงโดยมีปจจัยหลายองคประกอบที่สมาชิกนําไปใชประกอบการตัดสินใจ 
 ปริมาณการจําหนายผลผลิตกาแฟที่มากที่สุดของสมาชิกคือการจําหนายผลผลิตกาแฟใหแก
พอคาคนกลางรอยละ 62 ของผลผลิตกาแฟทั้งหมดที่สมาชิกผลิตได มีจํานวนสมาชิกที่จําหนายมากถึง 
รอยละ 55 ซ่ึงมีเหตุผลหลายประการที่สมาชิกตัดสินใจขายใหแกพอคา อาทิ พอคาไปตั้งจุดรับซื้อถึงใน
พื้นที่ถึงหนาบาน ซ่ึงจะประหยัด ลดตนทุนของสมาชิกที่ตองมีคาใชจายในการนํากาแฟมาจําหนายยัง
สหกรณซ่ึงเปนระยะทางไกล อีกทังยังลดความเสี่ยงตอความเสียหายของผลผลิตจากการขนสงและสาเหตุ
อีกประการหนึ่งที่สหกรณรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไดนอยกวาพอคาเนื่องมาจากสหกรณขาดเงินทุนใน
การนํามาหมุนเวียนระหวางการรับซื้อกาแฟสารจากสมาชิก 
 รองลงมาสมาชิกจําหนายผลผลิตใหแกสหกรณ 349 รายเปนจํานวน 898,036 กิโลกรัม คิด
เปนรอยละ 24.0 และจําหนายใหแก เนสเล 434,860 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 11.6 โดยมีสมาชิกไปจําหนาย
จํานวน 210 รายสาเหตุที่สมาชิกไปจําหนายใหเพราะสมาชิกสวนหนึ่งเกิดความกลัววาจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การนํากาแฟมาจําหนายใหกับ เนสเล ในปตอไปเกษตรกรสมาชิกจึงตองรักษาสิทธโดยการนํากาแฟมาขาย
ใหกับบริษัท  
 จากการเก็บขอมูลพบวาปญหาที่สมาชิกสหกรณประสบปญหาอยูนั้นในดานการผลิต
สมาชิกมีปญหาคือ ปญหาเรื่องปุยและยาราคาแพงทําใหตนทุนการผลิตสูง อันดับตอมาคือปญหาดานกา
เก็บรักษากาแฟจากการถูกมอดเจาะ อันดับ 3 คือ ปญหาดินเสื่อมสภาพเนื่องจากดินในพื้นที่เปนดินที่มี
การใสปุยเคมีมาเปนเวลานานอีกทั้งสมาชิกขาดการบํารุงรักษาดินที่ถูกตองตามหลักการ 
 สําหรับปญหาในดานการจําหนายนั้น ปญหาที่สมาชิกประสบอยูคือ  ปญหาดานราคากาแฟ
ตกต่ําสมาชิกแสดงความคิดเห็นจํานวน 379 รายสําหรับปญหาที่เกิดขึ้นทางดานผลผลิตตกต่ําเกิดจาก
บริษัทยักใหญในประเทศเปนผูกําหนดราคาการรับซื้อใหพอคาคนกลางในพื้นที่เพื่อสงเขาบริษัทและ
บริษัทยักใหญเองก็เปดจุด รับซ้ือในพื้นที่เชนเดียวกันแตจะเปดราคารับซ้ือที่ต่ํากวาพอคาคนกลางหรือ
เทากันเพื่อเปนตัวเลือกใหเกษตรกร 
  อันดับตอมาคือปญหาดานการขนสงที่ไมสะดวกดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนปาเขาทําใหการ
เดินทางการขนสงเปนปญหาในหลายเรื่องๆ มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น 267 และปญหาจากการถูกพอคา
เอาเปรียบ 
 ส่ิงที่สมาชิกตองการใหสหกรณเขามาชวยเหลือนั้นอันดับ 1 คือตองการใหสหกรณประกัน
ราคา อันดับตอมาคือการเพิ่มวงเงินกู  การเปดจุดรับซ้ือในพื้นที่ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งทีสมาชิกสวนใหญ
ตัดสินใจจําหนายผลผลิตใหแกพอคาคนกลางจึงทําใหเกิดปญหาถูกพอคาเอาเปรียบตามมา 
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ตารางที่ 13  ปญหา ความตองการบริการของสมาชิก 
รายการ จํานวน (ราย) 

