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บทสรุปผู้บริหาร   

 การท างานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 3 “ทีมวิจัยต้องการจะน าเสนอความท้าทายของ
เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารที่พร้อมจะยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ภายใต้การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผ่านขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
และสหกรณ์ที่เป็นแกนกลาง ภายใต้การค้าที่เป็นธรรม การให้ความส าคัญการสร้างเวทีการมีส่วน
ร่วม ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการน าข้อมูลรอบด้านมาใช้ในการตัดสินใจ  วางแผนการผลิตควบคู่ 
การวางแผนการตลาด ทั้งข้อมูลในแปลงผลิตของทายาทเกษตรกรและข้อมูลผลการด า เนินงาน
สหกรณ์ ควบคู่กับช่องทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึน บนพ้ืนของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

ในส่วนระยะเวลาที่ผ่านมา ชุดความรู้โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1พบว่า
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน มีหน้ีสิน พบว่าในความเป็นจริง ปัญหาที่
เกิดข้ึนทั้งหมดไม่ได้เกิดจากผลผลิต แต่เกิดจากความไม่เข้มแข็ง ความไม่เข้าใจ และการไม่ร่วมมือ
กันของตัวเกษตรกรเอง ประเด็นส าคัญหัวใจหลัก ในอดีต “เราไม่ใช้ตลาดน าการผลิต” ท าให้ผล
ผลิตออกมาล้นตลาด รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณมาช่วยเหลือทุกปี เกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ถ้าอยู่โดดเด่ียวไม่รวมตัวกัน ก็จะขาดโอกาสในด้านต่างๆ สร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน เกิดการพ่ึงพาตนเอง มีการแบ่งปันมากข้ึน จนเกิดเป็นความผูกผัน สร้างเกาะป้องกัน
ตัวเอง ด้วยระบบสหกรณ์ ผลจากงานวิจัยได้เห็นรูปแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มน าร่อง บนแนวทางการเช่ือมโยงสู่เครือข่ายธุรกิจรวบรวม
ผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน อันจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ  

ในระยะที่ 2 เกิดการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
การพัฒนาการผลิต และการพัฒนาช่องทางการตลาดผลไม้ ไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด 
ซึ่งมีพ้ืนที่ด าเนินการเช่ือมต่อกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ที่เป็นโมเดลต้นแบบ โดยการ
น าเอาชุดความรู้ตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพตามแนวทางการรวมกลุ่ มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการผลิตเช่ือมโยง  เป็นเคร่ืองมือในการจัดการ 
ค้นหาองค์ความรู้ ทั้งที่มีอยู่เดิมและความรู้ใหม่ ได้มีการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ใน 8 ต าบล 2 
อ าเภอ  มุ่งไปสู่การพัฒนาการผลิตอย่างต่อเ น่ืองทั้ งด้านวิชาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับแปลงผลิตของตนเองน าไปสู่การวางแผนการผลิต
และการตลาดร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง 
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ในการขับเคลื่อนงานวิจัยในระยะที่  3 มุ่งพัฒนาศักยภาพของตนน้ า โดยใช้แนวคิด
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing) ที่มีมุมมองการรังสรรค์ร่วมกันระหว่าง Producer 
และ Consumer โดยมุ่งเน้นการผลิตผลไม้คุณภาพตามความ ต้องการผู้บริโภค (Market Driven) 
การตลาดซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้าง Cluster หรือการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็นลักษณะการ
เช่ือมโยงกันของคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่การเช่ือมของผู้ประกอบการกับซัพพลายเออร์หรือพาร์ตเนอร์
เพียงด้านเดียว แต่ยังเช่ือมไปถึงผู้บริโภคด้วย 

การพัฒนาระบบการผลิตผลไม้คุณภาพเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของคู่ค้า/ผู้บริโภค 
ผ่ายกระบวนการ Co-Creation หรือจะเ รียกว่าเป็นการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมปฏิบั ติ  เพ่ือให้
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและต้องเผชิญกับสถานการณ์การ
แข่งขันทางการตลาด ตลอดจนผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรที่เกษตรกรควรจะได้รับภายใต้
สภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวัตถุ ที่เกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

บทบาทส าคัญในการพัฒนาเกษตรกร สหกรณ์ต้องให้ความส าคัญและสนับสนุน ส่งเสริม
การประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้เกษตรมีรายได้และ
มีอาชีพที่ย่ังยืน ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะของสหกรณ์ในที่สุด  
 จากการวิจัยการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณค่าผลไม้ท าให้เกิดตัวแบบธุรกิจเครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ ที่มีมุมมองการด าเนินธุรกิจ เชิงสวัสดิการ ขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานของความศรัทธา เอื้อ อาทร 
แบ่งปันบนพ้ืนฐานอาชีพของ ตนต้นน้ า-ตนกลางน้ า-ตนปลายน้ า ที่จะสามารถเช่ือมร้อยการท างาน
บนแนวทางการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น ามาซึ่งรายได้และ
อาชีพที่มั่นคง ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 การก้าวไปสู่นโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนASEAN Economic Community 
AEC  การปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิต/สหกรณ์ จึงต้องให้ความส าคัญในการปรับตัวเ พ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบ การจัดการชุดความรู้จึงให้ความส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการผลิตและการด าเนิน
ธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม  GAP, 
GMP บนพ้ืนฐานแนวคิด ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เกษตรกรต้องมี
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบั ติจนเป็นความเคยชิน เกิดการยอมรับด้วยตัวเกษตรกรเอง ซึ่งเกิดจาก
การปฺฎิบัติจริง จะท าให้เกษตรกรเข้าใจระบบอย่างแท้จริง โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการประสานงานความร่วมมือกันตลอดการท างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด ของทุกฝ่าย ที่ส าคัญจะต้องเข้าใจกระบวนการท างานไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน  ซึ่งใน
สภาวะการที่แนวโน้มในการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไม้จะต้องค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาขยายช่องทางการตลาดขอ ง
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ผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ระบบสหกรณ์การเกษตร 

การพัฒนาระบบโซ่อุปทาน Supply Chain Management ซึ่งเป็นการบริหารกระบวนการ
ทั้งหมด ทุกข้ันตอน ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า และส่งสินค้าไปสู่ ผู้บริโภค กระบวนการ
ดังกล่าวน้ีถือได้ว่าเป็น “หัวใจส าคัญ” ของการบริหาร ธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ในปัจจุบัน 
เกษตรกรและสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร การ
บริหารจัดการธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)   จะต้องมุ่งเน้นเร่ืองการบริหารโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และน่ันก็เป็นสาเหตุส าคัญ ที่ท าให้การแข่งขันในธุรกิจรวบรวมผลไม้ของ
สหกรณ์ที่นับวันจะรุนแรง หากแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

การขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้สังกัดสหกรณ์  ด้วยการสร้างระบบการการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยลดข้ันตอน การท างาน ลดค่าใช้จ่าย  
ลดเวลาในการท างาน เกิดประสิทธิภาพ ต้องยึดแนวทางการร่วมมือ พัฒนา ทั้งระบบการบริหาร
จัดการอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาวการณ์แนวโน้ม
การบริหารธุรกิจสมัยใหม่จะ ต้องค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองคู่ค้า/ผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ทีมวิจัยคาดหวังว่าการเช่ือมต่องานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ภายใต้การค้าที่เป็นธรรม ที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยโดยมีสถาบัน
วิชาด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาเกษตรศาสตร์ ประสานงานการขับเคลื่อนงานวิจัยให้
ส าเร็จ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และการตลาด จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพัฒนาการผลิต คงไว้ในอาชีพการเป็นเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ ได้อย่าง
ย่ังยืนควบคู่กับความมั่นคงของสหกรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
Executive's summary 

 
 The network research job on  fruit value for phase 3,  "the research team wants to present 
the agriculturer’s challenge  whom produce   food ready to stand firm in the middle of  marketing 
change under an Asian Economics Communities (AEC) opening which pass thru drive processes 
of fruit producer network whom produce fruit quality and co-operative which   the nucleus under 
trade justified. To give an important on  create the stage for all concerned to participate by bring 
the   surrounding data to support on decision making and coincide  with production planning.  
Both the production diversification  of agriculturer's successor and information from co-operative   
operating result coincide with the increased of marketing  channel based on the allied business 
built 
 For the past period, the set knowledge of network  research project on fruit value phase 1 
we found the problem on production's decreased, agriculturalist (farmer) losses, had  debt also 
found the fact that the all problem occurred not from the production but occurred from not strong 
enough, not  understanding and not give well cooperation  from the  agriculturalist.   For the past 
focal point "we not use the marketing leads the production" the production output excessive, the 
government dumped the budget to support every year.  The  agriculturalist members whom to be 
the production required to change or adjust new thinking concept.  If we stand alone not   gather 
together will miss all the good chance to create mutuall   understanding and  protect  the  self 
dependence also had more sharing until create the  binding together then create the  shield  with 
the co-operative system.  The result from the   research we can see the format of produced fruit 
quality  under the brand fruit quality production group 4 groups which  the leader brand  to 
connect the business connection network by quality fruit consolidation of  Kao Kichakood 
Limited  co-operative agriculturalist whom to be nucleus to drive which can be  good to the 
agriculturalist member to produce quality   fruit. 
 For phase  2 continued the yield and expand driven result to built the strong of 
production development aspect and   develop marketing channel to distribute fruit market to the     
Makham Limited co-operative which had  operated land to        connect with Kao Kichakood 
Limited whom  to be an  original   model by bought  the set knowledge of quality fruit making  
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per the consolidated fruit quality producer group to build the    knowledge network on production 
development then  connected as tools seek managerial an old knowledge and new knowledge to 
drive the fruit producer group for  8 tambols and 2 amphurs. The purposes to continue production 
development for both direct knowledge experience enable to apply  according suitable your own 
production plant then brought   together between production and marketing planning also built the 
good relationship between two agricultural co-operative. 
 For driven the research job on phase 3  aims to develop    the beginning of water 
resources  by using marketing initiative concept Co-Creation Marketing which joint initiative 
point of    view between producer and consumer by stress  to quality fruit produc tion according to 
the consumer's demand   Market driven which important base to create the cluster or group                 
consolidate co-creation which had characteristic to connect     with the cluster not link single side 
with entrepreneur and         supplier or partner but still linked to the consumer too. 
 The development quality food production system to serve the trade partner's satisfaction 
thru co-creation process or will be called  co-creation joint with operation in order to suit with  
surrounding environment and encountered with market    competition situation also the return on 
agricultural's   investment should be deserved under the materialized  economics growth situation 
which the agriculturalist unable to avoid. 
 The important role to develop the agriculturalist,  the co-operative should give an 
important and support career  coincide with driven the co-operative business connection        
which make an agriculturalist earned an income and had stabilize career and finalist  will later 
reflect to the co-operative’s position. 
           From the network of quality fruit driven research, the      network of fruit quality business 
occurrence which had point of view business operating on welfare aspect  It drives on trust,    
hospitality, sharing base on the first people  of water resource  career,  the middle man water 
resource, the end of water  resource enable to connect work together in  the way  participating 
concept which justice beneficial occurrence with  all concerned then brought to earn an income 
and stabilize  career then reflect the co-operative business operating. 
           To step into ASEAN Economic Community, the producer's adjustment required the                 
co-operative to pay attention how  important of the adjustment for avoid any effect.                            
The  knowledge managerial set is vital   to construct conscious mind of production and 
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consolidated fruit quality business under the plants health hygiene of good agricultural suited with 
GAP GMP on the base of producer safety, consumer safety, environment safety's concept.                  
The farmer (agriculturalist) should set one's mind on to practice till to be familiar, create the 
acceptable of   farmer itself from the actual operating till the farmer real understand on the system 
thru  the knowledge exchange stage. 
            To build the business allied which all co operation  together thoroughly and work closely, 
the most important  should understand the work process trust together.   As the  trend on fruit 
consolidation business should be think to the       customer is a vital thing.   For  the strengthen 
business both  production process and marketing channel development of  quality fruit enable to 
adjust on time with afore mentioned also to build an immunity of co operative system. 
           To develop supply chain management which will be the  whole system  concerned about 
goods purchasing and deliver  goods to the consumer.  The above mentioned will be                 
"important heart"of fruit consolidated business of co-operative.  At present both farmer and             
co-operative still lack of right understanding and not pay an important enough.  New Economy       
business management stressed about supply chain which   efficient on supply that shown the main 
reason of the  competitive  on co-operative's fruit consolidated will be  increased drastic but much  
of efficiency. 
            To drive quality fruit producer under co-operative's umbrella by build the highest efficient 
management then will   reflect to reduce the work process, reduce working hour then   create an 
efficiency that should hold the concept to be as  guideline to develop the whole management 
system with  concerned party.  Especially the collaboration on the new trend business 
management must think to the important customer, to serve trade partner and customer with 
efficient. 
           The research team expects to link the value fruit quality  under trade will derive the justice 
by receive the budget  support for the research from support fund office for research, co-operative 
field institute, the economics faculty, Kasetsart  university help to drive the research reaches the 
accomplishment then get the potential on production development and the marketing enable to 
support semi farmer on product   development. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ท าให้เกิดการเช่ือมโยงธุรกิจที่
ซับซ้อนมากข้ึน กอรปกับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่มีสมรรถนะสูง ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีส่วนท าให้การแข่งขันด้านการตลาดย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน 

ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น สหกรณ์การเกษตร ซึ่งรวบรวมผลไม้จาก
เกษตรกรรายย่อย ก็จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่
ทัดเทียมกับคู่แข่งขัน เพ่ือการน าประโยชน์สู่สมาชิก  

ผลสืบเน่ืองจากราคายางที่มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้
หันไปปลูกยางพาราแทนการปลูกผลไม้ เน่ืองจากแรงจูงใจของราคาและนโยบายส่งเสริมการปลูกยาง
ของรัฐ จนเรียกได้ว่าเกิดเป็นกระแส “ต่ืนยาง” สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมการเกษตรมีข้อห่วงใยที่อาจส่งผลกระทบทั้งที่มีต่อตัวเกษตรกร เศรษฐกิจการเกษตร และ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 
ความเป็นมาของการวิจัย 
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเพ่ิงสิ้นสุดโครงการระยะที่สองเมือ่ปีที่ผ่านมาได้
น ามาซึ่งตัวแบบการด าเนินธุรกิจเครือข่ายคุณค่าผลไมภ้ายใต้โซ่อุปทานร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิก
ชาวสวนผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตร ผู้รวบรวมในทอ้งถิ่น ผู้ประกอบการทั้งในระดับส่งออก
และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตร
มะขาม จ ากัด ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีทีมพ่ีเลี้ยงที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์คอยให้ค าแนะน า(ภาพที่1)   

