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เล�าสู�กันฟ�งจากงานวิจัย

กำรวิจยัท่ีได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อ
เนือ่งตำมแผนกำรวจิยั ทัง้ 3 ระยะได้ก่อ
เกดิเป็นตัวแบบธรุกจิเครอืข่ำยคณุค่ำผล
ไม้ ท่ีมีสหกรณ์กำรเกษตรเขำคิชฌกูฏ 
จ�ำกัด มุ่งพัฒนำระบบธุรกิจในกำรยก
ระดับพัฒนำเกษตรกรในกำรผลิตผลไม้
คณุภำพ ควบคูไ่ปกบักำรเชือ่มโยงธรุกจิ
สหกรณ์กบัภำคพีนัธมติร ภำยใต้โซ่อปุทำน 
ทั้งในกิจกรรมต้นน�้ำ-กลำงน�้ำ-ปลำยน�้ำ 
โดยมุง่ให้เป็นธรรมกับทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้อง 
น�ำมำซึง่กำรสร้ำงแบรนด์ ผลไม้คณุภำพ 
และกำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำดร่วมกับ
ภำคีพันธมิตรสู่เป้ำหมำยร่วมกัน ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรด�ำเนินธุรกิจบน

เครือข่ำยคุณค่ำผลไม้
กับงำนวิจัยเด่น สกว.

ศศิธร  วิเศษ

โครงการวิจัย “เครือขายคุณคาผลไม” ริเริ่มมาจาก ขอสรุปจาก
เวทีสนทนากลุมเปาหมายระหวางแกนนำ ชาวสวนผลไม อำ เภอเขาคิชฌ
กูฏ นักวิชาการสหกรณ ฝายจัดการสหกรณ และทีมวิจัยสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ ท่ีตองการศกึษาหาแนวทางการแกปญหาการประกอบอาชพี
ของชาวสวนผลไม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนแหลงผลิตผลไมที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย อันเนื่องมาจาก ราคาผลไมตกต่ำ  ตนทุนการผลิตสูง และ
ชาวสวนผลไมจำ นวนมากหันไปปลูกยางพาราแทนผลไมตามนโยบายรัฐ 
อกีทัง้การศกึษาหาแนวทางการพัฒนาธุรกจิและลดขอจำ กดัของสหกรณ
การเกษตรในการดำ เนินธุรกิจอยางเหมาะสมในบริบทโลกใหม แตยังคง
ธำ รงรักษา อัตลักษณการเปนองคการธุรกิจของเกษตรกรเพื่อใชเปน
กลไกในการพึ่งพาและรวมมือกัน

ควำมยงัยนืของสหกรณ์ กำรเพิม่โอกำส
กำรเข้ำถึงตลำดและเพิ่มรำยได้ ตลอด
จนกำรลดต้นทนุ และกำรปลกุจติส�ำนกึ
กำรธ�ำรงรักษำอำชีพชำวสวนผลไม้
คุณภำพแก่สมำชิกชำวสวนผลไม้

กำรใช้กลไก กำรวิจัยเชิงปฏิบัติ
กำรแบบมส่ีวนร่วม ทีม่ภีำคภีำครฐั ภำค
วชิำกำร ภำคสหกรณ์มำบรูณำกำรท�ำงำน
ร่วมกัน โดยเอำปัญหำของสมำชิกเป็น
ตวัตัง้ และเป็นไปภำยใต้แผนกำรวจิยั มี
ทมีนักวจิยัทีเ่ชีย่วชำญในหลำยด้ำนให้กำร
สนับสนุน ได้ก่อให้เกิดผลผลิตงำนวิจัย 
เป็นชุดควำมรู้กำรจัดกำรสวนผลไม้
คณุภำพและลดควำมเส่ียงด้ำนรำคำ ภำย

สวนผลไม้ อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
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ใต้ระบบเกษตรดทีีเ่หมำะสม GAP, GMP 
บนพื้นฐำนแนวคิด ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้
บริโภคปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
และได้ผลลพัธ์ เป็นตวัแบบกลุม่ชำวสวน
ผลไม้คุณภำพ ตัวแบบเครือข่ำยคุณค่ำ
ผลไม้ที่รู้จักกันดีในนำม คิชฌกูฏโมเดล 
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชำวสวนผลไม้
คุณภำพท่ีให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
กลุม่ทำยำทชำวสวนผลไม้คุณภำพ ผลผลติ 
และผลลัพธ์จำกกำรวิจัยดังกล่ำวได้ถูก
น�ำไปถ่ำยโอนควำมรู้สู่เกษตรกรและ
ชมุชนชำวสวนผลไม้ โดยหน่วยงำนภำค
รัฐหลำยหน่วยงำน ทั้งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพำณชิย์ กระทรวง
มหำดไทย ผู้ว่ำรำชกำรหลำยจังหวัด 
อบต. อบจ. จ�ำนวนมำกกว่ำหน่วยงำน/
องค์กร อย่ำงต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2549 
เป็นต้นมำ นอกจำกนั้น ตัวแบบเครือ
ข่ำยผลไม้คุณภำพได้ถูกใช้เป็นตัวแบบ 
และแนวปฏบัิตทิีด่ใีนสหกรณ์กำรเกษตร
ซึ่งก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกรอบ
คิดเชิงยุทธศำสตร์ในขบวนกำรสหกรณ์
ไทย อยำ่งกว้ำงขวำง อีกทัง้ยังช่วยสร้ำง
ภมูคิุม้กนัแก่ชำวสวนผลไม้ให้มจีติส�ำนึก
กำรท�ำสวนผลไม้คุณภำพ ตระหนักเห็น
ควำมส�ำคัญในกำรรวมกลุ่ม สร้ำงเครือ
ข่ำย เพื่อกำรพึ่งพำ และร่วมมือกัน เป็น
ตวัแบบทีช่ีใ้ห้เหน็แนวปฏบิตัทิีด่ ีระหว่ำง
ภำครฐั ภำคเอกชน ภำคสหกรณ์ ในกำร
ส่งเสริมชำวสวนผลไม้ และผู้ประกอบ
กำรผลไม้ อย่ำงย่ังยืน อันจะเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่กำรเป็น
ประชำคมอำเซียนอยำ่งมั่นคงต่อไป