ปญหาดานการผลิต  
1.ปุย/ยาราคาแพง 544 
2.มอดเจาะ 220 
3.ดินเสื่อม                                                          196 
4.ชลประทาน 158 
5.ตนทุนสูง  46 
6.แรงงานหายาก  47 
7.หนอนกัดลําตน/หนูกัดยอด 37 
8.ขาดความรู/ขาดเงินทุน                                   52 

ปญหาดานการจําหนาย  
1.ราคาตกต่ํา  331 
2.การขนสง  276 
3.ถูกพอคาเอาเปรียบ 174 

บริการที่ตองการใหสหกรณชวยเหลือ  
1.ประกันราคา 269 
2.เพิ่มวงเงินกูดอกเบี้ยตํ่า  319 
3.เปดจุดรับซื้อในพื้นที่ 120 

รายการ จํานวน (ราย) 
4.ลดราคาปุย   139 
5.แนะนําวิธีการดูแลกาแฟ 71 
6.ถายทอดเทคโนโลยี่ปลูกกาแฟ  3 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามที่ใชในการสํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามที่ใชในการสํารวจ 
 

โครงการเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
ฐานขอมูลของสมาชิกสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด ป ฤดูเพาะปลูก 2551/2552 
 
ใหสมาชิกตอบแบบสอบถามโดยใสเคร่ืองหมาย   ลงในชองสี่เหลี่ยมและใสขอความในชองวางตาม
ความเปนจริง 
  
1.ขอมูลทั่วไปของสมาชิก 
 
ช่ือ...................................นามสกุล...........................................เลขที่สมาชิก........................................ 
บานเลขที่..................หมูที่...........................ตําบล...........................อําเภอ................................................ 
อายุ.....ป  เขาเปนสมาชิกสหกรณตั้งแตป พ.ศ.………… การศึกษาสูงสุด.................................................. 
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได  .......................................................... 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนรวม..........................คน ชาย.......................คน หญิง..........................คน 
สมาชิกในครอบครัวชวยทําสวนกาแฟกี่คน ...............................คน 
สมาชิกในครอบครัวที่ออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่กี่คน ................................... คน 
 
2. ปจจุบันทานมีที่ดินในการทําสวนกาแฟจํานวน...................แปลง  รวมทั้งหมด................ไร 
แปลงที่ 1  จํานวน...............ไร เอกสารสิทธิ์  ส.ป.ก.  นส.3 ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
แปลงที่ 2  จํานวน...............ไร เอกสารสิทธิ์  ส.ป.ก.  นส.3 ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
แปลงที่ 3  จํานวน...............ไร เอกสารสิทธิ์  ส.ป.ก.  นส.3  ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
แปลงที่ 4  จํานวน...............ไร เอกสารสิทธิ์  ส.ป.ก.  นส.3 ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
แปลงที่ 5  จํานวน...............ไร เอกสารสิทธิ์  ส.ป.ก.  นส.3 ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
3.อายุของตนกาแฟและพันธุกาแฟที่ปลูกในปจจุบัน 
แปลงที่อายุนอยที่สุดปลูกมาแลว...................... ป   สายพันธุ   

  โรบัสตา    อราบิกา 
แปลงที่อายุมากที่สุดปลูกมาแลว........................ป  สายพันธุ   

  โรบัสตา    อราบิกา 
4.ประเภทของเมล็ดกาแฟทานปลูก 

  เมล็ดเดี่ยว    เมล็ดคู 
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5.การตากกาแฟของทานเปนแบบใด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
  ตากบนลานดิน    ตากบนลานปูน        
 ตากบนผาเขียว     อ่ืนๆ ระบุ................................................ 

 
6.กาแฟที่ปลูกอยูในปจจุบันแปลงที่อายุนอยท่ีสุดทําสาวมาแลวกี่ครั้ง 

  1 – 3 ครั้ง     3 – 5 ครั้ง      5 – 10 ครั้ง    
  อ่ืนๆ ระบุ.......................... 

 
7.ปที่ผานมาทานทําสาวกาแฟแลวหรือยัง 

  ยังไมไดทําสาว    ทําสาวแลว...............ไร  
 
8.สูตรปุยเคมีที่ทานใชอยูเปนประจํา  คือ 

  46 – 0 – 0      0 – 0 – 60       13 – 13 – 21      15 – 15 – 15  
  14 – 10 – 30         15 – 7 – 18      13 – 7 – 35      21 – 0 – 0  
  16 – 16 – 16      18 – 4 – 5       อ่ืนๆ ระบุ.....................................    