เช่ือมโยงการ

ผลิต/การตลาด

กับภาคีเครือข่าย

ช้ิน 5

เพ่ิมพูน

องค์ความรู้

และแบ่งปัน

จัดท าฐาน

ข้อมูลการผลิต

/การจ าหน่าย

ปลูกจิตส านึก

การผลิตภายใต้

ระบบGAP

ชีวิตพอเพียง

มภูีมคุ้ิมกัน

เครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิต

ผลไม้คุณภาพ

แผนธุรกิจสินเช่ือ แผนธุรกิจการตลาด
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต แผนกระจายสินค้า

มะขาม

Input Process Output

ข้อมูลพ้ืนฐานการผลิต

คิชฌกูฏ

 
ภาพที่ 1 กรอบการขับเคล่ือนเครือข่ายคุณค่าผลไม้ภายใต้โซ่อุปทาน  
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 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้น าไปสู่การถ่ายโอนความรู้ ในหลาย
ระดับ อาทิเช่น การถ่ายโอนความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรในชุมชนโดยใช้กลไกกลุ่ม
สมาชิกชาวสวนผลไม้คุณภาพ การถ่ายโอนความรู้จากสหกรณ์พ่ีไปสู่สหกรณ์น้อง (สหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ไปสู่สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด) การถ่ายโอนความรู้จาก
เกษตรกรพร้อมกับการมุ่งสู่การสร้างทายาทชาวสวนผลไม้ 
 สถานการณ์ดังกล่าวช้ีให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าที่ย่อมส่งให้เกิดผลดีต่อ
นโยบายด้านการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้ และการสร้างความสามารถ
ในการด าเ นินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในสภาวะการแข่งขันเสรี นอกจากน้ันยังพบว่า
ผลกระทบการวิจัยในโครงการดังกล่าวได้น าไปสู่การปรับความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่ก ากับดูแล
และส่งเสริมสหกรณ์ให้เห็นความส าคัญ ในการเกิดโอกาสจากการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ของ
สหกรณ์ ในประเด็นของการสร้างภาคีพันธมิตรกับผู้ประกอบการภายใต้โซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลดีต่อ
การเปิดช่องทางการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดในต่างประเทศ โดยเครือข่ายผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด สามารถจ าหน่ายผลไม้คุณภาพ (มังคุดและ
เงาะ) ในตลาดภายในประเทศ 192 ตัน และจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ 188 ตัน ในขณะที่
เครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด จ าหน่ายผลไม้ในตลาดใน
ประเทศได้ 290 ตัน และตลาดต่างประเทศ 2,850 ตัน (ศศิธร วิเศษ และคณะ, 2554) 
 ช่องทางการตลาดในประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ตลาดค้าส่ง ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และ
เครือข่ายสหกรณ์ในต่างจังหวัด 
 การก่อเกิดเป็น “กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ” ที่มีพ่อวิชัย   ประกอบทรัพย์ เป็นแกนน า
น้ัน ได้ก่อเกิดเป็นสังคมเรียนรู้ที่มีแผนงานในการพัฒนาทายาทเกษตรกรจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูก และ
ขยายผลไปในหมู่เกษตรกรที่สนใจอย่างกว้างขวาง โดยเกษตรกรเหล่าน้ี มีปณิธานร่วมกันที่จะ
ร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้ตามกรอบสร้างจิตส านึกการผลิตผลไม้คุณภาพ เพ่ือยกระดับการ
ผลิตผลไม้แก่เกษตรกร โดยใช้กลไกเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์การเกษตรเป็นแกน
น าในการขับเคลื่อน (ภาพที่ 2) 
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การผลิตผลไม้คุณภาพ
ภายใตร้ะบบการจัดการคุณภาพ

GAP

ผู้บริโภค
ปลอดภัย

ผู้ผลิต
ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

สรา้งความแตกตา่ง
ในผลไม้

สรา้งความม่ันใจ
ในคุณภาพ

ขยายช่องทาง
การตลาด

สรา้งความพึงพอใจ

เพ่ิมมูลค่าผลไม้

 
ภาพที่ 2 กรอบการสร้างจิตส านึกการผลิตผลไม้คุณภาพของเครือข่ายฯ  

 

 อย่างไรก็ตาม พบว่านโยบายรัฐในการส่งเสริมพืชยุทธศาสตร์ยางพารา และปาล์มน้ ามัน
ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นเหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชาวสวนผลไม้ตัดสินใจหันไปปลูกยางพาราและปาล์ม
น้ ามันแทนผลไม้ โดยคาดหวังที่จะลดความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนที่ดีข้ึน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
อาจส่งผลทั้งระดับปัจเจกบุคคลและนโยบายด้านความม่ันคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว   
 ดังน้ัน โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ในระยะที่ 3 จึงจะด าเนินการโดยมุ่งเน้นที่จะ
น าทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ที่มีอยู่ ต่อยอดไปในแนวทางของการ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานผลไม้คุณภาพ เพ่ือการยกระดับ
ความสามารถในการผลิตผลไม้คุณภาพของสมาชิกสหกรณ์  และการจัดการธุรกิจผลไม้ภายใต้การ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต้ังแต่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนการผลิต การตลาด การ
กระจายสินค้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตใน
ช่องทางการตลาดต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการสืบทอดทายาท
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถท าการเกษตรเชิงธุรกิจให้เกิดความมั่นคงและย่ังยืนในอาชีพต่อไป 

2. ค าถามการวจัิย 
 1. ตัวแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้ภายใต้โซ่อุปทาน ที่ส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพที่
มั่นคงของชาวสวนผลไม้ และด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ควรเป็นอย่างไร 
 2. นโยบายรัฐในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนผลไม้เพ่ือให้เกิดความมั่นคงใน
อาชีพ ควรเป็นอย่างไร 
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการขยายผลการให้การเรียนรู้ตามกรอบการปลูกจิตส านึกการ
ผลิตผลไม้คุณภาพภายใต้ระบบ GAP และการปรับความคิดการผลิตผลไม้อย่างย่ังยืน 
 2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลไม้ภายใต้โซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรใน
การสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่สมาชิก 

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 1. ได้ขยายผลน าทุนความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ
ไปสู่เกษตรกรชาวสวนผลไม้อื่น เพ่ือปรับทัศนคติและความคิดส าหรับการผลิตผลไม้คุณภาพเพ่ือ
ความย่ังยืน และรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรของประเทศให้มั่นคง 
 2. ได้ตัวแบบธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรที่มีการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ 
โซ่อุปทาน อันน ามาซึ่งความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ 
 3. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ที่จะสร้างความมั่นคง
ในอาชีพ และการพัฒนาธุรกิจผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตร 

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 1. เกิดสังคมเรียนรู้ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกในการสร้างทายาทเกษตรกร  
ผู้ปลูกผลไม้คุณภาพในอนาคต 
 2. ยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรภายใต้
โซ่อุปทาน 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ในระยะที่ 3 จะเป็นการน าทุนความรู้ “การ
ปลูกจิตส านึกการผลิตผลไม้ คุณภาพ” ซึ่งมีแกนน า คือ พ่อวิชัย  ประกอบทรัพย์ และทายาท
เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจนเครือข่ายธุรกิจผลไม้ภายใต้แกนน า คือ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 
จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด มาใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะลดอุปสรรคที่มาจาก
นโยบายรัฐที่ก่อให้เกิดกระแสการปรับเปลี่ยนอาชีพของชาวสวนผลไม้หันไปปลูกยางพาราที่ก าลัง
เผชิญหน้าในปัจจุบัน 
โครงสร้างการด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ี มีกลไกที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ ได้แก่  

1. ชุดความรู้ “การปลูกจิตส านึกผลไม้คุณภาพ” ภายใต้ระบบการจัดการที่ (GAP,GMP) 
2. กลุ่มแกนน าปราชญ์ชาวสวนผลไม้ ที่มีจิตวิญญาณความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การ

ผลิตผลไม้คุณภาพ พร้อมถ่ายโอนความรู้แก่ผู้สนใจ  
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3. ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌ
กูฏ จ ากัด และศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด  

4. มีเอกลักษณ์เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจในการถ่ายโอนความรู้ ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน
ของนักวิชาการส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีความเช่ียวชาญ 

 การขับเคลื่อนการวิจัยในคร้ังน้ี มุ่งไปที่การพัฒนาตัวแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้ภายใต้
โซ่อุปทานที่จะสามารถยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลผลิตผลไม้ และการด าเนินธุรกิจ
ผลไม้สหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทานควบคู่กับการสร้างความม่ันคงในอาชีพของชาวสวนผลไม้ โดยใช้
กลไกทั้ง 4 ประการ ในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาความมั่นคงใน
อาชีพของชาวสวนผลไม้ 
 เป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานน้ัน มุ่งไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 3 
กลุ่ม ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1 : สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่สนใจ ภายใต้
กระบวนการวิจัยจะใช้กลไกศูนย์เรียนรู้ น าชุดความรู้และปราชญ์ชาวสวนผลไม้ถ่ายโอนความรู้สู่
เกษตรกรเพ่ือการปลูกจิตวิญญาณการท าสวนผลไม้คุณภาพ และปรับความคิดเรื่องการท า
การเกษตรอย่างย่ังยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดส านึกและกระบวนทัศน์ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม 
และลดกระแสความต่ืนตัวในการเปลี่ยนอาชีพดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 กลุ่มที่ 2 : ภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน ภายใต้กระบวนการวิจัยน้ันจะใช้กลไกของ
แผนธุรกิจที่ค านึงถึงการตลาดแบบองค์รวมที่จะร่วมมือกันพัฒนาระบบธุรกิจผลไม้ของเครือข่าย
ภายใต้โซ่อุปทานสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม ในการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ สู่
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มที่ 3 : ผู้บริโภค การวิจัยในคร้ังน้ีจะขยายผลไปสู่การสร้าง Trust ในผลไม้คุณภาพ
ของเครือข่ายในกลุ่มผู้บริโภคภายใต้ช่องทางการตลาด Farmer Shop  สหกรณ์ และช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ 
 ซึ่งแนวทางการด าเนินการดังกล่าว จะน าไปสู่การยกระดับความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจของเครือข่ายผลไม้ การสร้างความมั่นคงในอาชีพของชาวสวนผลไม้ และการสร้างความ
เช่ือมั่นไว้วางใจในผลไม้คุณภาพแก่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (รูปที่ 3) 
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เก ตรกร/
ผู้สนใจ

สมาชิก
สหกร ์

ทายาทเก ตรกร ทายาทเก ตรกร

 ูนย์เรียนรู้

เครือข่ายผลไม้คุ ภาพ

กลุ่มผลไม้คุ ภาพ

สหกร ์การเก ตรเขาคิชกู  จ ากัด ผู้บริโภค

การสร้างกลไกเรียนรู้สหกร ์/การสร้างทายาท 
เก ตรกร/การปลูกจิตส านึก/การปรับกระบวนทั น์/

การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุ ภาพ

การพั นาระบบธุรกิจเครือข่ายภายใต้โ ่อุปทานผลไม้คุ ภาพ/การติดตาม /
ประเมินผล / ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สหกร ์

ผู้รวบรวม / พ่อค้าท้องถ่ิน

ห้างสรรพสินค้า

พ่อค้าขายส่ง

ผู้ส่งออก

การพั นาระบบธุรกิจ
ภายใต้โ ่อุปทาน
ร่วมกับภาคี

Farmer Shop

สหกร ์การเก ตรมะขาม จ ากัด

ชุดความรู ้GAP จิตส านึก

แผน
ธุรก

ิจ

แผนธุรกิจ

การ
สร้าง
Trust

ภาคีพันธมิตร

 
ภาพที่ 3 กรอบคิดการขับเคล่ือนการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3  

7. ขั้นตอนการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 1 :  การจัดเวทีถอดบทเรียนเครือข่าย การจัดเวทีก าหนดแนวทางกิจกรรม
เครือข่ายที่น าทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจของเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ มาขยายผลเพ่ือ
การพัฒนาระบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้คุณภาพภายใต้โซ่อุปทาน และการก าหนดแนวปฏิบัติการวิจัย
ของทีมวิจัยกับภาคี และ Farmer Shop 
 ข้ันตอนที่ 2 :  การขับเคลื่อนแผนงานเครือข่ายโดยมีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 
จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด เป็นแกนน าและขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน 
ทั้งในระดับการผลิตและการตลาดผ่านกลไก กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ทายาทเกษตรกรและภาคี  
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานสู่ผู้บริโภค 
 ข้ันตอนที่ 3 :  การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายในหมู่ภาคีภายใต้โซ่อุปทานสหกรณ์  
ผู้ส่งออก ร้าน Farmer Shop ผู้รวบรวม พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าขายส่ง เพ่ือหาแนวทางการ
เช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสหกรณ์ และการบรรลุเป้าหมายร่วม 
 ข้ันตอนที่ 4 :  การจัดเวทีถอดบทเรียนกับผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือวิเคราะห์หา
แนวทางการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทานและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎ ี

น าบทวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอแนะ มาประกอบการน าเสนอ สรุปได้ดังน้ี  
1. แนวคิดแบบหลักความคุ้มค่า (Value for Money) 
2. แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 
3. แนวคิดการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
4. แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing) 
5. แนวคิดการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายพัฒนา 

1. แนวคิดแบบหลักความคุ้มค่า (Value for Money) 
               นางสุกัญญา บรรณเภสัช กล่าวว่าหลักความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึงการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยให้มีองค์กรหรือ
ประชาชนมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี คุณภาพสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน 

ด้านการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า (Buyer Value) น้ันต้องเข้าใจก่อนว่าคุณค่าที่ลูกค้าต้องการมี
หลายประเภท เช่น 

-     คุณค่าในเชิงตัวเงิน (Value for Money) ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “คุ้ม “ตัวอย่างของสายการ
บินประเภทต้นทุนต่ าที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหน่ึงของ  BOS ก็เป็นการสร้างคุณค่าบนความคุ้มค่า 
(เมื่อเทียบกับบริการของสายการบินปกติ) 