ควำมส�ำคัญของงำนวิจัย
เกษตรกรชำวสวนผลไม้ในจงัหวดั

จันทบุรี ประสบกับปัญหำที่เกิดจำก

ปฏิบัติ จึงท�ำให้เป็นปัญหำในกำรผลิต
สินค้ำคุณภำพของเกษตรกร 

ประกอบกบัผลสบืเนือ่งจำกรำคำ
ยำงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ใน
ขณะนั้น ท�ำให้เกษตรกรชำวสวนผลไม้ 
มีกำรคืนผลไม้และหันไปปลูกยำงพำรำ
แทนกำรปลูกผลไม้ เนื่องจำกแรงจูงใจ
ของรำคำและนโยบำยส่งเสริมกำรปลูก
ยำงของรฐั จนเรยีกได้ว่ำเกดิเป็นกระแส 
“ตื่นยาง” ภำยหลังกำรจัดเวทีสนทนำ
กลุ่มเป้ำหมำยระหวำ่ง แกนน�ำชำวสวน
ผลไม้ นักวิชำกำรสหกรณ์ ฝ่ำยจัดกำร
สหกรณ์ และทมีวจัิยสถำบนัวชิำกำรด้ำน
สหกรณ์ ได้น�ำมำสูก่ำรก�ำหนดโจทย์วจิยั
ส�ำคัญ คือ กลไกกำรพัฒนำทัศนคติ วิธี
คดิ และกำรเพิม่พนูควำมรูแ้ก่เกษตรกร
ควรเป็นอย่ำงไร จึงจะช่วยแก้ปัญหำแก่
ชำวสวนผลไม้ ให้สำมำรถด�ำรงอยู่ใน
อำชีพได้อย่ำงยั่งยืน และรูปแบบกำร
ด�ำเนนิธรุกจิผลไม้ของสหกรณ์กำรเกษตร 
ควรเป็นเช่นไร จึงจะสำมำรถเป็นกลไก
แก่เกษตรกรในกำรแก้ปัญหำกำรประกอบ

สภำวะอำกำศที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำท้ังภัยแล้ง ฝนตกชุก และ
ภำวะโลกร้อน รวมถึงต้นทุนกำรผลิต 
เช่น ปุย๋ เคมเีกษตร วสัดอุปุกรณ์กำรเกษตร 
และน�้ำมัน ที่ปรับรำคำสูงอย่ำงต่อเนื่อง 
ประกอบกับผลไม้ที่ไม่ได้คุณภำพตำม
ควำมต้องกำรของตลำด รำคำตกต�ำ่ และ
ผลไม้น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำถูก
ลง ล้วนส่งผลต่อปัญหำรำคำทีเ่กษตรกร
ไม่สำมำรถหลกีเลีย่งได้ เกษตรกรประสบ
กบักำรขำดทนุต่อเนือ่ง ท�ำให้จ�ำเป็นต้อง
กู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน หรือแม้
กระทัง่กูย้มืเงนินอกระบบ  ในขณะทีก่ำร
แก้ไขปัญหำรำคำผลผลิตตกต�่ำตำม
นโยบำยภำครฐั ยงัคงเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำในช่วงทีผ่ลผลติตกต�ำ่เท่ำนัน้ 
รวมถงึกำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยอำหำร
ปลอดภัย Food Safety ภำยใต้ระบบ
กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรดีที่เหมำะสม 
Good Agricultural Practice (GAP) 
พบว่ำเกษตรกรไม่เข้ำใจไม่เหน็ถงึประโยชน์ 
เกษตรกรไม่ได้เกิดควำมต้องกำรที่จะ

การใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและวางแผนการผลิต
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อำชพีอย่ำงยัง่ยนื และมคีวำมเหมำะสม
กับบริบทโลกใหม่ จึงเป็นท่ีมำของกำร
วิจัยในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัยและประโยชน์
ที่จะได้รับ

กำรขับเคลื่อนกำรวิจัย มุ่งไปที่
กำรพัฒนำตัวแบบธุรกิจเครือข่ำยผลไม้
ภำยใต้โซ่อุปทำนที่จะสำมำรถยกระดับ
ควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผล
ไม้ และกำรด�ำเนินธุรกิจผลไม้สหกรณ์ 
ควบคูก่บัการสร้างความมัน่คงในอาชพี

ของชาวสวนผลไม้ โดยกำรขับเคลื่อน
ร่วมกับภำคีพันธมิตรทำงธุรกิจ หน่วย
งำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำควำมมั่นคงใน
อำชีพของชำวสวนผลไม้ เป้ำหมำยใน
กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนนั้น มุ่งไป
สู่กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงใน 3 กลุ่ม 