 
9.ช่ือทางการคาของปุยเคมีที่ทานใช ในสวนกาแฟของทาน คือ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

  หัววัว     รุงอรุณ    เรือใบ     ประกายดาว    ตะวันดาว 
  กระตาย    หัวสิงห    ดาวฟา     แหวนทอง     ปูแดง  
 อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 
10.ปที่ผานมาปริมาณการใชปุยในสวนกาแฟเฉล่ียตอไรของทาน  คือ 

  50-60 กก./ไร    61-70 กก. /ไร      71 – 80 กก./ไร 
  81-90 กก./ไร     91-100 กก./ไร     101-120 กก./ไร   
  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

 
11.สารเคมีที่ทานใชปราบวัชพืชและศัตรูพืชเปนประจําคือ (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

  แบคอัพ  (ดูดซึมไกลโฟเสท 48%)   ปริมาณการใช......................................ลิตร/ไร 
  หวีทอง   (ดูดซึมไกลโฟเสท 48%)   ปริมาณการใช......................................ลิตร/ไร 
  ไกลโฟเสท 48%    ปริมาณการใช......................................ลิตร/ไร 
  อ่ืนๆ...........................................  ปริมาณการใช......................................ลิตร/ไร 
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12.แรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได มาจาก (สามารถตอบไดทั้ง 2 ขอ ) 
  แรงงานในครัวเรือน จํานวน..................คน    
  จางแรงงาน จํานวน................................คน คาจางตอไร.......................................บาท  

 
13.เงินทุนที่ใชในการทําสวนกาแฟในปที่ผานมา จํานวน.................................บาทไดมาจาก ( ตอบได
มากกวา 1ขอ ) 

  ของทานเอง..........................บาท      กูธนาคารพาณิชย หรือ ธ.ก.ส................................บาท  
  กูสหกรณ ..........................บาท       อ่ืนๆ ระบุ..........................................บาท 

 
14.ผลผลิตกาแฟที่ไดทานจําหนายใหกับ ( ตอบไดมากกวา 1ขอ ) 

  สหกรณ   จํานวน..................กก.    เนสเล  จํานวน..............................กก.  
  พอคาคนกลาง  จํานวน ....................... กก.    เก็บเพื่อรอราคา จํานวน................กก. 
  อ่ืนๆ ระบุ...............................จํานวน...........................กก. 

 
15.ปที่ผานมาทานไดผลผลิตกาแฟตอไร จํานวน.................................กก./ไร  
ไดผลผลิตทั้งหมดรวม..............................กก. 
 
16.  ปญหาที่ประสบอยูในปจจุบัน     
-ดานการผลิต 
1……………………………………………………………………………………………………... 
2……………………………………………………………………………………………………... 
3……………………………………………………………………………………………………... 
-ดานการจําหนาย 
1……………………………………………………………………………………………………... 
2……………………………………………………………………………………………………... 
3……………………………………………………………………………………………………... 
 
17. ทานตองการใหสหกรณชวยเหลือเร่ืองใดเกี่ยวกับการผลิต 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
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18.ความตองการอื่นๆ ซ่ึงสหกรณจะนําไปพิจารณาเพื่อใหบริการสมาชิกตอไป 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 90



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

โครงการสวนกาแฟตนแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสวนกาแฟตนแบบ 
 
   1.หลักการและเหตุผล 
        ตามที่ฝายบริหารจัดการและคณะกรรมการของสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด มี
มติเขารวมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิชาการดาน
สหกรณและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดําเนินการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยปฎิบัติ
การแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยมีสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร 
จํากัดเปนแกนนําเพื่อนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด เพื่อ
หาทางเลือกสําหรับเทคโนโลยีในการลดตนทุนการผลิตใหแกสมาชิก รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
ตลอดจนการพัฒนาชองทางการตลาด การสรางตราสินคา อีกทั้งยังเปนการบริหารจัดการสหกรณในการ
รองรับกับสถานการณที่จะเกิดจากนโยบายเปดเสรีการคาในป 2553  

 ภายหลังจากที่ไดดําเนินโครงการมาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและนักวิจัยไดรวม
ขับเคลื่อนโครงการวิจัยและไดประชุมหารือรวมกับผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะที่
ปรึกษาโครงการวิจัยเมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ 2553 ที่ผานมามีมติเห็นชอบที่จะดําเนินการจัดตั้งสวน
กาแฟตนแบบขึ้น  3 แปลง  เพื่อเปนศูนย เ รียนรูการบริหารจัดการสวนกาแฟอยางมีแบบแผนมี
ประสิทธิภาพอยางเปนระบบ       
   