-     คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional Value) เช่น ความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ ความอิ่มเอมกับ
การได้รับรู้เร่ืองราวของสินค้าและความรู้สึกเชิงอารมณ์อื่นๆ ที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าและบริการน้ัน 
ท าให้ลูกค้าจ านวนมากไปเข้าคิวรอซื้อ I phone 4 ในการเปิดตัววันแรก (เพราะอยากเป็นเจ้าของก่อน
คนอื่น) ความรู้สึกที่ได้กินโดนัท Crispy Crème แตกต่างจากโบนัสย่ีห้ออื่นไม่ใช่แค่รสชาติ แต่เป็น
เพราะรู้ว่าหาซื้อยาก ท าให้โดนัทย่ีห้ออื่นถึงจะท ารสชาติได้เหมือนแต่ก็เป็นสินค้าที่ทดแทนกัน
ไม่ได้    

-     คุณค่าจากการใช้ประโยชน์ (Functional Value) คือการที่สินค้าใหม่ภายใต้ BOS สามารถ
ตอบสนองในเชิงประโยชน์ใช้สอยได้ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาดอย่างชัดเจน โดยช่วยแก้ปัญหาหรือ
ความไม่สะดวกที่ใน BOS เรียกว่า Pain Points ของสินค้าเดิม เช่น I Pad ตอบโจทย์ในด้านของการ
เปิดใช้งานได้เร็ว พกพาสะดวก ใช้งานต่อเน่ืองได้นาน ขณะที่ Notebook หรือNet book ยังต้องใช้
เวลาในการ Boot เคร่ืองนานพกพาล าบากกว่าและใช้งานต่อเน่ืองได้ไม่กี่ ช่ัวโมง    
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-     คุณค่าจากระยะเวลา (Value of Time) เช่น การส่งมองสินค้าได้เร็วข้ึน จากกระบวนการ
ผลิตที่ลดข้ันตอน การประหยัดเวลาโดยรวมในการใช้บริการ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านเวลา
ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงลูกค้าที่ตีราคาของเวลาออกมาเป็นเงินได้ ในกรณีศึกษาของ  BOS ได้
ยกตัวอย่างของธุรกิจบริการเคร่ืองบินขนาดเล็กส่วนตัวเช่าเหมาล าของบริษัท  Net jets ที่ให้บริการ
กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่สามารถเดินทางได้ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ ไม่ต้องรอเวลา
เที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์ ขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าการลงทุนซื้อเคร่ืองบินเล็กของ
ตัวเองเอาไว้ใช้งาน 

2. แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึงกระบวนการในการแบ่งหรือแยกลูกค้า

ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพ่ือให้ลูกค้าที่มีลักษณะความต้องการคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ท าให้
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานทางการตลาดและจัดสรรงบประมาณในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย  
แต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน 

การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) เป็นการแบ่งตลาด ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงออกเป็นตลาดย่อยๆ ที่แตกต่างกันทางด้านความชอบ ความต้องการ 
และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ น้ัน โดยอาศัยคุณสมบัติของผู้บริโภคหรือตลาดเป็น
ปัจจัยในการแบ่ง ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market Segments) และท าให้เห็น
ความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติ ความชอบ ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่
ในแต่ละส่วนของตลาด เพ่ือจะได้วางแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดได้เหมาะสมกับแต่ละ
ส่วนตลาด ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยึดเกณฑ์เพศ วัย รายได้ และรสนิยม 
เป็นพ้ืนฐานในการแบ่งตลาดกระเป่าออกเป็นส่วนๆ (Market Segment)  

กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (Strategic Marketing Segmentation) การค้นหากุญแจแห่ง
ความส าเร็จโดยใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดน้ัน แท้จริงแล้วเป็นการมุ่งค้นหาข้อได้เปรียบในการ
แข่งขันในตลาดน่ันเอง โดยมุ่งหาทางเจาะตลาดในส่วนที่คู่แข่งขันไม่ได้ให้ความสนใจ หรือมี
จุดอ่อน แนวความคิดการแบ่งส่วนตลาดที่ใช้กันมากก็คือ แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์กับตลาด (Product/Market Strategy) ซึ่งเป็นเร่ืองของการออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง 
ส าหรับการขายในแต่ละส่วนของตลาดที่แบ่งไว้ เน่ืองจากลูกค้าแต่ละส่วนหรือแต่ละกลุ่มมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันไป หากบริษัทใดสามารถสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
ดีกว่า บริษัทน้ันจะเป็นฝ่ายชนะในเกมการแข่งขัน - got manager Market Segmentation (การแบ่ง
ส่วนตลาด) หมายถึง การแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยที่แตกต่างกัน โดยใช้เกณฑ์ความต้องการ 
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บุคลกิลักษณะ หรือพฤติกรรม ซึ่งผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเดียวกัน จะมีความต้องการในสินค้า
หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน  
ที่มา : http://marketingthai.blogspot.com/2011/04/market-segmentation.html 

3. แนวคิดการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นข้ันตอนที่ด าเนินการต่อจากการเลือกตลาดเป้าหมาย 
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกก าหนดข้ึนมาจะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป้าหมาย ดังน้ันบริษัทจ าเป็นต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าตลาดเป้าหมายมีความต้องการอย่างไร 
เน้นคุณสมบัติส่วนใดของผลิตภัณฑ์ ผู้มีหน้าที่ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์จึงค่อยน าคุณสมบัติที่
ตลาดเป้าหมายต้องการมาก าหนดเป็นต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ความหมายของการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะ
ตรงตามความต้องการของตลาดบริษัทจ าเป็นต้องน าเสนอให้ตลาดได้รับรู้ และจดจ าต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ของตนทั้งน้ี เพ่ือเป็นการตอกย้ าการน าเสนอคุณสมบัติที่สามารถครองใจลูกค้าได้ 
กลยุทธ์การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการก าหนดต าแหน่งได้หลายวิธี 
1. การก าหนดต าแหน่งตามราคาและคุณภาพ เช่น ปลากระป๋องอะยัม ก าหนดต าแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ว่า คุณภาพดี ราคาสูง 
2. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามลักษณะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นการก าหนดต าแหน่งที่

แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะกับผู้ใช้กลุ่มใด เช่น ยางรถยนต์อาตานิ ยางส าหรับรถใหญ่ 
บ้านเอื้ออาทร บ้านส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ หรือประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งโดยน าเอาคุณสมบัติ หรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มาเป็นตัวก าหนด ยาดม
โป๊ยเซียน ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน 

4. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามการใช้หรือการน าไปใช้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์น้ันน าไปใช้อย่างไร เช่น ซอสบางย่ีห้อระบุว่าสามารถใช้ได้ทั้งแกง น่ึง ทอด 

5. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามระดับช้ันผลิตภัณฑ์ เป็นการแสดงให้เ ห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อน้ันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับใด เช่น การก าหนดต าแหน่งว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้น า ซึ่งแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ช้ันดี 

6. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์เพ่ือแสดงการแข่งขัน เป็นความพยายามบอกกับตลาดว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น ผงซักฟอกบางย่ีห้อระบุว่า จ่ายแพงกว่าท าไม 

http://marketingthai.blogspot.com/2011/04/market-segmentation.html
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7. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์แบบผสมผสานเป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์โดยยึด
หลักเกณฑ์หลาย ๆ อย่างร่วมกัน เช่น การน าทั้งคุณสมบัติของสินค้าและการแข่งขันมาร่วมก าหนด
เป็นต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ ( Product Differentiation) 

การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในตลาด ความแตกต่างที่ถูก
น าเสนอมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ราคา รสชาติ รูปแบบ หรือคุณสมบัติอื่น ที่สามารถจูง
ใจผู้ซื้อได้การสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องการ
เรียกร้องความสนใจจากตลาด กล่าวคือเป็นความพยายามในการน าเสนอให้ตลาดรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์
ของตนมีลักษณะที่แตกต่างจากรายอื่น เพ่ือตลาดจะได้หันมาสนใจ และพิจารณาในการเลือกซื้อใน
โอกาสต่อไป 

4. แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing ) 
Co-Creation Marketing คือการรังสรรค์ร่วมกันระหว่าง Producer และ Consumer เ ร่ืองน้ี 

Philip Kotler   ปรมาจารย์ทางการตลาด ก็เคยพูดไว้ เมื่อประมาณ 17-18 ปีมาแล้วว่า ผู้บริโภคก าลัง
เปลี่ยนผ่ านตัวเองไปสู่การเป็น Prosumer  คือ เป็นทั้ง  Consumer และ  Producer ในเวลา
เดียวกัน  ผลิตภัณฑ์หลายๆ ตัวนับจากน้ีไป ก็ก าลังปรับตัวเข้าสู่ Trend น้ี 
            ไม่เพียงเท่าน้ี สุดยอดของการตลาดในอนาคตจะก้าวจาก Co-Creation  เข้าสู่ Generation ที่
เรียกว่า Transformation Marketing  หมายความถึง บทบาทจะอยู่ที่ผู้บริโภคมากกว่าอยู่ที่ผู้ผลิต   อีก
นัยหน่ึงคือ ผู้ผลิตมีหน้าที่สร้างขีดความสามารถให้กับผู้บริโภค   จากน้ันจะเหมือนผู้บริโภคติดปีก
และไปได้เอง  ไม่ต้องพ่ึงพาผู้ผลิตเหมือนดังที่ผ่านมา 
Co-Creation Marketing เปิดมิติใหม่การตลาด 
 การตลาดเป็นเร่ืองของคอนเซ็ปต์ บางคร้ังเทคโนโลยีเดียวกันแต่ชนะขาดกันที่คอนเซ็ปต์ 
จึงข้ึนอยู่กับว่าเราสามารถเข้าใจคอนเซ็ปต์ดังกล่าวได้มากน้อยแค่ไหน ดูง่ายๆ หากเราสนใจตัว
ผู้บริโภคใช้ผู้บริโภคเป็นตัวน าเ น้นผลิตสินค้าตามความ ต้องการผู้บริโภค (Market Driven) 
การตลาดน้ันก็เป็นมุมมองจาก Outside in คือ ผู้ผลิตจะสนใจว่าคนซื้อต้องการอะไรแล้วผลิตสินค้า
ตอบสนอง แต่ถ้าเป็นการตลาดที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าเป็นผู้น าไปเสนอต่อลูกค้า (Market Driving) โดย
ผู้บริโภคจะเลือกหรือไม่ อยู่ที่การให้ข้อมูล (Educate) กับผู้บริโภค ส่วนน้ีจึงเป็น Inside out 
 ปัจจุบันได้ก้าวมาสู่ยุคที่ไม่มีใครคนใดคนหน่ึงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นผู้น าแล้ว แต่
ทั้งสองร่วมกันหรือที่เรียกกันว่า Co-Creating Marketing ผสมผสานจนไม่มีค าว่า Outside in และ 
Inside out อีกต่อไป เน่ืองจากทั้งคู่กลายเป็น Inside in อยู่ด้วยกันแล้ว น่ีคือมิติใหม่ในการมอง
การตลาดซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้าง Cluster หรือการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็นลักษณะการ
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เช่ือมโยงกันของคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่การเช่ือมของผู้ประกอบการกับซัพพลายเออร์หรือพาร์ตเนอร์
เพียงด้านเดียว แต่ยังเช่ือมไปถึงผู้บริโภคด้วย 
 แนวคิดเร่ือง Co- Creation จึงเป็นแนวโน้ม (Trend) แรกที่เกิดข้ึนนับจากน้ีเป็นต้นไป แต่
ความจริงเทรนด์น้ีเกิดข้ึนมาแล้ว 3-4 ปี แต่ก็จะเกิดจากน้ีไปอีก 10-20 ปี จนกระทั่งเมื่อสุกงอมแล้ว
จะผันไปสู่สิ่งที่เรียกกันว่าTransformation Marketing 
ที่มา : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 Co-Creation เป็นแนวคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้
ลูกค้า หรือผู้ที่จะเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จริงๆ แนวคิด
ของ Co-Creation ก็มีมาพอสมควร แล้วก็ออกมาในช่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Collaborative Innovation 
หรือ Crowd Sourcing ซึ่งพ้ืนฐานของแนวคิดเหล่าน้ีก็มาจากความเช่ือในปัจจุบันที่มองว่าการจะคิด
สิ่งต่างๆ ออกมาให้ประสบความส าเร็จและโดนใจผู้ใช้จริงๆ น้ัน ไม่สามารถที่จะน่ังคิดเองในห้อง
ประชุมได้แล้ว แต่จะต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดด้วย โดยบุคคลภายนอกน้ัน
อาจจะเป็นต้ังแต่ Supplier ลูกค้า ผู้ใช้สินค้า หรือแม้กระทั่งคู่แข่ง รวมทั้งประชาชนคนทั่วไปก็ได้ 
ที่มา http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2011q1/2011_March_08p2.htm 

ปัจจุบันเราจะพบเห็นองค์กรหลายแห่ง ที่มีช่องทาง หรือเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ผ่านมาดูเหมือนกระบวนการ Co-Creation หรือจะ
เรียกว่าเป็นการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมปฏิบัติน้ัน จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นลูกค้าขององค์กรเป็นหลัก 
ซึ่งจริงๆ แล้วบุคคลที่ถือว่าเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับองค์กรน้ันมีมากกว่าการเป็น เพียงแค่
ลูกค้า คงจะคุ้นกับค าว่า Stakeholder หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า หรือ Suppliers ดังน้ันการที่จะให้บุคคลกลุ่มอื่นโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรและ
คู่ค้าเ ข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการคิด สร้าง และปฏิบัติ น้ันก็ถือเป็นแนวทางหน่ึงที่
น่าสนใจ   เราต้องอย่าลืมว่าในโลกยุคใหม่น้ีบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ต้องการที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมกับองค์กรมากข้ึน (สังเกตได้จากส่วนราชการที่ปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาค
ส่วนต่างๆ) และทุกภาคส่วนต่างก็อยากที่จะร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมปฏิบัติกับองค์กรทั้งสิ้นครับ เร่ือง
ของประสบการณ์ หรือ Experience ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับกลายเป็นสิ่งส าคัญ ลูกค้าไม่ได้
ต้องการเพียงแค่การได้รับสินค้าหรือบริการ แต่เขาต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
สินค้าและบริการดังกล่าวเองมากข้ึน   มีบทความหน่ึงใน Harvard Business Review ฉบับเดือน
ตุลาคมน้ี เขียนโดย Venkat Ramaswamy และ Francis Gouillart ในช่ือ Building the Co-Creative 
Enterprise ที่ให้ค าแนะน าว่าองค์กรอาจจะต้องมีการออกแบบกระบวนการในการท างานและ  

mailto:pasu@acc.chula.ac.th
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2011q1/2011_March_08p2.htm
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การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน โดย
กระบวนการใหม่น้ีอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีความรวดเร็วเท่ากระบวนการเดิมๆ ที่ท าอยู่ แต่
เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลต่างๆ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท ากันมากข้ึน ซึ่ง
ย่อมน าไปสู่สินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนได้อย่างแท้จริง อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ ดีให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งผลประโยชน์ให้กับ
องค์กรอย่างแท้จริง 