 กลุม่ที ่1 : สมำชิกสหกรณ์และ
เกษตรกรชำวสวนผลไม้ท่ีสนใจ ในจงัหวดั
จนัทบรุ ีเพือ่กำรปลกูจติวญิญำณกำรท�ำ
สวนผลไม้คุณภำพ และปรับความคิด
ท�าการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้
เกิดส�ำนึกและกระบวนทัศน์ในกำร

ประกอบอำชีพอย่ำงเหมำะสม และลด
กระแสควำมตื่นตัวในกำรเปลี่ยนอำชีพ  

 กลุ่มที่ 2 : ภำคีพันธมิตรภำย
ใต้โซ่อปุทำนทีเ่หน็ชอบในเป้ำหมำยร่วม 
และแผนธุรกิจของสหกรณ์

 กลุ่มที่ 3 : ผู้บริโภค โดยมุ่งไป
ท่ีกำรสร้ำง Trust แก่ผูบ้รโิภคส�ำหรบัผล
ไม้คุณภำพ

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ จะน�ำไปสูก่ำร
ยกระดับควำมสำมำรถท�ำให้มีผลไม้
คณุภำพจ�ำนวนเพ่ิมขึน้ สหกรณ์สำมำรถ
รวบรวมผลไม้ส่งไปยงัตลำดทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศในปี 2557 ปริมำณ 
8,500 ตนั มลูค่ำ 196.19 ล้ำนบำท สร้ำง
ควำมมั่นคงในอำชีพของชำวสวนผลไม้ 
เกิดควำมเชื่อมั่นในผลไม้คุณภำพท�ำให้
สำมำรถขยำยตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 

วิธีกำรวิจัยและเครื่องมือวิจัย 
จำกกำรด�ำเนินงำนวิจัย เครือ

ข่ำยคุณค่ำผลไม้ เน้นกำรท�ำงำนแบบมี
ส่วนร่วม  โดยเปิดเวทค้ีนหำแนวทำงกำร
กำรพัฒนำระบบสหกรณ์พบว่ำกลุ่มผู้
ผลิตผลไม้และสหกรณ์มีบทบำทส�ำคัญ
ที่จะต้องร่วมมือกันท�ำให้เครือข่ำยขับ
เคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง น�ำมำซึ่งกำรปรับ
เปล่ียนท�ำให้สหกรณ์ขบัเคลือ่นเชือ่มโยง
กำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยมุง่เน้นสมำชกิเป็น
ศูนย์กลำง (Members Center) มีกำร
ส่งเสรมิกำรรวมกลุม่ผู้ผลิตผลไม้คณุภำพ 
ในสังกัดสหกรณ์ กระบวนกำรท�ำงำน
วจิยัส่งผลต่อกำรพฒันำเกษตรกร/สหกรณ์ 
ที่ได้จำกกำรร่วมงำนวิจัย คือ

- เกษตรกร/สหกรณ์เกิดควำม
เข้มแขง็ พึง่พำตนเอง สร้ำงสงัคมแบ่งปัน

- เกิดแนวทำงกำรพัฒนำกำร
ผลิตผลไม้คุณภำพ ภำยใต้กำรค้ำที่เป็น

เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ที่มีพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์เปนแกนนาเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ที่มีพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์เปนแกนนา

กรอบคิดการขับเคลื่อนการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
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ธรรม
- สมำชกิ เกิดจำกควำมพงึพอใจ 

ศรัทธำ ระบบสหกรณ์
- สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม โดย

ใช้กำรเปิดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมคดิ 
ร่วมพัฒนำ

- เกิดเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำน
ร่วมกับคู่ค้ำ เพื่อพัฒนำกำรผลิตควบคู่
กับกำรขยำยตลำด

- สหกรณ์สำมำรถน�ำข้อมลูทีไ่ด้
จำกงำนวิจัยมำพัฒนำธุรกิจสหกรณ์สู่
ควำมเป็นเลิศ 

กำรน�ำเสนอสถำนภำพสหกรณ์
จำกกำรเกบ็ข้อมลูกำรจ�ำหน่ำยของสมำชกิ
รำยคนเพื่อเปรียบเทียบปริมำณผลไม้
คุณภำพ ที่มีผลต่อรำคำที่เกษตรกรได้
รับ เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ทีท่�ำให้เกษตรกรยอมทีจ่ะปรบั
เปลี่ยน มุ่งที่จะพัฒนำกำรผลิต โดย
เกษตรกรมุ่งหวังที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกสหกรณ์ ทัง้ด้ำนเงนิทนุ กำรประกอบ
อำชพี รวมถงึควำมมัน่คงในกำรด�ำรงชพี
ในถิ่นฐำนอย่ำงมีควำมสุข 

จำกกำรศึกษำท�ำให้ทรำบว่ำ
แต่ละธรุกจิล้วนมคีวำมส�ำคญัและเกีย่วข้อง
กนัอย่ำงเป็นระบบ  เน้นกำรศกึษำข้อมลู
กำรบรหิำรจดักำรแปลงผลติรำยชนิดพชื 
ร่วมถึงกำรบริหำรธุรกิจรวบรวมผลไม้
คุณภำพของสหกรณ์ น�ำไปสู่กำรขับ
เคลือ่นเชือ่มโยงทกุธรุกจิ เนือ่งจำกสมำชกิ
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  
ต้องพึ่งพำสหกรณ์ ทั้งด้ำนเงินทุน กำร
จัดหำปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ และ
กำรจัดจ�ำหน่ำย ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสมำชิก 
สหกรณ์ และคู่คำ้ปัจจัยกำรผลิต และคู่
ค้ำที่ซื้อผลผลิต จะต้องร่วมมือกันน�ำพำ

