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ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย”กับการพัฒนาการสหกรณ ์
 

จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 
 

บทความนี้จะกล่าวถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย ประสบการณ์การทํางานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ หน่วยงานภาคีพันธมิตร และขบวนการสหกรณ์ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 8 ปีนับต้ังแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยจะ
พูดถึงกรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ผลลัพธ์ของเครือข่ายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ให้เห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย องค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเครือข่าย ในตอนท้ายจะได้
กล่าวถึงแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน และข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการเชื่อมโยง
เครือข่ายสู่การพัฒนาระบบคุณค่าสหกรณ์ 

 
1. เกริ่นนํา 

โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นั้น แรงขับดันจาก “ภาคการแข่งขัน” กอปรกับ
ความทันสมัยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและสามารถเข้าถึงตัวบุคคลได้อย่างลื่น
ไหล ก่อให้เกิดการปรับตัวของคนในสังคมเป็นอย่างมาก คําว่า “เครือข่าย” จึงเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปไม่ว่าจะ
เป็นเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) เครือข่ายธุรกิจ 
(Business Network) และเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่าง ๆ อีกมากมาย 

ในประเทศไทย คําว่า “เครือข่าย” มีมานานแล้ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมีการจัดต้ังโดย
หน่วยงานรัฐ ตามความหมายของเสรี  พงศ์พิศ เครือข่าย คือ ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการบางอย่าง
ร่วมกัน โดยการดําเนินกิจกรรมบางอย่างที่สมาชิกยังคงเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน 

ในแวดวงของขบวนการสหกรณ์ “การเชื่อมโยงเครือข่าย” ได้ถูกกําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์สําคัญ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที 1 (พ.ศ. 2546-2549) โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสหกรณ์สิ้นสุดปี 2549 
ว่า “เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ มีการร่วมมือกัน เชื่อมโยง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และการเป็นธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสําคัญที่จะให้เกิดการบูรณาการความสัมพันธ์การทํางาน
ร่วมกันของสหกรณ์ที่จดทะเบียน สหกรณ์ภาคประชาชน และผู้ประกอบการที่มี “ปณิธานร่วม” คือ “การ
พ่ึงพาและร่วมมือกันบนหลักและวิธีการสหกรณ์” ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในตอนต่อไป 

ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ ได้มอบหมายให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นแกนนําในการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์เพื่อ
ใช้เป็นนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่ง
ภายหลังจากได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และนําข้อมูลเชิงประจักษ์จากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 มาใช้ในการประเมินสถานการณ์ด้วยวิธีการของ Portfolio 
Matrix Analysis ซึ่งชี้ให้เห็นว่า มีสหกรณ์เพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขีด
ความสามารถในการนําคุณค่า (ประโยชน์) คืนสู่สมาชิกตามบริบทของการเป็นองค์กรเศรษฐกิจฐานสังคม 
(Social Economy Enterprise) ที่เป็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์ สหกรณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 แม้จะมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพแต่ยังมีบริบทในการนําคุณค่า (ประโยชน์) คืนสู่สมาชิกในระดับตํ่า ส่วนอีกร้อยละ 
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30 ยังอยู่ในสถานะที่ขาดประสิทธิภาพ บางส่วนมีปัญหาด้านการควบคุมภายใน ดังนั้น การวางกรอบทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ 5 ประการ และแบ่งออกเป็น
กลุ่มยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย 2 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างความรู้ ความเข้าใจบนฐานคิดคุณค่าสหกรณ์และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และยุทธศาสตร์สร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมแก่ผู้นําในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาสหกรณ์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์เชิงคุณค่า ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและการนําประโยชน์คืนกลับสู่สมาชิก 
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุน
การพึ่งพาและร่วมมือกัน 

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าเพื่อการ
นําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ด้วยการบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการนั้น จะนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformation) ให้เกิดเป็นทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางปัญญาไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้
ในเชิงคุณค่าและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในกลุ่มการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณค่า จะก่อให้เกิดการยกระดับการขับเคลื่อนสหกรณ์ตามอัตลักษณ์ของ
การเป็นองค์กรธุรกิจฐานสังคม การสร้างเครือข่ายพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน การพัฒนาโซ่คุณค่าในธุรกิจ
สหกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนด้านการเงินที่เอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์    
(รูปที่ 1) 