องค์กรควรจะเร่ิมต้นจากการระบุถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญต่างๆของกระบวนการที่ก าลัง
จะมุ่งเน้น เช่น ถ้าก าลังต้องการปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาสินค้า   หรือบริการของบริษัท  
ก็ต้องดูว่ามีกลุ่มใดที่ถือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน
Supplier ผู้จัดส่งหรือชุมชน 
      จากน้ันองค์กรก็ต้องท าความเข้าใจต่อความเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละภาคส่วน เช่น ในการพัฒนาสินค้าน้ัน Supplier และผู้จัดส่งมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
กันอย่างไร และเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกลุ่มได้แล้ว   องค์กรก็ต้องจัดให้มีกิจกรรมที่เชิญ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่าน้ันมาประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว และสุดท้ายองค์กรก็ต้องสร้างระบบในการท าให้ความคิดเห็นที่ได้
ไปท าให้เกิดผลในทางปฏิบั ติ อีกทั้งยังต้องสร้างกระบวนการที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ต่อไป   มองว่ากระบวนการ Co-
Creation น้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตัวองค์กรเองและต่อผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ 
ด้วย โดยองค์กรก็จะได้รับมุมมองใหม่ๆ รวมทั้งอาจจะได้ช่องทางใหม่ๆ ในการเติบโต และ
แนวทางในการลดต้นทุน ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ก็จะสามารถพัฒนาหรือยกระดับ
ประสบการณ์ที่ไ ด้รับและรู้สึกถึง คุณค่ า หรือความส า คัญของตนเ องต่อองค์กรมากข้ึ น 
         อย่างไรก็ดี ต้องตระหนักไว้เสมอว่าองค์กรต่างๆ น้ัน ถ้าอยากจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
ได้มีความกระตือรือร้นและอยากที่จะให้คนเหล่าน้ีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์อย่างแท้จริง องค์กรก็จะต้องท าให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีได้เห็นถึงคุณค่า หรือประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมในกระบวนการCo-Creation 
 ที่มา :  http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000155635  
 

5. แนวคิดการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายพัฒนา 
 ชนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ กรมการพัฒนาชุมชน:2553 พูดถึงค าว่า “เครือข่าย” บ่อยคร้ังข้ึน
ในหมู่นักพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะเมื่ออ้างถึงการด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน 

http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000155635
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ขณะเดียวกันในสังคมทั่วไป ค าว่า “เครือข่าย” ก็มีความส าคัญมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ายของหน่วยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ เครือข่าย
ประชาสังคม เครือข่ายประชารัฐ และในสาขาวิชาชีพต่างๆ คนบางกลุ่มมอง “เครือข่าย” ว่าเป็นเพียง
ค าที่รู้กันเฉพาะในวงการหน่ึง แต่ปัจจุบันมีองค์กรจ านวนมากตระหนักว่า “เครือข่าย” เป็นเคร่ืองมือ
ที่มีคุณค่าในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันหรือ
เกี่ยวข้องกันให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด 

เครือข่ายคืออะไร เครือข่ายท างานอย่างไร ท าไมบางเครือข่ายประสบความส าเร็จ แต่บาง
เครือข่ายไม่ประสบความส าเร็จในขณะที่จ านวนเครือข่ายมีเพ่ิมข้ึนมากมาย แต่ยังไม่มีใครศึกษา
อย่างจริงจังถึง ความแตกต่างในการด าเนินงานของเครือข่ายองค์ประกอบของความส าเร็จและ
ปัญหาของเครือข่าย 
ลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือข่าย 
 เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหน่ึงที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะ
มีขอบเขตที่ ชัดเจน รู้วาใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใช่สมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ มี
โครงสร้างทางสังคมในระดับหน่ึง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขต 
การเข่ือมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเ ห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ 
สาระของการเช่ือมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะคือ  

-  เครือข่าย การแลกเปลี่ยน 
-  เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร  
-  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

ในการอยู่ร่วมกัน เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสร้างข้ึนมาท า
หน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอๆกัน ดังน้ัน
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่ม/องค์กรมากนัก 
 ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกันของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมน้ันเป็น
ความสัมพันธ์ในทุกๆด้านที่บุคคลทั้งหมดในเครือข่ายสังคมมีต่อกัน ทั้งระบบเศรษฐกิจ  การ
แต่งงาน เครือญาติ การเมือง และอื่นๆ ส่วนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมข้ึนได้แก่
การไปมาหาสู่ การเย่ียมเยียน การปรึกษาหารือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เครือข่ายสังคมของ
บุคคลหน่ึงๆจึงเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมทางสังคมของบุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายสังคม ซึ่งสามารถ
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยเช่นกัน 
 ความสัมพันธ์ทางสังคมที่บุคคลมีต่อกันและกันภายในเครือข่าย เมื่อเร่ิมจากบุคคลทีเป็นจุด
ศูนย์กลางก็จะขยายวงกว้างออกไปได้หลายปริมณฑลตามข้ันตอนของวงจรชีวิต สถานภาพและ
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บทบาทของบุคคลผู้น้ัน จนเกิดปัญหาข้ึนว่าเมื่อจะท าการศึกษาเครือข่ายสังคม จะมีวิธีการใดบ้างที่
จะช่วยระบุขอบเขตของเครือข่ายสังคมน้ันได้ 
 ความสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดเครือข่ายรวมและเครือข่ายย่อย เครื อข่ายย่อยก็คือ
ความสัมพันธ์ส่วนหน่ึง ในหลายๆ ส่วนของเครือข่ายรวม โดยที่เครือข่ายน้ันต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
หลักเกณฑ์เดียวกับเครือข่ายรวม หลักเกณฑ์น้ีอาจต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ เครือญาติ 
การเมือง หรือระบบย่อยอื่นๆ ของสังคม เครือข่ายรวมเปรียบเสมือนระบบสังคมใหญ่ และเครือข่าย
ย่อยเปรียบเสมือนระบบสังคมย่อยในการศึกษาเครือข่ายเราอาจศึกษาเครือข่ายย่อยได้ นอกจากน้ียัง
มีแนวความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายตรงและเครือข่ายอ้อม โดยเครือข่ายตรงว่าหมายถึง การติดต่อ
โดยตรงของบุคคลที่มีกับผู้อื่น ได้แก่ครอบครัว ญาติพ่ีน้องเพ่ือนบ้าน และผู้ร่วมงาน ซึ่งบุคคล
เหล่าน้ีมักมีการติดต่อกันสม่ าเสมอ ส่วนเครือข่ายอ้อมน้ัน หมายถึง การเกี่ยวข้องติดต่อของบุคคลที่
มีต่อผู้อื่นทางอ้อมโดยที่บุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลางอาจไม่รู้จักบุคคลน้ันโดยตรง แต่สามารถติดต่อ
ผ่านสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายของตนได้ แนวความคิดน้ีช่วยให้เห็นเส้นโยงใยความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลได้ชัดเจนว่า มีการติดต่อกันอย่างไร ผ่านใครบ้าง แต่จะไม่เห็นความแน่นแฟ้นของความ 
สัมพันธ์ดังกล่าว เพราะคนที่ติดต่อกับโดยตรงอาจไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมก็ได้ 
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บทที่ 3 
สถานการณก์่อนด าเนินการวิจัย 

น าบทวิเคราะห์สถานการณ์ มาประกอบการน าเสนอ สรุปได้ดังน้ี 
      1. วิกฤตการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร 
     2. การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต   

3. สถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ปี 2553-2555 
4. จุดเร่ิมต้นของการด าเนินการสร้างเครือข่าย 

1. วิกฤตการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 
แนวโน้มของสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรของไทยลดลงอย่างเห็นชัดเจนจากปี 2533 ที่มี

แรงงานภาคเกษตรสูงเกือบ 2 ใน 3 ของผู้มีงานท าทั้งหมด (ร้อยละ 63.4) ในปี 2554  เหลือเพียงร้อย
ละ 41.1 ซึ่งในทางกลับกันแรงงานได้ก้าวเ ข้าไปท างานในภาคบริการ และภาคการผลิตเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะภาคบริการ (การขายส่ง การขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง เป็นต้น) มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จนมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผู้ท างานภาคการเกษตรในปัจจุบัน โดย
เพ่ิมจากร้อยละ 23.0 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 39.6 ในปี 2554  

ส าหรับอาชีพในภาคการผลิต (รวมการไฟฟ้า ประปา ก่อสร้าง) พบว่า สัดส่วนไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักโดยเพ่ิมจากร้อยละ 13.5 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 19.3 ในปี 2554 ดังแผนภาพ 
(ภาพที่ 5) ที่มา: โครงการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2530 – 2554 
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ภาพที่ 5 การแสดงอัตราส่วนร้อยละของผู้ที่ท างานในภาคการเกษตร โดยจ าแนกตามช่วงอายุ  
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การเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ท างานในภาคการเกษตรของคนรุ่นใหม่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มาน้ี เมื่อจ าแนกตามอายุจะพบว่า  

ประชากรกลุ่มอายุ 15-24 ปี (วัยรุ่น) มีแนวโน้มที่จะท างานภาคการเกษตรลดน้อยลงเกือบ 3 
เท่าตัวในช่วง 20 ปี คือ จากร้อยละ 35.3 ในปี 2530 เหลือในปี 2554 เพียงร้อยละ 12.1 ส่วนในกลุ่ม
อายุ 25-39 ปี พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วงปี 2530-2540 และปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง
จนในปี 2554 เหลือผู้ท างานในภาคการเกษตรร้อยละ 28.7 ขณะที่ในกลุ่มอายุ 40-59 ปี มีสัดส่วน
คนท างานในภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 25.7 เป็นร้อยละ 46.3 ในปี 2530 และ 
2554 ตามล าดับ ส าหรับผู้สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) พบว่า มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเกือบ 3 เท่าตัว คือ จากร้อย
ละ 4.4 ในปี 2530 เป็นร้อยละ 12.8 ในปี 2554  

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันแรงงานไทยหันไปประกอบอาชีพด้านการ
ผลิต และการบริการเป็นจ านวนมาก และท างานด้านการเกษตรลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 15-24 ปี) หากสถานการณ์ยังเป็นอย่างน้ีต่อไปคาดว่าในอนาคตประเทศไทยซึ่งเป็น
ประเทศเกษตรกรรม หากจะคงความเป็น “ครัวโลก” อาจต้องหันไปพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติมากข้ึน 
เพ่ือทดแทนแรงงานไทยในภาคเกษตรที่ขาดหายไป  

ดังน้ัน จึงควรเตรียมการวางแผนก าลังคนด้านน้ีให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและป้องกันปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมา  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานข้าม
ชาติที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรม โรคระบาดที่จะมาพร้อมกับแรงงานเหล่าน้ี เพ่ือให้ไทยยังคงครอง
สมญา “อู่ข้าวอู่น้ า” ได้ต่อไป 

ทิศทางของแรงงานภาคเกษตรไทยในขณะน้ี  อาจถือได้ว่าเ ร่ิมเข้าสู่ภาวะวิกฤติแล้ว 
เน่ืองจากปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรกรรมไทย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้รับการศึกษาน้อย และมี
รายได้ต่ า อีกทั้งแนวโน้มเข้ามารับช่วงต่อของคนรุ่นใหม่ก็ลดลงด้วย สาเหตุหลักของปัญหาแรงงาน
ภาคการเกษตรไทย มาจากลักษณะงานที่เป็นงานหนัก และมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก อีกทั้งยังได้รับ
ผลตอบแทนต่ า รายได้มีความไม่แน่นอนสูงน่ันเอง 

2. การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต   

ปัจจุบันมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  มีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง น ามาซึ่งการเช่ือมโยงกันมากข้ึน ผลจาการเปิดการค้า
เสรีท าให้โลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่หยุด
น่ิง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลกระทบโดยตรงท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด
การค้าเสรีย่ิงทวีความรุนแรงเพ่ิมมากย่ิงข้ึน จากภาวการณ์แข่งขันที่เกิดข้ึน น ามาซึ่งแนวทางการ
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ปรับตัวในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์        ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการ
บริการ โดยจ าเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และหันมาให้ความส าคัญในการเตรียมพร้อม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับสหกรณ์ที่จะด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ได้อย่างมั่นคง  
 จากภาวะและสภาพการผลิตในปัจจุบัน  จะปรับตัวกันอย่างไรกับตลาดที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง ความเสียงต่อการด าเนินธุรกิจภาคการเกษตร ซึ่งมีการผลิตสินค้าไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด แรงงานภาคเกษตรลดลง หายาก ค่าแรงสูง ปัจจัยการผลิตราคาสูง ความ
แปรปรวนจากสภาพอากาศ ที่ท าให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุน เลิกท าการเกษตร
เกษตรกรท้อแท้ หมดก าลังใจที่จะท าการเกษตร ไม่เห็นความส าคัญของการท าอาชีพเกษตร  เพราะ
คิดว่าท าไปแล้วก็จะมีแต่หน้ีสิน เกิดการเคลื่อนย้ายอาชีพเกษตรกรสู่สังคมเมือง ส่งผลต่อการขาดผู้
สืบทอดอาชีพเกษตร ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการผลิตพืชอาหาร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
การแข่งขันที่รุ่นแรง ย่อมเป็นแรงกดดันกับเกษตรกรและสหกรณ์ จ าเป็นต้องเร่งปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต   
 ปัจจัยส าคัญ  คือ การบ่มเพาะสร้างเกษตรกรยุคใหม่ที่จะเป็นแรงผลักดัน ให้เกิดทายาท
เกษตรกร ควบคู่กับ การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งหวังพัฒนาตนเองจากการเป็นเกษตรกร สู่