สหกรณ์เดนิหน้ำได้อย่ำงแขง็แกร่ง  หลกั
ส�ำคญัอยูท่ี่กำรบรหิำรด้วยควำมซ่ือสตัย์
สุจริต  โปร่งใส  ยุติธรรม   และไม่เอำ
เปรียบสมำชิก ภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
หวัใจส�ำคญัทีจ่ะท�ำให้เกษตรกรลดต้นทนุ
กำรผลติ เพือ่ตอบสนองต่อกำรประกอบ
อำชพีกำรท�ำสวนผลไม้คณุภำพ โดยเน้น
กำรพัฒนำระบบธุรกิจเชิงคุณคำ่ภำยใต้
โซ่อุปทำนทีน่�ามาซึง่ความส�าเร็จในการ
ประกอบอาชพีของเกษตรกร ส่งผลต่อ
การพฒันาธรุกจิสหกรณ์ สมาชกิมัง่คัง่ 
สหกรณ์มั่นคง

- มุง่ทีก่ำรมส่ีวนร่วมของเกษตรกร
สมำชกิด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมอืในกำร
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่ำงเกษตรกร
สมำชิก สหกรณ์กำรเกษตร รวมถึง
พันธมิตรทำงธุรกิจ และภำครัฐ

- มุง่ให้ควำมส�ำคญัในกำรพฒันา
อาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ท�ำ
อย่ำงไรให้ขำยผลไม้ได้ในรำคำทีเ่ป็นธรรม
และคุ้มคำ่กับกำรลงทุน น�ำมำซึ่งรำยได้
และควำมกินดี อยู่ดี 

กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดของ
สหกรณ์ โดยใช้เครื่องมือจำกแนวควำม
คิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลิตภัณฑ์กับ
ตลำด (Product/Market Strategy ) 
ซึง่กำรค้นหำกญุแจแห่งควำมส�ำเร็จโดย
ใช้กลยุทธ์กำรแบ่งส่วนตลำด ค�ำนึงถึง
ข้อได้เปรียบในกำรแข่งขันในตลำดและ
หำทำงเจำะตลำด  ซึ่งเป็นเรื่องของกำร
พัฒนำผลไม้รำยชนดิพชื ส�ำหรบักำรขำย
ในแต่ละส่วนของตลำดทีแ่บ่งไว้ เนือ่งจำก
ผลไม้มคีณุภำพแตกต่ำงกนัตำมศกัยภำพ
ด้ำนกำรผลิตของเกษตรกรแต่ละรำย 
และควำมต้องกำรของตลำดท่ีมีควำม
ต้องกำรผลไม้ในเกรดแตกต่ำงกันเลือก
ตลำดเป้ำหมำย ต�ำแหน่งของผลไม้
คุณภำพ เพื่อสร้ำงลักษณะเด่นของผล
ไม้ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด  
เพือ่บริหำรจัดกำรลดต้นทุนกำรกระจำย
สนิค้ำ และบรหิำรด้ำนคณุภำพ กำรรกัษำ
ควำมสดใหม่ ท�ำให้สหกรณ์มีศักยภำพ
ด้ำนกำรบรหิำรจดัธรุกจิเชงิคุณค่ำ ท่ีเน้น
กำรบริหำรระบบตลำดกำรค้ำผลไม้ โดย
กำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำนในระดบักลำง

การถ่ายทอดความรู้การทาสวนผลไม้คุณภาพจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน (ทายาทเกษตรกร)
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น�้ำ ที่ส่งผลต่อควำมมั่นคงในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์

ผลที่ได้จำกกำรวิจัย
ผลกำรวิจัยโครงกำรเครือข่ำย

คณุค่ำผลไม้ ได้ผลผลติเป็นตวัแบบธรุกจิ
เครือข่ำยคุณค่ำผลไม้ ที่มีกำรพัฒนำ
ระบบกำรด�ำเนนิธุรกจิผลไม้ของสหกรณ์
กำรเกษตร ทีน่�ำเอำกำรจดักำรโซ่อปุทำน

มำใช้ในธรุกจิ ทัง้ในกจิกรรม ระดบัต้นน�ำ้ 
กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ ที่เชื่อมโยงกำร
ท�ำธรุกจิแบบมส่ีวนร่วมให้เกดิประโยชน์
กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่ำงเป็นธรรม น�ำ
มำซึง่องค์ควำมรูใ้หม่ ในกำรจดักำรสวน
ผลไม้คุณภำพ ชุดควำมรู้กำรถ่ำยโอน
ควำมรู้สู่เกษตรกรในกำรจัดกำรสวนผล
ไม้คุณภำพและมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
น�ำไปสู่รำยได้และอำชีพที่มั่นคง อีกทั้ง

ส่งผลต่อกำรยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรด�ำเนนิธรุกจิของสหกรณ์กำรเกษตร
ภำยใต้ บริบทโลกใหม่ ซึ่งต้องให้ความ
ส�าคญัในการจดัการโซ่อปุทานในธรุกจิ
สหกรณ์ และการจัดการสหกรณ์อย่าง
เปนธรรมาภิบาล 