 

 

 
 
รูปที่ 1 การบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์สู่การเปลี่ยนแปลง 
 

การบริหารจัดการสหกรณ์ในทิศทางของการยกระดับการขับเคลื่อนสหกรณ์ตามอัตลักษณ์ของการ
เป็นองค์กรธุรกิจฐานสังคมเพื่อการนําประโยชน์สู่สมาชิกบนหลักการพึ่งพาตนเอง ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานนั้นจะก่อให้เกิดภาคีพันธมิตร (Strategic Partner) ภายใต้         
โซ่อุปทาน และพัฒนาไปสู่โซ่คุณค่าในธุรกิจสหกรณ์ (Value Chain in Co-ops Business) ในที่สุด สําหรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ใน
ทิศทางระบบคุณค่า 
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2. กรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 
: ข้อค้นพบจากการวิจัย 

จากจุดเริ่มต้นในการทบทวนองค์ความรู้ และสถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ไทย ภายใต้
งานวิจัยที่สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2543 มีข้อค้นพบว่า สิ่งที่ขาดไปและ
ต้องเร่งแก้ไขก่อนอื่นนั้น มิใช่การแก้ไขกฎหมาย มิใช่การฝึกอบรม และการพัฒนาเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของ
การส่งเสริมให้สหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ที่มิได้จดทะเบียนสามารถเข้ามาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและ
พัฒนาความสัมพันธ์ ความไว้วางใจกันโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนั่นคือ ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
สําคัญที่ได้นําไปกําหนดไว้ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ 

แม้ว่าจะได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในระดับชาติ หากแต่ยังคงมีข้อจํากัดในเรื่องการสื่อสารทําความ
เข้าใจ และกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ดังข้อสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ในช่วงสิ้นสุดช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ก็ตาม หากแต่การขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมของภาคีพันธมิตรและขบวนการสหกรณ์ ภายใต้ภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และการ
สนับสนุนของสกว. (จุฑาทิพย์  ภัทราวาท และคณะ, 2549. แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2) ตลอด
ช่วงเวลาปี 2546-2550 มีข้อสรุปจากการวิจัยของการทํางานเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ 45 จังหวัด ที่มี
จุดมุ่งหมายสําคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายตามกระบวนการที่ถูกออกแบบให้มีขั้นตอนของการเรียนรู้ร่วมกันใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ การออกแบบกระบวนการทํางาน และการกําหนดเป้าหมายร่วมของเครือข่าย (รูปที่ 2)  

 

 
 

รูปที่ 2 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายตามกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 
 
กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ถูกออกแบบตามกรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับ

ที่ 1 นั้น มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน1 โดย
กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายจะเป็นไปในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ทีมพ่ีเลี้ยง
นั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ การจัดเวทีเรียนรู้ระหว่างกัน การวิเคราะห์สถานการณ์และการ
ออกแบบความสัมพันธ์แบบเครือข่าย และการขับเคลื่อนการดําเนินการเครือข่ายตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งผลการทํางานวิจัยดังกล่าวในช่วงเวลา 4 ปี ในพื้นที่ 45 จังหวัดนั้น ก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็น

                                                 
1
 สหกรณ์ภาคประชาชน หมายถึง กลุม่/องค์กรที่ดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมอืกันแต่มิได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  ในช่วงเวลาปี 2546 มีข้อมูลจาก
พอช. ระบุว่ามีจํานวนกว่า 8 หมื่นแห่ง (จุฑาทพิย์  ภทัราวาท, 2547) 
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เครือข่ายรวมทั้งสิ้น 127 เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายเชิงพื้นที่ เครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายการเรียนรู้ อีกทั้ง
ยังได้ชุดความรู้ใหม่ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” และข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาการสหกรณ์ใน
ช่วงเวลาแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 