การท าการเกษตรเชิงธุรกิจเพ่ือความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร 
การขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรและการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ ให้ก้าวทันกับพลวัตของ

การเปิดการค้าเสรีต่างๆ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ความเป็นพลวัตด้าน
การค้าและความร่วมมือ น าไปสู่ประเด็นข้อกีดกันทางการค้ารวมถึงกฎกติกาใหม่ ๆ การผูกขาดและ
ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ขณะเดียวกันมีแนวโน้มของความ
ร่วมมือในแต่ละภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ต้องเร่งปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดข้ึน ดังน้ัน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ของสหกรณ์การเกษตรทั้งหลาย คือ เกษตรกร
สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ   ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการบริหาร
จัดการในเชิงบูรณการร่วมกันของทุกฝ่าย  ต้องตระหนักถึงแนวการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้
เข้ามาท างานร่วมกับสหกรณ์ เยาวชนที่ยังเรียนอยู่ และท างานในแปลงผลิต  หรือเยาวชนที่ช่วยพ่อ
แม่ท างานในแปลง น าเขาเข้ามาเรียนรู้ รู้จักการวางแผนการผลิต ให้เห็นความส าคัญว่า  ถ้าเรามีการ
จัดการวางแผนที่ดี จะเป็นทายาทเกษตรกรได้ในอนาคต อย่างมั่นคง และภูมิใจในการประกอบ
อาชีพการเกษตร เพราะจะเป็นธุรกิจ ซึ่งจะเขาดูแลต้ังแต่ตลอดขบวนการผลิต  
ซึ่งจะเป็นการสร้างทายาทเกษตรกร ควบคู่กับ การสร้างทายาทสหกรณ์ด้วย  เพราะหากสหกรณ์ที่มี
แต่ผู้อาวุโสหมดไป ต่อไปสหกรณ์ของเราจะอยู่ได้อย่างไร เราต้องรีบสร้างทายาทข้ึนมา และสร้าง
อย่างมีศักยภาพ โดยการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต   การบริการและ
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การตลาด ให้สอดคล้องตรงกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าสหกรณ์สูงสุด น าไปสู่การเพ่ิม
ช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรและ
สหกรณ์ไปสู่ความย่ังยืน และในท้ายที่สุดจะเป็นต้นแบบส าหรับระบบธุรกิจเกษตรที่สหกรณ์ให้
ความส าคัญในสร้างอาชีพเกษตรกรและด าเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์สูงสุดข องสมาชิก ภายใต้
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสหกรณ์ สามารถ
ขับเคลื่อนเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์ทั้งระบบได้อย่างย่ังยืน  

3. สถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ปี 2553-2555  

สถานการณ์เงาะ ในปี 2555 มีพ้ืนที่เพาะปลูกมังคุดประมาณ  98,444 ไร่ ลดลงจาก     ปี 
2554 จ านวน 4,969 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.81 และมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตประมาณ 95,018 ไร่ ลดลงจากปี 
2554 จ านวน 5,031 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.03     

ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ  145,758 ตัน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2554 ประมาณ 1,888 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.31 ซึ่งผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดประมาณกลางเดือน
เมษายนเป็นต้นไป และมีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก (Peak) ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 

ตารางที่ 1 แสดงสถิติการเพาะปลูกเงาะ จังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2553–2555) 

เงาะ 2553 2554 2555 
พ้ืนที่เพาะปลูก  (ไร่) 108,046 103,413 98,444 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 104,377 100,049 95,018 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 126,852 143,870 145,758 
ผลผลิตต่อไร่    (กก.) 1,215 1,438 1,533 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกเงาะ (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การผลิต
เงาะ ย้อนหลัง 3 ปี (2553-2555) พ้ืนที่เพาะปลูกและพ้ืนที่ให้ผลผลิต มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองทุกปี 
แต่ปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งเงาะเป็นผลไม้ที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดสูงมาก หากเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น รวมถึงไม่สามารถขยายช่องทางการตลาดในตลาด
ต่างประเทศได้ จึงส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เกิดปัญหาช่องทางการตลาดไม่
เพียงพอต่อปริมาณผลผลิต ประกอบกับปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
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สถานการณ์มังคุด ในปี 2555 มีพ้ืนที่เพาะปลูกมังคุดประมาณ 139,073 ไร่ ลดลงจาก   ปี 
2554 จ านวน 354 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.25 และมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตประมาณ 118,282 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 
2554 จ านวน 3,202 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.78  

ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ  69,550 ตัน ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 
8,129 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.46 ซึ่งผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดประมาณต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป 
และช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต     มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก 
(Peak)  

ตารางที่ 2 แสดงสถิติการเพาะปลูกมังคุดจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2553–2555) 

มังคุด 2553 2554 2555 
พ้ืนที่เพาะปลูก  (ไร่) 139,085 139,427 139,073 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 114,393 115,080 118,282 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 89,455 77,679 69,550 
ผลผลิตต่อไร่    (กก.) 782 675 588 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกมังคุด (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การ
ผลิตมังคุด ย้อนหลัง 3 ปี (2553-2555) พ้ืนที่เพาะปลูกลดลง แต่พ้ืนที่ให้ผลผลิตมีแนวโน้มสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ืองทุกปี แต่ปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองทุกปีเช่นกัน ซึ่งมังคุดเป็นผลผลิตที่มี
ทิศทางการตลาดที่สามารถขยายตัวได้อีกมากทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า หรือช่องทางการตลาดไม่เพียงพอต่อปริมาณผลผลิต แต่ปัญหา
ของมังคุด คือ ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

สถานการณ์ทุเรียน ในปี 2555 มีพ้ืนที่เพาะปลูกทุเรียนประมาณ 184,199 ไร่ ลดลงจาก   
ปี 2554 จ านวน 2,030 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.09 และมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตประมาณ 167,350 ไร่ ลดลงจาก
ปี 2554 จ านวน 1,893 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.13  

ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 209,522 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 
ประมาณ 18,579 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.78 ซึ่งผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดประมาณกลางเดือนมีนาคม
เป็นต้นไป และช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต     
มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก (Peak)  
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ตารางที่ 3 แสดงสถิติการเพาะปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบรุี ย้อนหลัง 3 ปี (2553–2555) 

ทุเรียน 2553 2554 2555 
พ้ืนที่เพาะปลูก  (ไร่) 184,412 186,229 184,199 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 171,088 169,243 167,350 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 210,890 224,754 209,522 
ผลผลิตต่อไร่    (กก.) 1,233 1,328 1,232 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกทุเรียน (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การ
ผลิตทุ เรียน ย้อนหลัง 3 ปี  (2553-2555) พ้ืนที่เพาะปลูกและพ้ืนที่ ให้ผลผลิต มีแนวโน้มลดลง
สอดคล้องกับปริมาณผลผลิต ที่มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีปริมาณผลผลิตออก
สู่ตลาดสูง หากสามารถขยายช่องทางการตลาดทั้งในและตลาดต่างประเทศได้ จึงไม่ส่งผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า แต่ประสบปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

สถานการณ์ลองกอง ในปี 2555 มีพ้ืนที่เพาะปลูกลองกองประมาณ 92,734 ไร่ ลดลงจาก   
ปี 2554 จ านวน 4,971 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.09 และมีพ้ืนที่ให้ผลผลิตประมาณ 80,246 ไร่ ลดลงจากปี 
2554 จ านวน 1,085 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.33  

ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ  44,135 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 
ประมาณ 9,787 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.15 ซึ่งผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป และช่วงปลายเดือนมิถุนายน จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต     มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็น
จ านวนมาก (Peak)  

ตารางที่ 4 แสดงสถิติการเพาะปลูกลองกองจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2553–2555) 

ลองกอง 2553 2554 2555 
พ้ืนที่เพาะปลูก  (ไร่) 98,191 97,705 92,734 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 76,363 81,331 80,246 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 52,232 53,922 44,135 
ผลผลิตต่อไร่    (กก.) 684 663 550 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกลองกอง (ตารางที่ 4) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การ
ผลิตลองกอง ย้อนหลัง 3 ปี (2553-2555) พ้ืนที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองทุกปี พ้ืนที่ให้ผล
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ผลิต และปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ซึ่งลองกองเป็นผลผลิตที่มีทิศทางการตลาดที่
สามารถขยายตัวได้อีกมากทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ า หรือช่องทางการตลาดไม่เพียงพอต่อปริมาณผลผลิต แต่ปัญหาของ ลองกอง คือ 
ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบพ้ืนที่เพาะปลูกผลไม้ที่ให้ผลผลิตในจังหวัดจันทบุรี ป2ี554–2555 

 
ชนิดพืช 

ปี 2554 
พ้ืนที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ปี 2555 
พ้ืนที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

 
เพ่ิมขึ้น 

(ไร่) 

 
ลดลง 

(ไร่) 

 
คิดเป็น% 

1.เงาะ 100,049 95,018  5,031 5.03 
2.มังคุด 115,080 118,282 3,202  2.78 
3.ทุเรียน 169,243 167,350  1,893 1.13 
4.ลองกอง 81,331 80,246  1,085 1.33 
    ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

 
 จากข้อมูลทั้งหมดน ามาแสดงในรูปแบบแผนภูมิได้ดังน้ี (ภาพที่ 6) 

 
ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบพ้ืนที่เพาะปลูกผลไม้ที่ให้ผลผลิตในจังหวัดจันทบุรี ปี 2554–2555 
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จากข้อมูลในตารางและแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า  สัดส่วนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารที่ให้ผล
ผลิตทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี  มีแนวโน้มลดลงทั้งเงาะ ทุเรียน  และลองกอง โดยเฉพาะเงาะมี
จ านวนพ้ืนที่ให้ผลผลิตลดลงอย่างมากถึง 5,031 ไร่ซึ่งคิดเป็น 5.03 ของพ้ืนที่เพาะปลูกผลไม้ทั้งหมด  
น่ันย่อมแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชอาหารในจังหวัดจันทบุรีมีความเสี่ยงโดยตรง  

4. จุดเร่ิมต้นของการด าเนินการสร้างเครือข่าย 
สหกรณ์เป็นรูปแบบเศรษฐกิจหน่ึงในหลายรูปแบบที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่มี

ความเช่ือเหมือนกันที่ว่าการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะท าให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มี
หลักการในการปฏิบัติ และมีวิธีปฏิบัติให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะต้องมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน และอยู่ในเง่ือนไข
ความรู้ พร้อมทั้งมีคุณธรรม อันจะเป็นการสอดรับกันระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  
จากการด าเนินการโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 1 และที่ 2 มุ่งไปที่การแก้ไขปัญหา
การท าสวนผลไม้คุณภาพอย่างเป็นระบบ จนเกิดต้นแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้เชิงคุณค่า ในที่สุด
สามารถต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ เกิดมิตรไมตรีเกื้อหนุน แบ่งปัน สู่การสร้างสังคมเกษตรกร  
 แต่กลับพบว่ากระแสราคายางพาราที่เพ่ิมสูงขึ้น กลับเป็นแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต
ผลไม้ เกิดความไม่ม่ันใจในการผลิต การเป็นผู้ผลิตผลไม้ยังสะท้อนให้เห็นวังวนของปัญหาอย่างไม่
รู้จบ ทั้งที่เราได้ร่วมกันค้นหาทางออก แต่ก็ต้องจบลงด้วยการไม่มั่นใจในอาชีพ ซึ่งพบกับปัญหา
หลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน 
ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน ราคาผลผลิตตกต่ า มีหลากหลายประเด็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกรในปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกผลไม้เป็นสวนยางพารา ซึ่งพบมีการขยายพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว หาก
สถานการณ์เป็นเช่นน้ี ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการผลิตพืชอาหาร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

เกษตรกรส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญที่เงินตราเป็นหลัก  ย่ิงปัจจุบันการด าเนินชีวิตของ
ชาวสวนผลไม้พ่ึงพาวัตถุนิยม ท าให้สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรเปลี่ยนแปลงตามกระแส

ค่านิยมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังน้ัน หากมีทางเลือกใดที่ท าให้ตนเองมีความมั่งค่ังมากกว่า ชาวสวน
ผลไม้ก็จะเลือกทางเลือกน้ัน และแน่นอนพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราก็เป็นทางเลือกหน่ึงที่ชาวสวน
ผลไม้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

จากสถานการณ์ดังกล่าวประกอบกับ การแข่งขันที่รุ่นแรง ย่อมเป็นแรงกดดันกับ
เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์ จ าเป็นต้องเร่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร ปัจจัยส าคัญคือการขยายผลงานวิจัยในการบ่มเพาะ
สร้างเกษตรกรยุคใหม่ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดทายาทเกษตรกร ควบคู่กับการสร้างผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงที่มุ่งหวังพัฒนาตนเองจากการเป็นเกษตรกร สู่การท าการเกษตรเชิงธุรกิจเพ่ือความ
มั่นคงในอาชีพผู้ผลิตพืชอาหาร 

ขณะที่ปัจจุบันความต้องการอาหารจากการที่ประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  นับว่า
เป็นสิ่งที่ทีมวิจัยให้ความส าคัญ เน่ืองจากจังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้อันดับหน่ึงของ
ภาคตะวันออก มีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมถึงเกษตรกรมีทักษะในการ
ผลิต จึงมีความได้เปรียบในการผลิตผลไม้ คุณภาพสู่ตลาดโลกได้    ดังน้ัน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) ของสหกรณ์การเกษตรทั้งหลาย คือ เกษตรกรสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ  
ฝ่ายจัดการของสหกรณ์   และข้าราชการในพ้ืนที่  จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการ
บริหารจัดการในเชิงบูรณการร่วมกันของทุกฝ่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องตรงกับความ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือน าคุณค่าสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้
เกิดการพัฒนาทั้งตัวเกษตรกรและสหกรณ์ไปสู่ความย่ังยืน รวมถึงเกิดเป็นองค์ความรู้ของเกษตรกร
และสหกรณ์ต่างๆ น าร่อง  เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปให้กับสมาชิกและสหกรณ์อื่นๆเป็นต้นแบบผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ให้เกิดความสามารถในเชิงแข่งขัน และในท้ายที่สุดจะเป็นต้นแบบส าหรับระบบ
ธุรกิจที่สหกรณ์การเกษตรสามารถขับเคลื่อนร่วมกับภาคีพันธมิตรในการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน น าไปสู่การก้าวผ่านภาวการณ์แนวโน้มการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เกิดประโยชน์กับสมาชิก
ชุมชนและสหกรณ์ได้อย่างย่ังยืน 
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บทที ่4 