2.วัตถุประสงค 

  2.1 สรางตัวแบบการบริหารจัดการสวนกาแฟและปลูกกาแฟใหมีคุณภาพโดยเริ่มตนจากการ
ปรับปรุงดิน 
  2.2 การพัฒนาการจดบันทึกการติดตามและประเมินผลในกิจกรรมการทําสวนกาแฟของ
เกษตรกรตนแบบ 
 2.3 พัฒนาสวนตนแบบของสมาชิกทั้ง 3 รายใหเปนศูนยเรียนรูการปลูกกาแฟอยางมีคุณภาพ 

 
3.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ปที่ 1  
 1.เกษตรกรผูทําสวนกาแฟตนแบบทั้ง 3 รายมีการนําความรูและคําแนะนําที่ไดจากการ
ตรวจสอบและวิเคราะหดินมาปรับใชผสมผสานกับภูมิปญญาในการทําสวนกาแฟของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2..มีการพัฒนาระบบบันทึกขอมูลภายในสวนการกาแฟ เพื่อนําไปสูการเรียนรูรวมกันใน
การพัฒนาการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ 
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ปที่ 2  
 1.สวนกาแฟตนแบบทั้ง 3 รายมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพดินที่ดีขึ้นโดยการสง
ตัวอยางดินตรวจวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง 
 2.ในสวนของตนกาแฟที่เสื่อมโทรมมีการปรับสภาพไปในทางที่ดีขึ้น 
 
ปที่ 3   
 1.ดินมีธาตุอาหารที่เหมาะสม ตนกาแฟมีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้น  
 2.ผลผลิตตอไรเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางแทจริง ทําใหเปน
สวนกาแฟตนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 4.1 เกษตรกรสวนตนแบบจํานวน 3 ราย 
  1.นายชาตรี  เงินทอง 
  2.นายชาญชัย เสถียร 
  3.นายวรพันธ วรดิษฐ 

 4.2 สหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 
 
5.  สถานที่ในการจัดดําเนินงาน 

 5.1 แปลงทดลอง ของ นายชาตรี เงินทอง จํานวน 3 ไร (แปลงฮองเต) 
 5.2 แปลงทดลอง ของ นายชาญชัย เสถียร จํานวน 3 ไร (แปลงนองจอย) 
 5.3. แปลงทดลอง ของ นายวรพันธ วรดิษฐ จํานวน 3 ไร (แปลงบาวบางมาส) 

 
6.เปาหมาย 

 6.1. สวนกาแฟของสมาชิกสหกรณเกิดเปนศูนยเรียนรู โดยเกษตรกรเปนผูดูแล 
 6.2.มีระบบบันทึกขอมูลการทําสวนกาแฟเพื่อพัฒนาไปสูระบบการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ 
 6.3.ขยายผลการเรียนรูไปสูสมาชิกสหกรณรายอ่ืนๆ 

 
7.วิธีการดําเนินงาน 

 7.1สหกรณและเกษตรกรรวมกันจัดทําแผนปฏิทินในระยะ 3 ป 
 7.2หาปจจัยการผลิตเพื่อปรับสภาพของดินใหแกเกษตรกรในชวงแรกโดยใชงบประมาณ

จากโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพรในสวนของการติดตามและประเมินผลในแปลงกาแฟตัว
แบบรวมทั้งการจัดเวทีเรียนรู และงบจากสหกรณผูปลูกกาแฟเปนปจจัยการผลิตหนวยงานละครึ่ง 

 7.3การติดตามประเมินผล 
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 7.4การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูจากสมาชิกเกษตรกรนํารอง 
 

 

INPUT PROCESS OUT OUT 

-ชุดความรูจากผล
วิเคราะหดิน 
-ปุย/ยา 

-ใสปุย/ปรับปรุงดิน 
-บันทึก 
-ติดตามประเมินผล 
-เรียนรู 

ขยายผลชุดความรูสู
สมาชิก 

-ดินมีโครงสรางดีขึ้นความเปน
กรดของดินลดลง 
-ตนกาแฟเจริญเติบโตดี 
-ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
 

-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
-การประชุมหารือ 
 

-สมาชิก/เกษตรกรรายอื่น
สนใจดําเนินการตามแบบ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