กำรสร้ำงพนัธมติรทำงธรุกจิทีม่ี
กำรประสำนงำนควำมร่วมมือกันตลอด
กำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด ของทุก
ฝ่ำย ที่ส�ำคัญจะต้องเข้ำใจกระบวนกำร
ท�ำงำนไว้วำงใจซึ่งกันและกัน  ซ่ึงใน
สภำวะกำรทีแ่นวโน้มในกำรบรหิำรธรุกจิ
รวบรวมผลไม้จะตอ้งค�ำนงึถึงลกูคำ้เป็น
ส�ำคัญ เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งท้ังทำง
ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและ
กำรพัฒนำขยำยช่องทำงกำรตลำดของ
ผลไม้คุณภำพ ซึ่งจะท�ำให้สำมำรถปรับ
ตัวให้ทันกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ตลอด
จนเป็นกำรสร้ำงภมูคิุม้กนัให้ระบบสหกรณ์
กำรเกษตร

  กำรพัฒนำระบบโซ่อุปทำน 
Supply Chain Management ซึ่ง
เป็นกำรบรหิำรกระบวนกำรทัง้หมด ทกุ
ขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อสินค้ำ 
และส่งสนิค้ำไปสูผู่บ้รโิภค กระบวนกำร
ดังกล่ำวนี้ถือได้ว่ำเป็น “หัวใจส�ำคัญ” 
ของกำรบริหำรธุรกิจรวบรวมผลไม้ของ
สหกรณ์ในปัจจบุนั เกษตรกรและสหกรณ์
ยงัขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจ ทีถ่กูต้อง และ
ไม่ให้ควำมส�ำคัญเท่ำที่ควร กำรบริหำร
จดักำรธรุกจิภำยใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ 
(New Economy) จึงต้องมุ่งเน้นเรื่อง
กำรบริหำรโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิภำพ 
และนั่นก็เป็นสำเหตุส�ำคัญ ที่ท�ำให้กำร
แข่งขนัในธรุกจิรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์
ที่นับวันจะรุนแรง หำกแต่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

การใช้ชุดความรู้การสร้างแบรนด์ สู่ความสาเร็จที่ยั่งยืน

การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียงและผู้สนใจ
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กำรสร้ำงสรรค์
กลุม่ผูผ้ลติผลไม้คณุภำพ 
ภำยใต้เครอืข่ำยสหกรณ์ 
ด้วยกำรสร้ำงระบบกำร
กำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่ง
จะส่งผลต่อกำรช่วยลด
ขั้นตอน กำรท�ำงำน ลด
ค่ำใช้จ่ำย ลดเวลำในกำร
ท�ำงำน เกดิประสทิธภิำพ
และกำรสร้ำงสรรค์คณุค่ำ 
ต้องยึดม่ันแนวทำงกำร
ร่วมมอื พฒันำ ทัง้ระบบ
กำรบริหำรจัดกำร โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งในภำว
กำรณ์แนวโน้มกำร
บรหิำรธรุกจิสมยัใหม่จะ

สหกรณ์แนวใหม่ ท่ีปัจจบุนัได้น�ำไปใช้ใน
กำรขยำยผลในกำรส่งเสริมสหกรณ์
กำรเกษตร อย่ำงกว้ำงขวำง ซึง่ก่อให้เกดิ
กำรปรับเปลี่ยนทั้ง ในเชิงรูปแบบธุรกิจ
สหกรณ์แนวใหม่ในบริบทโลกใหม่ ซึ่ง
รัฐบำลทุกสมัยมองหำตัวแบบ และท่ี
ส�ำคัญยิ่งกว่ำ คือ ผลผลิตงำนวิจัยได้ก่อ
เกิดชุมชนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ภำยใต้
กลไกศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชำวสวนผล
ไม้คณุภำพ ทีม่แีกนน�ำ ปรำชญ์ชำวสวน
ผลไม้ ทำยำทเกษตรกร นักส่งเสริม
สหกรณ์ เขำ้มำขับเคลื่อนกำรให้บริกำร 
กำรเรยีนรูเ้พือ่เผยแพร่ควำมรูแ้ก่ผูส้นใจ 
อย่ำงกว้ำงขวำง ควำมโดดเด่นของผล
งำน อยู่ที่ชุดควำมรู้ ที่ตอบโจทย์วิจัยใน 
2 ประเดน็คอื ประเดน็แรก ผลงำนเครอื
ข่ำยคุณค่ำผลไม้ ที่ตอบโจทย์ส�ำหรับ
แนวทำงกำรสร้ำงกลไกกำรพัฒนำเกษตรกร
ชำวสวนผลไม้ ให้มคีวำมสำมำรถยนืหยดั
อยู่ในอำชีพได้อย่ำงย่ังยืน ซึง่ได้ท้ังในรปู