การวิจัยในช่วงเวลาแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายที่ถูก
ออกแบบให้มีการเรียนรู้และทํางานร่วมกันในทิศทางของการปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน โดยใช้ “คุณค่าสหกรณ์” 
มาเป็นปณิธานร่วมของเครือข่ายที่มีฐานคิดในการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนําไปสู่การ
ยกระดับความสามารถของสหกรณ์และกลุ่ม/องค์กรในพื้นที่จังหวัดนั้น มีข้อสรุปจากการวิจัยว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย(คุณค่า) ที่สําคัญมี 5 ประการ ได้แก่ จิตสํานึก “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” 
ของผู้นํา (Co-ops. Spirit) ความเชื่อถือไว้วางใจของภาคี (Trust) การมีกลไกการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ภาคี การจัดการความรู้เพื่อการปรับวิธีคิดให้ได้รู้เท่าทันสถานการณ์ (Knowledge Sharing) และการมีระบบการ
บริหารจัดการเครือข่าย (Network’s Management System) ภายใต้เป้าหมายร่วม (Target Goal) (รูปที่ 3) 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย(คุณค่า) 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์2 คือ การส่งเสริมสหกรณ์ที่จะ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์นั้น ต้องให้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จากภายในสหกรณ์ โดยการใช้กระบวนการที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ เกิดความสัมพันธ์ใหม่ ซึ่งจะทําได้นั้น
ต้องเกิดจากการประสานพลังจากภาคีหลายภาคส่วนทั้งภาคขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐ ภาควิชาการ และชุมชน 
โดยการส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายนั้นมีความสําคัญและอาจมิใช่เพียงแต่การเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายในขบวนการสหกรณ์เท่านั้น ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้คนใน
สังคมมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานในธุรกิจ
สหกรณ์ จึงเป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญเพื่อการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในบริบทขององค์กร
ธุรกิจฐานสังคม ที่มีเป้าหมายสําคัญในการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก  ซึ่งมีข้อสรุปจากการวิจัย

                                                 
2
 อ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมใน จุฑาทิพย์  ภัทราวาท และคณะ, 2550 
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ดังกล่าวได้มีโอกาสนําไปใช้เป็นกรอบคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 
3. กรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า : แนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
ภายใต้กระบวนการยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะ

ที่ปรึกษา ได้จัดเวทีระดมความคิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับ โดยได้นําข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ช้ีให้เห็นโอกาส ข้อจํากัด จุดแข็ง และจุดอ่อนของการสหกรณ์มาพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยโจทย์สําคัญในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ยุทธศาสตร์ใดที่จะมาใช้ยกระดับความเข้มแข็งของ
สหกรณ์เพื่อให้มีขีดความสามารถในการให้บริการแก่สมาชิกตามอัตลักษณ์การเป็นองค์การธุรกิจฐานสังคม โดย
มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ช้ีให้เห็นว่ามูลค่าของธุรกิจสหกรณ์ในภาพรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสําคัญ ได้แก่ ยางพารา 
ข้าวเปลือก มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน ข้าวโพด อ้อย และผลิตภัณฑ์นม ซึ่งผลการประเมินสถานการณ์การ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทานในบางผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสําปะหลัง ผลไม้ และ
สินค้าชุมชน พบว่า ยังมีจุดอ่อนและข้อจํากัดซึ่งมีผลต่อผลิตภาพในการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ตํ่า ใน
ขณะเดียวกันต้นทุนต่อหน่วยในการแปรรูปและจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์สูงกว่าคู่แข่งในตลาด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว แนวคิดของกลยุทธ์ความร่วมมือ (Co-operative Strategy) หรือที่รู้จักกัน
ในนามของการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า-การผูกเสี่ยวสร้างเกลอ จึงได้ถูกกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ควบคู่กับกรอบ
คิด “การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ (Integrated Supply Chain Management) เพื่อพัฒนา
ระบบธุรกิจสหกรณ์ภายใต้การบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ คือ “ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการ
นําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

กลยุทธ์ความร่วมมือ3 หมายถึง กลยุทธ์ที่องค์กรธุรกิจใช้ในการทํางานร่วมกันเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วม (Shared Objective) ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ เครือข่าย (Network) ธุรกิจร่วม
ทุน (Joint Venture) ธุรกิจเฟรนไชส์ (Franchising) และอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่า 
(Value Creation) การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งและความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ 

การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ4 หมายถึง การเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจของ
สหกรณ์ในรูปแบบของกลยุทธ์ความร่วมมือภายใต้โมเดลการจัดการธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานเพื่อการนําผลิตภัณฑ์
และบริการจากสมาชิกผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะประกอบด้วย ความร่วมมือในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ความรู้/
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ การเงิน โดยภาคีพันธมิตรจะร่วมมือกันในการดําเนินกิจกรรมภายใต้ระบบธุรกิจที่
ออกแบบให้มีการจัดการทั้งในกิจกรรมระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยการนําทุนทางเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความสามารถหลักมาบริหารจัดการความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อการยกระดับความสามารถใน
การทําธุรกิจและการแข่งขันภายใต้เป้าหมายและแผนธุรกิจที่กําหนดร่วมกัน (รูปที่ 5)  

 
 
 

                                                 
3
 กล่าวถึงไว้ใน Nelson, 2006 และจุฑาทิพย์  ภัทราวาท, 2550 

4
 จุฑาทิพย์  ภัทราวาท. การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ,์ 2554. 
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รูปที่ 5 โมเดลการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการสู่ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่า 
 

4. รูปแบบของเครือข่ายคุณค่าเพื่อการพัฒนาสู่ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่า 
ในที่นี้จะได้นําเอาตัวอย่างของเครือข่ายคุณค่าที่เป็นผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การ

ขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” และเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับขบวนการสหกรณ์
และภาคีพันธมิตรในช่วงเวลาปี 2550-2554 ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบของเครือข่ายคุณค่า : ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย 
 

ลําดบัที ่ ชื่อเครือข่าย กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย ผลลพัธข์องเครือข่าย 

1. เครือข่ายคุณค่าผลไม้ จ.จันทบุรี (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
จาก www.cai.ku.ac.th) 
 

 การก่อตัวของเครือข่ายเกษตรกร 
เป็นเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

 การสร้างทายาทเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ 

 การเชื่อมโยงธุรกจิภายใต้โซ่อุปทาน 
ร่วมกับพันธมิตรในช่องทางการ 
ตลาดต่าง ๆ  

 การจัดการความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 การถ่ายโอนความรู้เรื่อง GAP 
ด้วยจิตสํานึกแก่ผู้สนใจ 

 การสร้างแบรนดผ์ลไม้คุณภาพ 

 ชุดความรู้เรื่องการทํา
สวนผลไม้คุณภาพ / 
GAP ด้วยจิตสํานึก 

 ระบบธุรกิจผลไม้ภายใต้
โซ่อุปทาน 

 การยกระดับความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ 

 ระบบธุรกิจสหกรณ์เชิง
คุณค่า 

 การถ่ายโอนความรู้
ระหว่างสหกรณ์ 
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ลําดบัที ่ ชื่อเครือข่าย กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย ผลลพัธข์องเครือข่าย 

2. เครือข่ายคุณค่ายางพารา จ.ตรัง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
จาก www.cai.ku.ac.th) 

 การจัดทําฐานข้อมูลการผลิตของ
สมาชิกเพื่อใช้ในการวางแผน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

 การจัดทําสวนยางต้นแบบเป็น
ศูนย์เรียนรู้ 

 การจัดการทําศูนย์เรียนรู้       
เสมือนจริง 

 การสร้างเครือข่ายภายใต้       
โซ่อุปทานร่วมกับพันธมิตรทั้งใน
ประเทศ-ต่างประเทศ 

 การพัฒนาระบบธุรกิจยางพารา
ภายใต้ทีมพี่เลี้ยง 

 ระบบธุรกิจเชิงคณุค่า
ยางพารา(ระบบธุรกิจท่ีมี
การจัดการอย่างมี    
แบบแผน) 

 กองทุนป้องกันความ
เสี่ยง 

 ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้รู้เท่า
ทันทั้งระดับต้นน้ํา กลาง
น้ํา ปลายน้ํา 

3. กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก 
www.cai.ku.ac.th) 

 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และชุมชนใน
อําเภอสามพราน เพื่อยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรสู่ระดับ
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

 การวางระบบการบริหารจัดการ
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าภายใต้
ปณิธาน/เป้าหมายร่วม 

 การสร้างกลไกศนูย์เรียนรู้ด้วยการ
จัดต้ังและดําเนนิงาน “ตลาด 
ชุมชน” เพื่อปรับกระบวนทศัน์
ด้านอาหารปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับ 