โครงการ ศึกษาดูงานโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม 
สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ ศึกษาดูงานโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไมสหกรณการเกษตรเขาคชิฌกูฏ จํากัด 

วันที่ 15 ธันวาคม 2552 
ณ สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จังหวัดจันทบุรี 

 
1.หลักการและเหตุผล 
        ตามที่ฝายบริหารจัดการสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด ที่มีความตองการที่จะเขา
รวมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด  และหาทางเลือก
สําหรับเทคโนโลยีในการลดตนทุนการผลิตใหแกสมาชิก รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจน
การพัฒนาชองทางการตลาด การสรางตราสินคา เพื่อเปนการบริหารจัดการสหกรณในการรองรับกับ
สถานการณที่จะเกิดจากนโยบายเปดเสรีการคา 
 ภายหลังจากที่คณะกรรมการบุคลากรสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัดไดเขารวมเวทีเสวนา..
ทําไมตองนําคุณคาสูการพัฒนาสหกรณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ซ่ึงจัดโดยสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ โดยไดรวมฟงการเสวนาการดําเนินโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม จากความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ที่มีระบบการสงเสริมการบริหารจัดการสวนผลไมของกลุม
เกษตรกรในเครือขาย มีการจดบันทึก มีแบบแผนในการดูแลสวนผลไมที่เปนระบบ จึงเห็นวารูปแบบการ
ดําเนินงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม เหมาะสมสามารถนํามา
ตนแบบปรับใชกับการดูแลสวนกาแฟได 
 ทั้งนี้การศึกษาดูงานโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 
จึงเปนสวนหนึ่งในการศึกษาทางเลือกสําหรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟเพื่อใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่ม
ผลผลิตตอไร ใหเหมาะสมสําหรับสมาชิกใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตตอไรรวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประกอบอาชีพเกษตรกรผูปลูกกาแฟใหยั่งยืนตอไป       
 
2.วัตถุประสงค 

  2.1 เปนการเพิ่มพูนความรูและสรางองคความรูใหมเพื่อตอยอดในการทําการเกษตร 
 2.2 เปนการสรางวิสัยทัศน ของเกษตรกรใหมีมุมมองที่กวางไกลยิ่งขึ้นในการผลิตสินคาดาน
การเกษตร 
 2.3 เพื่อการศึกษาทางเลือกสําหรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟเพื่อใหเกิดการลดตนทุนและ
เพิ่มผลผลิตตอไร 
 2.4 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการสวนและแปลงสาธิตของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ไวเปนแนวทางในการบริหารจัดการแปลงสาธิตกาแฟ 
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 2.5 เพื่อศึกษาวิธีการจดบันทึกขอมูลตางๆในแปลงผลไมตัวอยางของเกษตรกร  เพื่อเปน
แนวทางในการบริหารจัดการแปลงสาธิตกาแฟ 

3.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 3.1 เกษตรกรสมาชิกสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชกับแปลงกาแฟของตอนเองที่นํามาเขา
รวมโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ความรูที่ไดในครั้งนี้เกษตรกรสามารถนําไปเผยแพรใหแกเกษตรกรรายอื่นไดทราบถึง
วิธีการและขั้นตอนของการผลิตตั้งแตอยู ในแปลงของเกษตรกรเองไดอยางถูกตอง 
 3.3 นักวิจัยสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชกับแปลงกาแฟที่สมาชิกนํามาเขารวมเพื่อ
รวบรวมไวเปนขอมูลในการนําไปเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นักวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชมพรและสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด 
 
5. วันเวลา  สถานที่ในการจัดดําเนินงาน 

 วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 
 
6.เปาหมาย 

 1.เกษตรกรตนแบบที่นําแปลงกาแฟเขารวมในโครงการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตตอไร 
จํานวน 3 ทาน 
 2.คณะกรรมการฝายศึกษาและประชาสัมพันธ สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด 4 
ทาน 
 3.นักวิจัย 2 ทาน  

 
7.   วิธีการดําเนินงาน 

7.1 ศึกษาดูงานโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไมถึงขันตอนในการดําเนินงานตอระบบการ
จัดการในแปลงผลไมของเกษตรกร 

7.2 มีวิทยากรใหคําแนะนําขณะศึกษาดูงานในแตละขั้นตอน 
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ภาคผนวก ช 
 

เอกสารเผยแพร 
 

ผลการตรวจวิเคราะหดินของสวนกาแฟตนแบบ 
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