ชุดควำมรู้ในกำรปลุกจิตส�ำนึกกำรท�ำ
สวนผลไม้คุณภำพ  กำรปรับวิธีคิดแก่
เกษตรกรในกำรรวมกลุม่ สร้ำงเครอืข่ำย
ธรุกจิ โดยใช้สหกรณ์เป็นฝ่ำยด�ำเนนิกำร 
และ ควำมรู้เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส�ำหรับเกษตรกรโดยใช้กลไกศูนย์เรียน
รู้มีชีวิต  ประเด็นที่ 2 ผลงำนตัวแบบ
ธุรกจิสหกรณ์ ในรปู เครอืข่ำยคณุค่ำ ซึง่
เป็นรูปแบบกำรจัดกำรธุรกิจผลไม้ของ
สหกรณ์กำรเกษตร ท่ีได้น�ำเอำกำรจดักำร
โซ่อุปทำน มำใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งถือ
เป็นนวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์
กำรเกษตร ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่
สนใจอย่ำงกว้ำงขวำง(และอยู่ในควำม
ต้องกำรของรัฐบำล ในกำรใช้ยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ)

การส่งผลไม้คุณภาพไปยังต่างประเทศ

ต้องค�ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันไว้
วำงใจแก่ผู้บริโภค และเน้นเรื่องผลผลิต
ที่มีคุณภำพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ศกัยภำพด้ำนกำรผลิต และกำรตลำดจงึ 
จะสำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อย
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในอำชีพกำร
เป็นเกษตรกรผูผ้ลติผลไม้คณุภำพได้อย่ำง
ยั่งยืนควบคู่กับควำมมั่นคงของสหกรณ์

คุณค่ำของผลงำนวิจัย 
คณุค่ำของผลงำนวจิยั ทีเ่กดิขึน้ 

เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเกิดจำกกำรบู
รณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของแกนน�ำ
เกษตรกรชำวสวนผลไม้ นักส่งเสริม
สหกรณ์/ภำครัฐ สหกรณ์กำรเกษตร ผู้
ประกอบกำรเอกชน/ผู้ส่งออก และนัก
วชิำกำร ซึง่เป็นไปตำมแผนธรุกจิสหกรณ์ 
ที่ได้น�ำเอำกำรจัดกำรโซ่อุปทำน มำใช้
ในธรุกจิสหกรณ์กำรเกษตร ได้ก่อให้เกดิ
เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ และตัวแบบธุรกิจ
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กำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ผลผลิต (Output)

          น�ำชุดควำมรู้ไปขยำย
ผล เผยแพร่ตัวแบบพัฒนำกำรผลิตผล
ไม้คุณภำพและกำรสร้ำงควำมเข้ำใน
ระบบธรุกิจผลไม้ของเครอืข่ำยตลอดห่วง
โซ่อุปทำน ภำยใต้กำรคำ้ที่เป็นธรรมให้
แก่ เกษตรกร สหกรณ์ ภำครัฐ ภำค
เอกชน สถำบันกำรศึกษำ 

ก่อให้เกดิตวัแบบธรุกจิสหกรณ์
ภำคกำรเกษตรแนวใหม่ ทีน่�ำกำรจดักำร
โซ่อุปทำน มำใช้ในธุรกิจของสหกรณ์ 
เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้น�ำไป
ใช้ในกำรขยำยผลในกำรส่งเสรมิสหกรณ์
กำรเกษตร อย่ำงกว้ำงขวำง อำทิ เรื่อง
กำรรวมกลุ่มเกษตรกร กำรสร้ำงเครือ
ข่ำย กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจโดย
สหกรณ์และภำครฐั ได้น�ำผลงำนวจิยัเข้ำ
มำเชือ่มร้อยกำรพฒันำศกัยภำพด้ำนกำร
ผลติ กำรตลำด ให้สำมำรถหนนุเสรมิกนั
และกันอย่ำงเป็นระบบ ตลอดห่วงโซ่

อุปทำน 
เกิดกำรรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้

คุณภำพ เขตอ�ำเภอเขำคิชฌกูฏ และ
อ�ำเภอมะขำม จงัหวดัจนัทบุร ี สร้ำงเป็น
เครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำกำร
ผลิต  เป็นกำรร่วมกันสร้ำงสังคมเกษตรกร 
เกดิควำมมัน่คงในอำชพี และควำมยัง่ยนื
ทำงกำรตลำดผลไม้คุณภำพ

ผลลัพธ์ (outcome)
เกิดศูนย์เรียนรู้มชีวิีตกลุม่ชำวสวน

ผลไม้คุณภำพ เปิดห้องเรียนธรรมชำติ 
มกีำรถ่ำยโอนชดุควำมรูก้ำรจดักำรสวน
ผลไม้ท่ีดี กำรปลกูจติส�ำนึกภำยใต้ระบบ
กำรจัดกำรที่ดีที่เหมำะสม (GAP) ที่มี
แกนน�ำปรำชญ์ชำวสวนผลไม้ ทำยำท
เกษตรกร นกัส่งเสรมิสหกรณ์ เข้ำมำขบั
เคลือ่นกำรให้บรกิำร กำรเรยีนรูเ้พือ่เผย
แพร่ควำมรู้ แก่ผู้สนใจอย่ำงกว้ำงขวำง 
ผ่ำนศูนย์เรียนรู้เครือข่ำยผู้ผลิตผลไม้
คุณภำพ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ศูนย์เรียนรู้มี