        กระบวนการวจิัย 

 

การขบัเคล่ือน “เครือข่ายคุณค่าผลไม ้ระยะท่ี 3” ภายใตชุ้ดโครงการวิจยัการเช่ือมโยงโซ่

อุปทานน้ี มีรูปแบบการดาํเนินการวิจยัเชิงพื้นท่ี ผูกโยง “คนตน้นํ้ า” กบั “คนกลางนํ้ า สู่ธุรกิจเชิง

คุณค่า สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ สู่คนปลายนํ้ าท่ีมุ่งท่ีจะให้เกิดความย ัง่ยืนของเกษตรกรผูผ้ลิตพืช

อาหารท่ียนืหยดัท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางการตลาด 

กจิกรรมที่ 1 :  การเปิดเวทีกาํหนดแนวทางการขับเคลือ่นแผนงานเครือข่ายฯผ่านกลไก

กลุ่มผู้ผลติผลไม้คุณภาพ 

     ทีมวิจยัไดร่้วมกบัผูป้ระสาน รศ.จุฑาทิพย ์ภทัรวาทสร้างความเขา้ใจแนวทางการวิจยัใน

ระยะท่ี 3 ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.)เพื่อเตรียมความ

พร้อมใหทุ้กฝ่ายไดรั้บรู้ถึงวตัถุประสงคก่์อนเดินทางร่วมกนัเพื่อให้สามารถดาํเนินการไดส้ําเร็จตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

ผลทีไ่ด้จากการเปิดเวท ี

     แนวทางการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของเครือข่ายฯ มุ่งไปสู่การสร้างการเปล่ียนแปลง

ใน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มที่ 1: สมาชิกสหกรณ์/เกษตรกรชาวสวนผลไม ้ท่ีสนใจ ภายใตก้ระบวนการวิจยัจะ

ใชก้ลไกศูนยเ์รียนรู้ นาํชุดความรู้และปราชญช์าวสวนผลไมถ่้ายโอนความรู้สู่เกษตรกรเพื่อการปลูก

จิตวิญญาณการทาํสวนผลไมคุ้ณภาพ และปรับความคิดเร่ืองการทาํการเกษตรอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะ

ก่อใหเ้กิดสํานึกและกระบวนทศัน์ในการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม และลดกระแสความต่ืนตวั

ในการเปล่ียนอาชีพดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 กลุ่มที่ 2: ภาคีพนัธมิตรภายใตโ้ซ่อุปทาน ภายใตก้ระบวนการวิจยันั้นจะใช้กลไกของ

แผนธุรกิจท่ีคาํนึงถึงการตลาดแบบองค์รวมท่ีจะร่วมมือกนัพฒันาระบบธุรกิจผลไมข้องเครือข่าย

ภายใตโ้ซ่อุปทานสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม ในการกระจายผลไมผ้่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ สู่

ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มที่ 3: ผูบ้ริโภค การวิจยัในคร้ังน้ีจะขยายผลไปสู่การสร้าง Trust ในผลไมคุ้ณภาพ

ของเครือข่ายในกลุ่มผูบ้ริโภคภายใตช่้องทางการตลาด Farmer Shop สหกรณ์ และช่องทาง

การตลาดต่าง ๆ 
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 ซ่ึงแนวทางการดาํเนินการดงักล่าว จะนาํไปสู่การยกระดบัความสามารถในการดาํเนิน

ธุรกิจของเครือข่ายผลไม ้การสร้างความมัน่คงในอาชีพของชาวสวนผลไม ้และการสร้างความ

เช่ือมัน่ไวว้างใจในผลไมคุ้ณภาพแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 2 เปิดเวทีการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้ ปรับความคิดเร่ืองการทํา

การเกษตรอย่างยัง่ยนื ขยายผลสู่การสร้างทายาทเกษตรกร 

           ทีมวิจยัร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จาํกัด เครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ เปิดเวทีสร้างกระบวนการปรับเปล่ียนแนวคิด ทศันคติในการทาํอาชีพเกษตรกร เปิดโอกาส

ใหเ้กษตรกรสมาชิกนาํบุตร หลาน เขา้มาร่วมเวทีสร้างความเขา้ใจถึงปัญหาการขาดแคลนผูสื้บทอด 

โดยใช้กิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนในการส่งผ่านความสําคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกร 

ความรู้สึก ปัญหาข้อขัดแย้งทางความคิดระหว่างการส่งผ่านรุ่นต่อรุ่น จากเกษตรกรรุ่นเก่า  

สู่เกษตรกรรุ่นใหม่  ลูกหลานมีทศันคติต่ออาชีพของพ่อแม่ ค่านิยมทางการศึกษาท่ีไม่มุ่งเนน้ดา้น

การเกษตร ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คาํนึง

ความสาํคญัของระบบการจดัการคุณภาพผลผลิต 

ผลทีไ่ด้จากการเปิดเวท ี

                            พบปัญหาที่สะท้อนการทําการสวนผลไม้ เม่ือลูกหลานช่วยทาํงานในแปลงผลิต 

ผูใ้หญ่ควรมีการพูดคุยแนะนาํและปรับแนวคิดเขา้หากนั ควรให้โอกาสในการเรียนรู้ การจดัการ

แปลงผลิต  พ่อแม่มกัออกคาํสั่งให้ทาํงานในแปลงผลิต เหมือนสั่งคนงานในแปลง ควรมอบความ

ไวว้างใจและ ควรจะใหผ้ลตอบแทนลูกเพื่อสร้างแรงจูงใจและมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร ควร

เปิดโอกาสให้เด็กไดมี้การเรียนรู้และสร้างทศันคติใหม่ ในการประกอบอาชีพเกษตร วนัน้ีเรากาํลงั

จะสร้างสังคมซ่ึงเป็นสังคมอีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงเราก็ยงัมองเห็นปัญหาอยู ่และยงัมีปัญหาอ่ืนๆท่ีทาํให้ผูค้น

ออกจากอาชีพเกษตรกร เช่น ปัญหาอุทกภยั ปัญหาหน้ีสิน ราคาผลผลิตตกตํ่าดงันั้นถา้หากขาดรุ่นลูก

รุ่นหลานท่ีจะสานงานดา้นเกษตรต่อก็จะทาํให้เกิดปัญหาอีกมากมายตามมา เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการ

ขาดอาหาร เพราะเราเป็นผูผ้ลิตพืชอาหาร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคการท่องเท่ียว และ

ภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโดยรวม สําหรับปัญหาหลกัในตอนน้ีคือ ขาดทายาทท่ีจะสานงาน

การเกษตร เน่ืองจากทศันคติดา้นการศึกษารูปแบบใหม่ไม่ค่อยมุ่งเน้นดา้นการเกษตร ซ่ึงรุ่นพ่อรุ่น

แม่หากไม่มีการสานต่องานก็คงตอ้งทิ้งอาชีพเกษตรกร จึงอยากถามทายาทวา่ ถา้หากตอ้งการจะสาน

งานดา้นการเกษตรต่อ จะสานต่ออยา่งไร และจะทาํอยา่งไรกบัการแข่งขนัในอนาคต  เกิดการร่วม

กลุ่มทายาทเกษตรกร ท่ีเกิดจากความสมคัรใจพร้อมท่ีจะร่วมเดินทางกบักลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ เกิดการเรียนรู้และปรับตวัท่ีจะทาํงานรวมกนั บนแนวทางการพฒันาระบบการผลิตผลไม้

คุณภาพใหเ้หมาะสมตามสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 



กระบวนการวจิยั 27 
 

กิจกรรมที่ 3: การเปิดเวทีนําชุดความรู้และปราชญ์ชาวสวนผลไม้ถ่ายโอนความรู้สู่

เกษตรกรเพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และลดกระแส

ความตื่นตัวในการเปลีย่นอาชีพ 

 ทีมวิจยัร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จาํกดัและ

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จาํกดั กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพมะขาม กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพอ่างคีรี  

กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพวงัแซ้ม  กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพฉมนั  เครือข่ายผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพตาํบล

พลวง  ตาํบลตะเคียนทอง  ตาํบลชากไทย  และทายาทเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 

จาํกดั  นอกจากน้ี  ยงัมีสมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จาํกดัมาร่วมเรียนรู้อีกด้วย  รวม

ผูเ้ขา้ร่วมเวทีรวมทั้งส้ิน 42 คน สืบเน่ืองจากการขบัเคล่ือนเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพให้

ความสําคญัในการจดัชุดความรู้การจดัการแปลงผลิตในระดบัคนตน้นํ้ า เรานาํชุดความจากการ

ทาํงานวิจยัคร้ังท่ีผ่าน เปิดห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเผยแพร่ ปรับแนวความคิดในการจดัการแปลง

ผลิต เพื่อการทาํการเกษตรท่ีย ัง่ยนื  

ผลทีไ่ด้จากการเปิดเวท ี

การจดัการคุณภาพผลผลิต เกษตรกรตอ้งมีการเตรียมความพร้อมตน้ให้สมบูรณ์ ซ่ึงจะให้

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และมองอนาคตของพืชไปข้างหน้า เรียนรู้ถึงปัญหาของพืชแต่ละชนิดไม่

เหมือนกนั ตอ้งเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง มองไปอีก 10 ขา้งหน้า  ความสําคญัจึงอยูท่ี่ชุดความรู้การ

ถอยอายุพืช การตดัแต่งก่ิง และทรงพุ่มไมผ้ล ท่ีประกอบไปด้วยมงัคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง นํา

กระบวนการตัดแต่งก่ิงด้วยวิธีถอยอายุพืชไปใช้ในปีท่ีผ่านมา คือ คุณณรงค์  อิ้วหุ่ย คุณวิชัย 

ประกอบทรัพย์  และคุณมนัส พลคิดขึน้มาแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์สภาพลําต้น ปริมาณผลผลิต 

ขนาด นํ้าหนกัก่อนและหลงัการตดัแต่งก่ิง โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

นาํวิธีการตดัแต่งก่ิงมาประยุกต์ใช้กบัสวนผลไมข้องตนเอง  โดยตดัแต่งก่ิงใหญ่ท่ีทบัซ้อน

กนัออก  เพื่อใหแ้สงและอากาศเขา้ถึงลาํตน้ไดส้ะดวก  สังเกตเห็นไดว้า่  ก่ิงท่ีเหมือนใกลจ้ะหมดอายุ

กลบัมีสภาพท่ีแข็งแรงข้ึน  ตน้ท่ีตดัแต่งก่ิงเสร็จเรียบร้อยแลว้  สามารถแตกใบอ่อนรวดเร็วกว่าปีท่ี

ผา่น ๆ มา”เก็บรวบรวมขอ้มูลมาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการตดัแต่งก่ิง  พบวา่ลาํตน้มีขนาดความ

สูงท่ีลดลง  ก่ิงหลกัมีจาํนวนนอ้ยลง  ระยะห่างระหวา่งก่ิงเพิ่มมากข้ึน  แสงสามารถเขา้สู่ลาํตน้ได ้3 

ทิศทาง  เม่ือทรงพุม่โปร่ง  ตน้จึงสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มท่ี  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไว ้ 

ทาํใหท้ราบวา่ขนาดความสูงท่ีเหมาะสมแก่การเก็บเก่ียวผลผลิตคือความสูง  4  เมตร  จาํนวนก่ิงเฉล่ีย  

20  กว่าก่ิง ตน้ทุนการผลิตลดลง ระยะเวลาในการจดัเร็วข้ึน ค่าใช้จ่ายถูกลง ค่าแรงปัจจยัการผลิต 

สุดทา้ยไดผ้ลผลิตคุณภาพดี ดงันั้น หลกัการ วชิาการ การแลกเปล่ียน เรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง ไม่มีอะไร 

ถูกหรือผดิ ข้ึนกบั เป้าหมายของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั 
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กจิกรรมที ่4. เปิดเวทขียายผลการสร้างกลุ่มผู้ผลติผลไม้คุณภาพ  

  ทีมวิจัยร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด เปิดเวทีเผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยัให้แก่

เกษตรกรเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ  เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้และเขา้ใจแนวทางใน

การพฒันาการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ ภายใต ้“การขบัเคล่ือนการพฒันาสหกรณ์บนระบบ

การคา้ท่ีเป็นธรรม” ปัจจยัท่ีเป็นความกงัวลต่อภาคการเกษตร มีเกษตรกรขนาดเล็กจาํนวนมาก  มี

ตน้ทุนสูงและขาดการจดัการเชิงธุรกิจ การผลิตผลไมย้งัขาดความเขา้ใจในการจดัการคุณภาพ  ไม่

คาํนึงถึงผูบ้ริโภค เกษตรกรกา้วไม่ทนักบักลไกทางการตลาดสมยัใหม่ การผลิตยงัเป็นแบบดั้งเดิม 

คือ มีการคละเคลา้ผลผลิต  ผูผ้ลิตเป็นรายเล็กรายน้อยไม่สามารถเขา้ถึงการตลาดได ้จึงมีคาํถาม 

“สมาชิกตอ้งการอะไรจากสหกรณ์”  และ “สหกรณ์ตอ้งการอะไรจากสมาชิก” เราจึงตอ้งมาร่วมกนั

หาคาํตอบ วางเป้าหมายและหาทางเดินไปพร้อมๆกนั เพื่อประโยชน์ท่ีทุกคนจะได้รับ เพื่อสร้าง

ความมัน่คงในอาชีพการทาํการเกษตร  

  เน่ืองจากสหกรณ์ไดมี้การเจรจาขยายตลาดกบัคู่คา้ ในหลายตลาด ในแต่ละปีมีปริมาณคาํสั่ง

ซ้ือเพิ่มข้ึน  แต่สหกรณ์ตอ้งประสบกบัปัญหาดา้นการบริหารคาํสั่งซ้ือเพื่อจดัส่งผลไมคุ้ณภาพให้กบั

คู่คา้ไม่เพียงพอ ทาํใหส้หกรณ์ตอ้งบริหารความเสียงดา้นปริมาณและราคา ท่ีสหกรณ์บริหารจดัให้ได้

จุดคุม้ทุนในแต่ละวนัดว้ย การขยายเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ จึงเป็นปัจจยัสําคญัในการ

บริหารธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในภาพรวมของการสร้างความมัน่คงใน

อาชีพเกษตรกร 

ผลทีไ่ด้จากการเปิดเวท ี 

         เปิดเวทีในคร้ังน้ี  ไดรั้บความสนใจมีเกษตรกรผูผ้ลิตเงาะเขา้ร่วมเวที 55 ราย  เกษตรกรท่ีเขา้