 ตัวแบบตลาดชุมชนที่เป็น 
กลไกพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในทิศทางของการ
ผลิต-การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์ 

 ตัวแบบระบบธุรกิจเชิง
คุณค่าท่ีภาคีพันธมิตรเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของ
กลุ่มธุรกิจเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายร่วม 

 ชุดความรู้การจัดการ
ความสัมพันธ์ของภาคี
พันธมิตรโดยใช้กลไกตลาด 

4. ร้าน Farmer Shop (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก 
www.cai.ku.ac.th)  

 การพัฒนาระบบธุรกิจของสินค้า
เกษตรแปรรูปในกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs โอทอป และสหกรณ์ เพื่อการ 
เชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน
อย่างบูรณาการ ซ่ึงประกอบด้วย
การดําเนินการใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
การสร้างเครือข่ายอุปทาน การ
พัฒนาคุณภาพ-มาตรฐานสินค้า 
การออกแบบระบบเชื่อมโยงธุรกิจ
ภายใต้โซ่อุปทาน การบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีก และการสร้างแบรนด์ 
Farmer Shop  

 การนาํคณุคา่สหกรณ์เข้าถงึ
ผู้ประกอบการ SMEs และโอทอป 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจฐานสงัคม 

 เครือข่ายพันธมิตรที่เป็น
ผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรแปรรูปท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกแบบ
และขับเคลื่อนธุรกิจร้าน 
Farmer Shop เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายร่วม 
“ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิต
และผู้บริโภคเป็น
เจ้าของร่วมกัน” 
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5. ข้อค้นพบจากการเชื่อมโยงเครือข่าย 
ประสบการณ์งานวิจัยในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และเครือข่ายนักวิจัย

ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปีนั้น ได้ข้อค้นพบบางประการเกี่ยวกับการสานความสัมพันธ์และการถัก
ทอระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อนําไปสู่การสร้างคุณค่า (Value Creation) และมูลค่าเพิ่ม (Value 
Added) และความเข้มแข็งของระบบธุรกิจสหกรณ์ (ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า) ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็น
พลวัต ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของเครือข่าย 
การจัดทําแผนผังเครือข่าย (Network Maps) จะช่วยช้ีให้เห็นระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาคีเครือข่ายที่สามารถตอบคําถามต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยใคร / องค์กรใดบ้าง 
 ผู้ใด / องค์กรใดเป็นแกนนําเครือข่าย 

 

 
 
 

รูปที่ 6 แผนผังเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน (อรุษ  นวราช และคณะ, 2554) 
 

2. โครงสร้างองค์กรเครือข่าย 
โครงสร้างองค์กรเครือข่ายจะชี้ให้เห็นระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่อธิบายบทบาทความ

รับผิดชอบของภาคีเครือข่าย ซึ่งจะถูกออกแบบให้นําเอาความสามารถหลักของแต่ละภาคีพันธมิตร มาทํา
หน้าที่ในระบบการบริหารจัดการเครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน ตลอดจนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากกว่าที่แต่ละภาคีพันธมิตรเป็นอยู่ 
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รูปที่ 7 โครงสร้างองค์กรของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย (บุญเกิด  ภานนท์ และคณะ, 2552.) 
และ (ธนณฐ์วรรธ์  แสงหวัง และคณะ, 2554.)  

 
3. ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า เครือข่ายเป็นรูปแบบหนึ่งของกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างภาคี
พันธมิตรที่จะมาร่วมมือกันในการออกแบบระบบความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อการทํางานร่วมกันในการบรรลุ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ร่วม ดังนั้น การออกแบบระบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายและระบบการ
บริหารจัดการเครือข่าย จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องดําเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีพันธมิตร 

ก่อนอื่นต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า เป้าหมายของเครือข่ายนั้นจะเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานในระยะยาวของเครือข่าย จากนั้นจึง
ลดทอนมาเป็นแผนระยะปานกลาง และระยะสั้น นอกจากนั้น ต้องไม่ลืมว่าการก่อเกิดเป็นเครือข่ายนั้น ภาคี
พันธมิตรแต่ละองค์กรยังคงมีความเป็นเอกเทศในแง่ของบริบทการดําเนินงานของแต่ละองค์กร ดังนั้นการ
ออกแบบระบบบริหารจัดการเครือข่าย จึงต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากแต่ละองค์กรที่เข้าร่วม
เป็นภาคี จึงจะส่งผลต่อความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในกรณีของสหกรณ์จะต้องได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี (ขึ้นอยู่กับข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์) 