ชีวิต จำกสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

เกิดตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ ที่มี
สหกรณ์กำรเกษตรเขำคิชฌกฏู จ�ำกดั ที่
ได้น�ำเอำกำรจดักำรโซ่อปุทำน ไปด�ำเนนิ
ธุรกิจในรูปเครือข่ำยคุณค่ำของสหกรณ์ 
บนควำมศรัทธำ และควำมเชื่อมั่นใน
สหกรณ์ ทีเ่ป็นแกนกลำงประสำนระหว่ำง
กลุม่ผูผ้ลติผลไม้คณุภำพกบัช่องทำงกำร
ตลำด จำกกำรเกบ็ข้อมลูปี 2556 สหกรณ์
กำรเกษตรเขำคิชฌกฏู จ�ำกัด และสหกรณ์
กำรเกษตรมะขำมจ�ำกดั  สำมำรถรวบรวม
ผลไม้คณุภำพ ปรมิำณ 8,500 ตนั มลูค่ำ 
196.16ล้ำนบำท จ�ำหน่ำยให้แก่ ห้ำง
แม็คโคร ห้ำงโลตัส และบริษัท ริชฟิว
เฟรสฟรุต๊ คู่ค้ำต่ำงจงัหวดั และเครอืข่ำย
สหกรณ์ น�ำมำซึ่งกำรขยำยช่องทำงกำร
ตลำดให้กับเกษตรกร ด้วยกำรบริหำร
จดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพของสหกรณ์ ภำย
ใต้กำรค้ำที่เป็นธรรมที่ทุกฝ่ำยได้รับผล
ประโยชน์ร่วมกัน

ผลกระทบ (impact)
เกษตรกรปรบัเปลีย่นแนวคดิมุง่

กำรผลติผลไม้อย่ำงยัง่ยนื เพ่ือสร้ำงควำม
มัน่คงในอำชพี สูก่ำรสร้ำงเครอืข่ำยกลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภำพเพื่อพัฒนำระบบ
สหกรณ์”

สหกรณ์ใช้เป็นแนวทำงสร้ำง
ควำมเขำ้ใจระหวำ่งคณะกรรมกำร ฝำ่ย
จดักำร และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องก่อนด�ำเนนิ
ธุรกิจให้เข้ำใจถึงแก่นแท้ของกำร
บรหิำรธรุกจิรวบรวมผลผลติ ทีมุ่ง่ประโยชน์
ของเกษตรกร 

มีกำรเผยแพร่ กำรรวมกลุ่มผู้
ผลิตผลไม้คุณภำพ/กำรจัดกำรคุณภำพ

การถ่ายทอดความรู้การทาสวนผลไม้คุณภาพจากสถานที่จริง
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ผลไม้ “มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่ 
ผ่ำนรำยกำร “เพื่อนเกษตรกร” ทำง
ช่อง7สี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นแนวทำง
ก�ำหนดแผนงำน/โครงกำรพฒันำผลติผล
ไม้คณุภำพและบริหำรจดักำรตลำด ภำย
ใต้กำรขับเคลื่อนวำระแห่งชำติสหกรณ์

สหกรณ์กำรเกษตรเขำคิชฌกูฏ 
จ�ำกดั, สหกรณ์กำรเกษตรมะขำม จ�ำกดั, 
สหกรณ์กำรเกษตรนำยำยอำม 
จ�ำกัด,สหกรณ์เกษตรบ้ำนนำสำร 
จ�ำกัด,สหกรณ์กำรเกษตรวิสัย จ�ำกัด
สหกรณ์กำรเกษตรพมิำยจ�ำกัด เกิดกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยกระจำยสินค้ำผลไม้
และข้ำวสำร 

เกิดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยองค์
ควำมรูก้ำรรวมกลุม่กำรคงอยูข่องอำชพี
เกษตรพร้อมกับควำมยั่งยืนของชุมชน
เทศบำลต�ำบลชำกไทย จงัหวดัจนัทบุร,ี
เทศบำลต�ำบลแม่ออน จังหวัดล�ำพูน 
,เทศบำลต�ำบลล�ำน�้ำพอง ร่วมกับ 
โรงพยำบำลน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเครือข่ำยผู้ผลิตผลไม้คณุภำพ 
และเครอืข่ำยสหกรณ์ในจงัหวดัจนัทบรุี 
เป็นส่วนหนึง่ในกำรแก้ไขปัญหำรำคำผล
ไม้ตกต�่ำ ลดปริมำณผลไม้ด้อยคุณภำพ
เข้ำสูต่ลำด ในปีกำรผลติ 2556/2557รฐับำล
ไม่ต้องเสยีงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ
รำคำผลไม้ตกต�่ำ(เงินคชก.)

นกัวจิยัในโครงกำรฯ มอีงค์ควำม
รูส้ำมำรถถ่ำยโอนชดุควำมแบ่งปันให้แก่ 
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ วทิยำเขตก�ำแพงแสน กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ศนูย์ส่งเสรมิกำรส่งออก 
ส�ำนกังำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนต่ำง 
ๆ ได้เห็นประโยชน์ของกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกรในกำรผลติผลไม้คณุภำพ กำร
สนับสนุนของสหกรณ์ในพื้นที่ 

จุดเด่นของงำนวิจัย
พบว่ำสหกรณ์ภำคกำรเกษตร

ส่วนใหญ่มักเน้นธุรกิจด�ำเนินธุรกิจสิน
เชือ่ ซึง่ทกุฝ่ำยลมืว่ำหำกเกษตรกรไม่เข้ม
แข็ง สหกรณ์จะเข้มแข็งได้อย่ำงไร 
“โครงกำรเครือข่ำยคุณค่ำผลไม้” เป็น
ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ที่
ให้ควำมส�ำคญัในกำรพฒันำอำชพีเกษตรกร
ควบคู่กับกำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