ร่วมเวที ตระหนักถึงความสําคญัแนวทางการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถ

ปรับตวักบัการแข่งทางการตลาดและปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า โดยมีการรวมกลุ่มแยกเป็นเกษตรกร

ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี ตาํบลปัถวแีละตาํบลฉมนั 19 คน และเกษตรกรท่ีอยูใ่นกลุ่มตาํบลมะขามและตาํบลอ่าง

คีรี 15 คน โดยกาํหนดให้มีการเปิดเวทีปรับเปล่ียนแนวคิดในการพฒันาการผลิต การวางแผนผลิต 

และวางแผนการตลาดร่วมกบัสหกรณ์ท่ีจุดแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพตาํบลชาก

ไทย โดยมีพ่อวิชยั ประกอบทรัพย ์เป็นผูเ้ปิดเวทีถ่ายโอนการปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อสร้างจิตสํานึก

การรวมกลุ่มสร้างความสัมพนัธ์บนความเป็นหน่ึงเดียวกนั พร้อมเดินทางร่วมกนั พฒันาจากความ

เป็นเพื่อน สู่การเป็นคนครอบครัวเดียวกนั 

 

 



กระบวนการวจิยั 29 
 

กจิกรรมที ่5. การเปิดเวท ีภาคพีนัธมติรภายใต้โซ่อุปทาน การกระจายผลไม้ผ่านช่องทาง

การตลาดต่าง ๆ สู่ผู้บริโภคอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ทีมวจิยัไดร่้วมกบักลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ สหกรณ์พนัธมิตรทางธุรกิจ แลกเปล่ียนแนวทาง

พฒันาช่องการการตลาด โดยตอ้งการให้ทายาทเกษตรกรได้เรียนรู้และเขา้ใจระบบตลาดสินค้า

เกษตร ซ่ึงปัจจุบนัมีการแข่งขนัรอบดา้น การมุ่งสู่การทาํตลาดเชิงสร้างสรรค์  ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค คู่คา้ 

จะเขา้มามีส่วนร่วมกาํหนดคุณภาพสินคา้ หากทายาทเกษตรไดเ้รียน จากประสบการณ์ในการแสดง

หาโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดผลไมคุ้ณภาพ ก็จะทาํให้เขา้ใจและเขา้ถึงความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวคิด ในการทาํการเกษตร นาํมาซ่ึงการพฒันาคุณภาพผลไมเ้พื่อให้เกิด

ความมัน่คงในประกอบอาชีพเกษตรกร 

การวางแนวทางในการพฒันาระบบธุรกิจเครือข่าย ภายใต ้“โซ่อุปทานผลไมคุ้ณภาพ ” การ

สร้าง Trust ตน้นํ้ า ผูผ้ลิตโดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงทางการตลาด ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค จะมีส่วน

ร่วมในการพฒันาการผลิตให้เกิดความไวว้างใจในผลไมคุ้ณภาพ ตลาดในอนาคตจะอยูใ่นมือผูข้อง

ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตตอ้งยอมรับและเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง จึงไดก้าํหนดแนวทางในการศึกพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค นาํมาสังเคราะห์การขบัเคล่ือนเครือข่ายธุรกิจ “เชิงคุณค่า”    

ผลทีไ่ด้จากการเปิดเวท ี  

กจิกรรมแสดงจําหน่ายผลไม้คุณภาพ ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ 

นายปรีชา พวงพิกุลและนายสาโรจน์ ปลายพิกุล ทายาทเกษตรกร ได้ถอดบทเรียนกลุ่ม

ลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 25-50 ปี  มีศกัยภาพในการซ้ือ  โดยผูซ้ื้อคาํนึงถึงคุณภาพความ

ปลอดภัยซ่ึงปัจจัยด้านราคาไม่ใช่ตัวแปรในการเสนอขายพฤติกรรมผู ้บริโภคส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัของคุณภาพสินคา้เนน้ความสดใหม่ ปลอดภยั และความสะดวกสบาย  ผูบ้ริโภคตอ้งการ

ผลไมท่ี้พร้อมรับประทานผูจ้าํหน่ายจึงตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในตวัผลผลิตท่ีจะเสนอขายลูกคา้

เทคนิคการขาย  ในการเสนอขายตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่  เพื่อกระตุน้ยอดขาย  

 การจดัการสินคา้ตน้ทางของสหกรณ์ตอ้งมีการคดัเลือกสินคา้คุณภาพจากเกษตรกรในเครือข่าย

ผูผ้ลิตคุณภาพโดยตรง  เน่ืองจากการท่ีสินคา้ท่ีนาํไปขายในห้าง  ความสําคญัจึงอยูท่ี่คุณภาพและการ

กาํหนดมาตรฐาน กลุ่มผูผ้ลิตและสหกรณ์จะตอ้งเขม้งวดในการคดัเลือกสินคา้ท่ีจดัส่งไปจาํหน่าย   

ปัญหาท่ีพบ  ลูกคา้ขาดความเขา้ใจในการทดสอบคุณภาพสินคา้ พบวา่ลูกคา้มีพฤติกรรมบีบผลผลิต

ทาํใหผ้ลผลิตชํ้าไดรั้บความเสียหาย หรือบางรายตอ้งการชิม  ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการขาย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   

1.สหกรณ์ควรมีการจดัทาํส่ือสร้างความเขา้ใจทาํเอกสารเก่ียวกบัการสร้างความเช่ือมัน่ใน

สินคา้คุณภาพ 

 2. สร้างส่ือนาํเสนอการจดัการแปลงผลิตของเกษตร 
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 3. เสนอใบรับรองมาตรฐานเกษตรกร 

 4. ขาดความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการวางสินคา้  เพื่อสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 การจดัเก็บสินคา้  สละเป็นสินคา้สด  ทาํใหก้ารจดัเก็บไดย้าก  ผลผลิตมีความเสียหาย 

กจิกรรมแสดงจําหน่ายผลไม้คุณภาพ ตลาดสุขใจ        

 นายวฒิุชยั ประกอบทรัพย ์และนายกษิดิส   ปราบไพริน ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ

ไปศึกษาวิถี ตลาดสุขใจเป็นตลาดจาํหน่ายสินค้าท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัย ผู ้ค้าขายในตลาดมี

จรรยาบรรณตลาดและมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีชดัเจน  โดยจะมีจุดตรวจสารเคมี

ทุก 2 สัปดาห์ ตลาดสุขใจ จึงจดัเป็นตลาดท่ีเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายชดัเจน สินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายใน

ตลาด กาํหนดราคาตามคุณภาพสินคา้สําหรับการนาํผลไมคุ้ณภาพในจาํหน่ายพบวา่ การเคล่ือนยา้ย

ผลไม้ต้องมีการเพิ่มศกัยภาพในการบรรจุเพื่อการขนส่ง เพื่อป้องกันความเสียหาย เน่ืองผลไม้

เสียหาย ทาํใหข้ายไม่ไดร้าคา สําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ในตลาดเฉล่ียประมาณ 100 คนต่อ

วนั ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว   รักสุขภาพ พนกังานของโรงแรม ลูกคา้มีกาํลงัซ้ือสูง ผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการผลผลิตคุณภาพของกลุ่ม  

กจิกรรมแสดงจําหน่ายผลไม้คุณภาพ ตลาดนํา้หัวหิน 

คุณสุดารัตน์  ไดแ้บ่งปันประสบการณ์ในการศึกษาโอกาสในการขยายช่องการตลาด โดย

ไดมี้โอกาสขายผลผลิต ให้กลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติทั้ง จีน เกาหลี ไตห้วนั และไดเ้ห็นเทคนิคการขาย

สินคา้ เช่นการนาํเสนอสินคา้ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ รูปแบบการพฒันาสินคา้ บรรจุภณัฑ์ การรับรอง

รองมาตรฐาน ลว้นเป็นส่ิงสาํคญัในการทาํการตลาด   

 พ่อวิชัยสรุปแนวคิด เกษตรกรสมาชิกมีหน้าท่ีผลิตตามความตอ้งการของตลาด โดยตอ้งมี

การวางเป้าหมายร่วมกบัสหกรณ์ สหกรณ์มีหนา้ท่ีทาํตลาดวางแผนการตลาด พฒันาไปควบคู่กนั เรา

ตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจให้ไดค้วามย ัง่ยืนถึงจะเกิดการจดัการจึงเป็นส่ิงตอ้งขบัเคล่ือน แนวทาง

คือเกษตรกรควรลดปริมาณผลผลิต เพราะถา้แข่งขนัในเร่ืองปริมาณเราจะตอ้งสู้กบัแรงงานและราคา

ปัจจยัการผลิต เน่ืองจากผลผลิตเราตอ้งเก็บทุกลูก เก็บทีละลูก งานวิจนัของเราจึงมุ่งไปท่ีการจดัการ

ทรงพุม่ ชุดความรู้น้ีสมาชิกของเราก็ไดน้าํเอาแนวความคิดตรงน้ีไปปรับใชแ้ลว้ก็เห็นประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 6 เปิดเวทีกําหนดแผนการปฏิบัติงานวิจัย การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์

ภายใต้โซ่อุปทาน เพือ่พฒันาศักยภาพการดําเนินธุรกจิแก่สหกรณ์และกลุ่มผู้ผลติผลไม้

คุณภาพ สร้างพนัธมติรเครือข่ายการผลติและการตลาด 

  ทีมวิจยัตระหนักถึง สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจในระบบทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในระดบัท่ีเป็นท่ี

พึ่ งพาของเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีดําเนินงานของสหกรณ์ โดยเกษตรกรมุ่งหวงัท่ีได้รับการ

สนบัสนุนจากสหกรณ์ ทั้งดา้นเงินทุน การประกอบอาชีพ ร่วมถึงความมัน่คงในการดาํรงชีพในถ่ิน
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ฐาน อย่างมีความสุข การขบัเคล่ือนงานวิจยัจึงกาํหนดแนวทางการศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการ

ธุรกิจรวบรวมผลไมคุ้ณภาพของสหกรณ์ท่ีสามารถส่งผลกระทบเช่ือมโยงกบัธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจ

จดัหาปัจจัยการผลิต เพื่อตอบสนองการประกอบอาชีพการทาํสวนผลไม้คุณภาพท่ีมีสหกรณ์

การเกษตรในพื้นท่ีเป็นองคห์ลกัในการสร้างความเขม้แข็งต่อเกษตรกรสมาชิก โดยเนน้การพฒันา

ระบบธุรกิจเชิงคุณค่าภายใตโ้ซอุปทานท่ีขบัเคล่ือนธุรกิจท่ีทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเป็น

ธรรม เพื่อการดาํรงอยูข่องผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สร้างความมัน่คงแก่เกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร  

ผลทีไ่ด้จากการเปิดเวท ี  

การขบัเคล่ือนเครือข่าย เชิงพื้นท่ี เพื่อให้การพฒันาคุณภาพชีวิต สวสัดิการ สังคมอยู่อย่างเป็นสุข 

ร่วมกนัขาย ขายตรง สนบัสนุนให้มีการติดต่อส่ือสาร กบัผูบ้ริโภค โดยมีความตอ้งการให้ทายาท

เกษตรกรท่ีเขา้มาร่วมเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย  มุ่งให้เกิดขยายชุดความรู้แบ่งปันสู่เพื่อน

เกษตรกร  ประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภค/คู่คา้ไดเ้ขา้ถึงกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพเพื่อให้เกิดการขยาย

ช่องทางการตลาด  การรวมกนัขายโดยวิธีการสหกรณ์ มีการบริหารจดัการปริมาณ/คุณภาพ การ

สร้างตลาดของเกษตรกรผา่นสหกรณ์ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ แนวทางในการบริหารจดัการห่วงโซ

อุปทานผลไม้ของสหกรณ์ อันนํามาซ่ึงความมั่นคงในอาชชีพเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารและความ

มั่นคงของสหกรณ์ในการดําเนินธุรกจิเพือ่มวลสมาชิก 

1 .เกิดการเรียนรู้การบริหารจดัการแปลงผลิตโดยการจดัเก็บขอ้มูลในแปลงผลิตมาวิเคราะห์

ความสามารถในการบริหารจัดการแปลงผลิต การแบ่งสัดส่วนแปลงผลิต การลงทุน ความรู้

ความสามารถในการผลิตรายชนิดพืช การวเิคราะห์การลงทุน นาํมากระบวนการให้ชดัเจนเกษตรกร

มีตน้ทุนการผลิตนอ้ยลง ลดการจดัการ (ความสูญเสียแรงงาน/การใชปั้จจยั ) สามารถกา้วสู่การเป็น

ทายาทเกษตรกรอยา่งมัน่ใจ พร้อมๆกบัการเกิดความเช่ือมัน่ยืนหยดัในการเป็นเกษตรกรผูผู้ผ้ลิตพืช

อาหาร 

2.เกิดการสร้างความน่าเช่ือถือ (ผูบ้ริโภค-คู่ค้า)โดยคํานึงถึงคุณภาพ รับรองคุณภาพ 

ตรวจสอบยอ้นกลบั มุ่งเนน้ความปลอดภยั เกิดความไวว้างใจ กลุ่มเครือข่ายไดข้นาดกลุ่มผูผ้ลิตพืช

อาหาร จาก 8 กลุ่ม เป็น 19 กลุ่ม ใน 2 อาํเภอ โดยมุ่งสร้างจิตสํานึกในการพฒันาการจดัการเพื่อให้

ไดผ้ลไมคุ้ณภาพ ควบคู่กบัการบริหารจดัการแปลงผลิตให้ไดม้าตรฐาน GAP  ควบคู่กบัการพฒันา

จุดคดัแยกให้ไดมาตรฐาน GMP เพื่อส่งมอบผลไมคุ้ณภาพให้แก่คู่คา้และผูบ้ริโภค โดยคาํนึงถึง

คุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งผูบ้ริโภคและคู่คา้ 

ไดรั้บความเป็นธรรม จากการส่งมอบสินคา้คุณภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสม โดยจะนาํมาซ่ึงการขยาย

ตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3.เกิดการบริหารจดัการธุรกิจรวบรวมผลิตทีมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้น

ความสําคญัดา้นการให้บริการ สนบัสนุนอาชีพหลกัของเกษตรกรในพื้นท่ีดาํเนินการให้เกิดความ
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มัน่คง มัง่คัง่ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ เพิ่มพูนองค์ความ เกิดเครือข่ายเรียนรู้ 