ตัวอย่างของการออกแบบระบบการบริหารจัดการเครือข่าย กรณีของร้าน Farmer Shop มี
รายละเอียดในกรอบที่ 1 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.cai.ku.ac.th) 
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กรอบที่ 1 : ระบบการบริหารจัดการของร้าน Farmer Shop 
วิสัยทัศน์ (Vision): 

ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน 
 

พันธกิจ (Mission): 
การดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีกที่ทันสมัย เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรแปรรูปไทย และครองใจผู้บริโภค

ด้วยแบรนด์ ‘Farmer Shop ภายใต้กลไกการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 
 

วัตถุประสงค์: 
1. สร้างระบบการค้าปลีกสําหรับสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีทันสมัยเพื่อจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 
2. การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานในการจัดหา พัฒนา และกระจายสินค้าเกษตร

แปรรูปภายใต้แบรนด์ Farmer Shop 
3. การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop 
4. การรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าแบรนด์ Farmer Shop 

 

โครงสร้างการบริหารงาน: 
โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการบริหาร 
2. ท่ีปรึกษา 
3. ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาสินค้า การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป       

การพัฒนาระบบงาน ฯลฯ 
4. ผู้จัดการ 
5. พนักงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชี การเงิน พนักงานขาย 

 
 

4. ขบวนการทางสังคม : การถักทอความสัมพันธ์ในเชิงคุณค่า 
เมื่อกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ได้ริเริ่มขึ้นภายใต้ปณิธาน และเป้าหมายร่วมของภาคี

พันธมิตร อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการทางสังคม (Social Movement) หากแต่ในแนวทางของ
การขับเคลื่อนเครือข่ายในรูปแบบของกลยุทธ์ความร่วมมือนั้น ขบวนการทางสังคมดังกล่าวมิได้เป็นเพียงแต่การ
ถัดทอความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะนํา “คุณค่าสหกรณ์ คือ การ
พ่ึงพาและร่วมมือกัน” ในการนําเอาทรัพยากรและความสามารถหลักมาออกแบบระบบการบริหารจัดการใหม่ 
เพื่อที่จะนําสินค้าและบริการผ่านกิจกรรมภายใต้โซ่อุปทานเพื่อนําสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างโอกาสใหม่ในการทําธุรกิจ 

การถักทอความสัมพันธ์ในเชิงระบบนั้น ย่อมต้องมีตัวแปรสําคัญที่จะทําให้เกิดความสําเร็จ
ของเครือข่ายที่สําคัญ ได้แก่ 

 ความเช่ือถือไว้วางใจ (Trust) ในระหว่างองค์กรที่เป็นภาคีพันธมิตร ดังนั้น กระบวนการ
คัดเลือกภาคีพันธมิตรเข้าสู่เครือข่ายจึงจําเป็นต้องกําหนดเป็นเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วม และเป็นไปใน
ทิศทางของการเสริมพลังเครือข่าย 

 กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) และการมีระบบติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงภาคี
พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง การจัดการความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกสําหรับการเรียนรู้
ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารที่สามารถสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างภาคีพันธมิตรอย่างเหมาะสม เพื่อการ
บริหารจัดการเครือข่ายสู่เป้าหมายร่วมตามท่ีกําหนด 
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 ปณิธาน (Values) เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาคี
พันธมิตรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากภาคีพันธมิตรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมีปณิธานร่วมที่จะนํา
คุณค่าสหกรณ์และแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และปฏิบัติร่วมกัน ก็จะช่วยให้มีบรรทัดฐานใน
การทํางานที่ทุกฝ่ายเห็นชอบตรงกัน 

 เป้าหมายร่วม (Target Goal) เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคีพันธมิตรที่
เข้าร่วมเครือข่ายด้วยการนําทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความสามารถหลักของแต่ละองค์กรมารวมพลังในการ
สร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ 