การท�าสวนผลไม้คุณภาพช่วยลดปัญหาผลไม้ล้นตลาด
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โดยมีสหกรณ์กำรเกษตรเขำ
คชิฌกูฏ จ�ำกดั เป็นแกนกลำง
ในกำรขับเคลื่อน มุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมมือระหว่ำงเกษตรกร 
สหกรณ์ ภำครัฐ ภำคเอกชน 
เปิดเวทีสะท้อนปัญหำ เกิด
กำรรวมกลุ ่มผู ้ผลิตผลไม้
คุณภำพตำมควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของเกษตรกร  

เกิดตัวแบบของกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกลุ่มผู้
ผลิตผลไม้คุณภำพเชื่อมโยง
เป็นเครอืข่ำย สูส่หกรณ์ทีเ่ป็น
องค์กรธรุกจิฐำนสงัคม ส่งผล
ให้ชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ 

สังคมเกษตรกร เน้นกำรบริหำรจัดกำร
แปลงผลิตภำยใต้กำรสร้ำงจิตส�ำนัก ผู้
ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย สิ่ง
แวดล้อมปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง สงัคม
อยูเ่ยน็เป็นสขุ เกดิเป็นตวัแบบให้เกษตรกร 
สหกรณ์ หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ 
เอกชน สถำบันกำรศึกษำ ได้หมุนเวียน
เข้ำเรยีนรูใ้นพืน้ทีแ่ปลงผลติของเกษตรกร
ต้นแบบ มีกำรขยำยผลชุดควำมรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง จุดมุ่งหมำยส�ำคัญเพื่อส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกร 
เสรมิสร้ำง ควำมเข้มแขง็ของชมุชน โดย
มุ่งหวังให้เกษตรกรภำคภูมิใจในอำชีพ
เกษตรกร บนกระบวนกำรบรหิำรจดักำร
ทีใ่ห้เกษตรกรมส่ีวนร่วมบนเส้นทำงกำร
แบ่งปัน ในกำรพัฒนำอำชพี พัฒนำชมุชน 
พัฒนำสหกรณ์ สู่ควำมยั่งยืน”

เกดิกำรขบัเคลือ่นเชือ่มโยงกลุม่
ผู้ผลิตผลไม้คุณภำพ สู่ธุรกิจเชิงคุณค่ำ
ของสหกรณ์ สร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ
เพื่อเอื้อประโยชน์มุ่งตอบสนองควำม
ต้องกำรของสมำชิก  เกิดอ�ำนำจกำรต่อ

รองทัง้กำรจดัหำปัจจยักำรผลิตทีม่คีณุภำพ
ท�ำให้เกษตรกรลดต้นทุนกำรผลิต และ
กำรจ�ำหน่ำยผลผลิตคุณภำพ ในรำคำ
เป็นธรรม  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขนัในกำรด�ำเนนิธรุกจิรวบรวม
และจ�ำหน่ำยผลไม้คุณภำพอย่ำงเป็น
ระบบ โดยกำรเชื่อมโยงกำรท�ำงำนอย่ำ
งบรูณำกำรภำยใต้โซ่อปุทำนทีผ่กูโยงคน
ต้นน�้ำ  เชื่อมร้อย คนกลำงน�้ำ สู่ คน
ปลำยน�ำ้ ผลไม้คณุภำพของสหกรณ์เป็น
ทีย่อมรบัของคูค้่ำทัง้ในและต่ำงประเทศ 
เกดิโอกำสในกำรขยำยช่องทำงกำรตลำด  
น�ำมำซึง่รำยได้และควำมมัน่คงในอำชพี 
เศรษฐกิจดี สังคมดี ส่งผลให้เกิดชุมชน
เข้มแข็ง โดยมีสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจ
ฐำนสังคม

ความส�าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

สำมำรถพฒันำเกษตรกรผูผ้ลติผลไม้ ให้
เกดิกำรร่วมคดิ ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไขปัญหำ 
เชื่อมั่นในอำชีพ กระตุ้นให้เกษตรกรมี
กำรพึง่พำตนเองเกดิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำ
ด้วยตนเอง ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั สร้ำง
สังคมแบ่งปันและกำรเป็นผู้ให้ โดยน�ำ
ชุดควำมรู้จำกคนรุ่นเก่ำ กับคนรุ่นใหม่ 
มำปรบัประยกุต์กบักำรพฒันำแปลงผลิต
แบบเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดกำรสร้ำง
ทำยำทเกษตรกร อันเป็นผลพลอยได้ที่
เกดิขึน้ในระหว่ำงกำรขบัเคลือ่นงำนวจิยั

รวมถึงยังสำมำรถขยำยผลไปสู่
สหกรณ์กำรเกษตรมะขำม จ�ำกัด และ
สหกรณ์ภำคกำรเกษตร ที่มีพื้นที่เป็น
แหล่งผลิตผลไม้ สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้
ที่ผ่ำนขบวนกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
ผูกโยงกำรท�ำงำนร่วมกันของเกษตรกร
ผูผ้ลติผลไม้คณุภำพ ทำยำทเกษตรกร ผู้
บริหำรสหกรณ์ เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เจ้ำ
หน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ประกอบกำร
ค้ำ ถ่ำยทอดผ่ำนศูนย์แลกเปล่ียนเรียน
รู้ เปิดห้องเรียนธรรมชำติที่เพื่อมุ่งสร้ำง
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