 ระบบความสัมพันธ์ภายใต้เงื่อนไข 3C เพื่อความสําเร็จร่วมกัน ได้แก่ 
 Clear คือ ภาคีพันธมิตรต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเป้าหมายร่วม 
 Consistency of Theme คือ ความสมํ่าเสมอของการติดต่อสื่อสารและการทําความ

เข้าใจในสาระสําคัญของเครือข่าย 
 Creative คือ การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และก่อให้เกิดคุณค่า

และมูลค่าเพิ่มที่เห็นเชิงประจักษ์ 
 

6. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ผลการจัดเวทีถอดบทเรียนระหว่างเครือข่ายคลังสมอง และเครือข่ายนักวิจัยของสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ ได้ข้อสรุปสําหรับข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณค่า ดังนี้ 
1. การผลักดันให้ชุมชนหรือองค์กรแม่ข่ายต่าง ๆ กําหนด Agenda ในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจ

ภายใต้โซ่อุปทาน การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางของการนําทรัพยากรเศรษฐกิจ และความสามารถ
หลักมาเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อการยกระดับความเข้มแข็งของธุรกิจ 

2. การใช้ Platform การขับเคล่ือนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform: 
Value Network & Fairtrade Platform ) (รูปที่ 8)  
 

 
 

รูปที่ 8 Platform การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) 
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7. บทส่งท้าย 
แม้ว่า “เครือข่าย” จะเป็นที่กล่าวขานกันโดยทั่วไปของคนในสังคมในช่วงเวลาศตวรรษที่ 21 ก็

ตาม หากแต่ความเข้าใจเรื่อง “เครือข่ายและการนําไปใช้ประโยชน์” ก็ยังคงเป็นโจทย์สําคัญที่ต้องหาคําตอบ
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมใน “เครือข่าย” ได้แก่ ทําไมจึงต้องมีเครือข่าย เครือข่ายอะไรที่จะช่วยสร้างประโยชน์
แก่ภาคีพันธมิตรได้อย่างเป็นรูปธรรม และกลไกอย่างไรที่จะช่วยให้เครือข่ายมีการถักทอความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาคีพันธมิตรได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างคุณค่าตามความคาดหวัง 

ประสบการณ์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1-2 ระหว่างปี 2546-2554 สําหรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด โดยการนําคุณค่าสหกรณ์เป็นปณิธานร่วมในช่วงเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 นั้น ได้ผลลัพธ์เป็นเครือข่ายในพื้นที่ 45 จังหวั้ด จํานวน 127 เครือข่าย และ
ชุดความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” ซึ่งมีกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ เน้นไปที่การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํา การจัดการความรู้เรื่องคุณค่าสหกรณ์และการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการ
อย่างมีแบบแผน ข้อสรุปการวิจัยดังกล่าวได้นํามาใช้ประโยชน์ในการยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
ซึ่งได้นําเอาชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า และการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมากําหนด
เป็นยุทธศาสตร์สําคัญเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  

ข้อค้นพบจากการวิจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
ระหว่างปี 2550-2554 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์นั้น ช้ีว่า 
องค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อเครือข่ายที่เข้มแข็ง และการนําประโยชน์และทางเลือกแก่ภาคีพันธมิตร ได้แก่ 
องค์ประกอบของเครือข่าย โครงสร้างองค์กรเครือข่าย ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย และการถักทอ
ความสัมพันธ์ของภาคีพันธมิตรในเครือข่ายในลักษณะของขบวนการทางสังคมที่ต้องคํานึงถึง ความเชื่อถือ
ไว้วางใจ (Trust) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Process) ปณิธาน (Values) เป้าหมายร่วม (Target 
Goal) และระบบความสัมพันธ์ภายใต้เงื่อนไข 3C 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณค่าในธุรกิจสหกรณ์ ได้แก่ การผลักดันให้
ชุมชนหรือองค์กรแม่ข่ายต่าง ๆ กําหนด Agenda ในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน โดยการ
ดําเนินการควรเป็นไปในทิศทางของการนําทรัพยากรเศรษฐกิจและความสามารถหลักมาเสริมพลังซึ่งกันและ
กัน เพื่อการยกระดับความเข้มแข็งของธุรกิจสหกรณ์ นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอสําหรับ Platform ระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) 
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