แบ่งภูมิปัญหา วชิาการเกษตรกา้วหนา้ สนบัสนุนปัจจยัการผลิต จดัหาช่องทางการตลาดหลากหลาย

ระดบั เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรสมาชิกอนัเป็นการเพิ่มความมัน่คงอาชีพ นาํมาซ่ึงความย ัง่ยืน

ของสหกรณ์ สมาชิกอยูดี่ กินดี ดว้ยวธีิการสหกรณ์  

4. เกิดการผกูโยง – เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้พฒันาการผลิต 

การสร้างเครือข่ายคุณค่าผลไมเ้พื่อพฒันาระบบสหกรณ์ ความสัมพนัธ์และการรับรู้ใน

บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญันาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื การสร้างแรง

บนัดาลใจใหเ้กิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จนสามารถดาํเนินงานเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั ผา่นขบวนการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการในแปลงผลิต การบริหารจดัธุรกิจ การ

สร้างสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ เกิดกระบวนการจดัการองคค์วามรู้ มุ่งพฒันาตนเอง พฒันาชุมชน 

พฒันาสหกรณ์ สร้างเป็นเครือข่าย ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จร่วมกนั การศึกษาจากงานวจิยัคร้ังน้ี 

สามารถแยกประเด็นการสร้างเครือข่ายคุณค่าผลไมเ้พื่อพฒันาระบบสหกรณ์ ออกเป็น 2 กิจกรรม  

กจิกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนา 

1. สร้างเครือข่าย(Network)พนัธมิตรในการเผยแพร่แนวคิดการพฒันาการผลิตผลไม้

คุณภาพ 

2. สหกรณ์ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างกิจกรรมการมีส่วนรวมส่งเสริมการรวมกลุ่ม

กาํหนดกิจกรรม สวสัดิการ เพื่อใหเ้กษตรกรทัว่ไปไดเ้ห็นถึงความแตกต่างของการ

รวมกลุ่มเพื่อพฒันาการผลิต 

3. พฒันาเครือข่ายพนัธมิตรเพื่อพฒันาระบบธุรกิจรวบรวมผลไมคุ้ณภาพ 

4. สร้างกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มผูผ่ลิตผลไมคุ้ณภาพและสหกรณ์อยา่ง

ต่อเน่ือง 

กจิกรรมการเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ 

1. พฒันาระบบคุณภาพการส่งมอบสินคา้/บริการ(การบริหาร Value chain) 

2. เพิ่มขีดความสามารถการจดัการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ 

3. สร้างความเขม้แขง็ในการดาํเนินธุรกิจแบบองคร์วม ผกูโยงเครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่ม

ผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

4. สร้างองคค์วามรู้และพฒันาบุคลากร ทั้งดา้นการพฒันาการผลิต และการพฒันาธุรกิจ

รวบรวมผลไมคุ้ณภาพโดยใหค้วามสาํคญัการสร้างเครือข่ายแบ่งปัน 
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7. เปิดศูนย์การเรียนรู้ “กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ” 

ด้วยตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการผลิตคุณภาพ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายสําคัญ เพื่อ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกร การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน โดยมุ่งหวงัให้

เกษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรบนกระบวนการบริหารจดัการท่ีใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการ

พฒันาอาชีพ พฒันาชุมชน และพฒันาสหกรณ์ 

สู่การพฒันาการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นวิชาการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง ท่ีสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับแปลงผลิตของตนเอง มีการช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่าง

เกษตรกรและสหกรณ์ในการสนบัสนุนการพฒันาการผลิต ขยายช่องทางการตลาด ซ่ึงจะนาํมายงั

ความย ัง่ยนืในการประกอบอาชีพเกษตรกร ผา่นการปรับเปล่ียนทศันคติของคนรุ่นต่อไปให้มาสนใจ

ในการประกอบอาชีพการเกษตร มุ่งพัฒนาระบบการผลิตผลไม้คุณภาพให้เหมาะสมตาม

สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพที ่7 เป้าหมายเครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย 
ผู้ผลติผลไม้ 

คุณภาพ 

เศรษฐกจิ 

ชุมชนเข้มแขง็ 

สร้างรายได้ 

 

สร้างความมั่นคงในอาชีพ 

      แบ่งปัน 

      เกือ้กลู 

 

สร้างสังคมเกษตร 
สังคมอยู่เยน็เป็นสุข 



กระบวนการวจิยั 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 แนวทางสร้างเครือข่ายคุณค่าผลไม ้

คุณค่า/

วสัิยทศัน์ 

 

 

ผู้มส่ีวน

เกีย่วข้อง 

 

 

มติิด้าน

กระบวน     

การ

ภายใน 

 

 

 

 

มติิด้าน

การเรียนรู้ 

และ

พฒันา ทุนทางสังคม (เครือข่ายคุณค่าผลไม้) 

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    

มีความเสมอภาค เป็นธรรม    

มีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง 

 

       การเกษตรยัง่ยนื ความมัน่คง 

       เกษตรกรมคุีณภาพชีวติทีด่ ี

 

เกษตรกรมอือาชีพ 

 

การทาํการเกษตรทีม่ีผลติภาพสูง  

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

การทาํการเกษตรอย่างมแีบบแผน 

ขดีความสามารถของสหกรณ์ 

เกษตรมภูีมคุ้ิมกนั 
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บทที ่5 

การขบัเคลือ่นเครือข่ายคุณค่าผลไม้ “คนต้นนํา้” 

 

การขบัเคล่ือน “เครือข่ายคุณค่าผลไม ้ระยะท่ี 3” ภายใตชุ้ดโครงการวิจยัการเช่ือมโยงโซ่

อุทาน มีรูปแบบการดาํเนินการวิจยัเชิงพื้นท่ี ผกูโยง “คนตน้นํ้ า” กบั “คนกลางนํ้ า สู่ธุรกิจเชิงคุณค่า 

สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ สู่คนปลายนํ้ าท่ีมุ่งท่ีจะให้เกิดความย ัง่ยืนของเกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหารท่ี

ยืนหยดัท่ามกลางการเปล่ียนทางการตลาด การพฒันาระบบธุรกิจเครือข่าย ภายใต ้“โซ่อุปทาน

ผลไมคุ้ณภาพ ” การสร้าง Trust ตน้นํ้า ผูผ้ลิตตอ้งคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงทางการตลาด ผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภค จะมีส่วนร่วมในการพฒันาการผลิตใหเ้กิดความไวว้างใจในผลไมคุ้ณภาพ การส่งผา่นการ

พฒันาการผลิตผลไมคุ้ณภาพ จากคนรุ่นเก่า สู่ คนรุ่นใหม่   ปัญหาขอ้ขดัแยง้ทางความคิด การให้

ความสาํคญัของระบบการจดัการคุณภาพผลผลิตอยา่งมีเหตุ มีผล นาํขอ้มูลรอบดา้น ผา่นขบวนการ

เปล่ียนถ่ายความศรัทธาต่ออาชีพเกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร  

การทาํงานวจิยัเครือข่ายคุณค่าผลไมร้ะยะท่ี 3 “ทีมวิจยัตอ้งการจะนาํเสนอความทา้ทายของ

เกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหารท่ีพร้อมจะยนืหยดัท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางการตลาด ภายใตก้ารเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผา่นขบวนการขบัเคล่ือนของเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

ภายใตก้ารคา้ท่ีเป็นธรรม การจดัการด้านการผลิตนับว่าเป็นปัจจยัท่ีทีมวิจยัให้ความสําคญั การ

รวมกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ เพิ่มพูนองคค์วามรู้ ควบคู่กบัการใชเ้วทีการมีส่วนร่วมในการพฒันา

กระบวนการผลิต เผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยัให้แก่เกษตรกรอย่างกวา้งขวาง จึงทาํให้เกิดการขยาย

เครือข่าย เพื่อมุ่งท่ีจะให้เกษตรกรกา้วหนา้ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการผลิตทางกระบวนการ

ผลิตในระยะตน้นํ้า ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือตนเองในระดบัแรก ทั้งน้ีทีมวิจยัมุ่งไปท่ีจุดมุ่งหมายสําคญั

เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเสริมสร้าง ความเขม้แข็งของชุมชน โดน

มุ่งหวงัใหเ้กษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรบนกระบวนการบริหารจดัการท่ีให้เกษตรกรมีส่วน

ร่วมในการพฒันาอาชีพ พฒันาชุมชน พฒันาสหกรณ์ 

ในส่วนระยะเวลาท่ีผา่นมา ชุดความรู้โครงการวิจยัเครือข่ายคุณค่าผลไมร้ะยะท่ี 1พบวา่

ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน มีหน้ีสิน จากการเปิดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ พบว่าในความเป็นจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดไม่ได้เกิดจากผลผลิต แต่เกิดจากความไม่

เขม้แข็ง ความไม่เขา้ใจ และการไม่ร่วมมือกนัของตวัเกษตรกรเอง ประเด็นสําคญัอยูท่ี่ การรวมกนั

ขายสร้างเครือข่ายการผลิตเป็นหวัใจหลกั ในอดีต “เราไม่ใชต้ลาดนาํการผลิต” ทาํให้ผลผลิตออกมา

ล้นตลาด รัฐบาลตอ้งทุ่มงบประมาณมาช่วยเหลือทุกปี เกษตรกรสมาชิกผูผ้ลิตต้องปรับเปล่ียน

 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม ้“ระยะท่ี 3  
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แนวคิดใหม่ ถา้อยูโ่ดดเด่ียวไม่รวมตวักนั ก็จะขาดโอกาสในดา้นต่างๆ ผลจาการขบัเคล่ือนงานวิจยั

ระยะท่ี 1 เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เกิดการพึ่งพาตนเอง มีการ

แบ่งปันมากข้ึน จนเกิดเป็นความผูกผนั สร้างเกาะป้องกนัตวัเอง ด้วยระบบสหกรณ์ ร่วมกนัเพื่อ

สร้างคุณค่า เช่ือมโยงให้เกิดพลงั บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ในท่ีสุดทีมวิจยั ก็ไดเ้ห็นรูปแบบ

การทาํสวนผลไมคุ้ณภาพ ภายใตก้ลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 4 กลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มนาํร่อง บนแนวทาง

การเช่ือมโยงสู่เครือข่ายธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จาํกัด 

พร้อมท่ีจะเป็นแกนกลางในการขบัเคล่ือน อนัจะก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรสมาชิกผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ ขอ้เสนอแนะ โครงสร้างสหกรณ์การเกษตรในอนาคต ควรมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรควรเขา้มาทาํหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกอยา่งจริงจงั เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายท่ีแทจ้ริงในการจดัตั้งสหกรณ์ 

ในระยะท่ี 2 การต่อยอดและขยายผลการขบัเคล่ือนให้เกิดความเขม้แข็งทั้งทางดา้นการ

พฒันาการผลิต และการพฒันาช่องทางการตลาดผลไม ้ไปยงัสหกรณ์การเกษตรมะขาม จาํกดั ซ่ึงมี

พื้นท่ีดาํเนินการเช่ือมต่อกบัสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกฏู จาํกดั         ท่ีเป็นโมเดลตน้แบบ โดยการ

นาํเอาชุดความรู้ตวัแบบการทาํสวนผลไมคุ้ณภาพตามแนวทางการรวมกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการเรียนรู้ในการพฒันาการผลิตเช่ือมโยง  สู่การวางแผนการผลิตและ

การตลาดร่วมกนั ก่อใหเ้กิดการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง มุ่งให้

ความสําคญักบัการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ให้สามารถคิดเป็น 

ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น ดว้ยแนวทางการพึงพาตนเอง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นเคร่ืองมือในการ

จดัการ คน้หาองค์ความรู้ ทั้งท่ีมีอยู่เดิมและความรู้ใหม่ ไดมี้การขบัเคล่ือนกลุ่มผูผ้ลิตผลไมใ้น 8 

ตาํบล 2 อาํเภอ สามารถจาํแนกพืชท่ีผลิต รายชนิดพืช ปริมาณและมูลค่า สถานภาพทางเศรษฐกิจ

ของเกษตรกรในเครือข่าย เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัไดมี้การเปิดเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ มุ่ง

ไปสู่การพฒันาการผลิตอย่างต่อเน่ืองทั้งดา้นวิชาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง สามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมกบัแปลงผลิตของตนเอง 

ในการขบัเคล่ือนงานวจิยัในระยะท่ี 3 พฒันาศกัยภาพของตนนํ้า โดยใชแ้นวคิดการตลาด

เชิงสร้างสรรค ์ (Co-Creation Marketing)ท่ีมีมุมมองการรังสรรคร่์วมกนัระหวา่ง Producer และ 

Consumer โดยมุ่งเนน้การผลิตผลไมคุ้ณภาพตามความ ตอ้งการผูบ้ริโภค (Market Driven)การตลาด

ซ่ึงเป็นพื้นฐานสาํคญัในการสร้าง Cluster หรือการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็นลกัษณะการเช่ือมโยง

กนัของคลสัเตอร์ท่ีไม่ใช่การเช่ือมของผูป้ระกอบการกบัซพัพลายเออร์หรือพาร์ตเนอร์เพียงดา้น

เดียว แต่ยงัเช่ือมไปถึงผูบ้ริโภคดว้ย 
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การพฒันาระบบการผลิตผลไมคุ้ณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่คา้/ผูบ้ริโภค 

ผ่ายกระบวนการ Co-Creation หรือจะเรียกว่าเป็นการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมปฏิบติั เพื่อให้

เหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การ

แข่งขนัทางการตลาด ตลอดจนผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรท่ีเกษตรกรควรจะไดรั้บภายใต้

ภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวตัถุ ท่ีเกษตรกรไม่สามารถเลือกได ้

บทบาทสําคญัในการพฒันาเกษตรกร สหกรณ์ตอ้งให้ความสําคญัและสนบัสนุน ส่งเสริม

การประกอบอาชีพควบคู่ไปกบัการขบัเคล่ือนเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์ ทาํให้เกษตรมีรายไดแ้ละ

มีอาชีพท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงจะส่งผลต่อฐานะของสหกรณ์ในท่ีสุด  

1. กาํหนดกรอบแนวทางในการขบัเคลือ่นโซ่อปุทานต้นนํา้ 

เน้ือหาในบทน้ี ตอ้งการนาํเสนอการจดัการโซ่อุปทาน การพฒันากระบวนการผลิตผลไม้

คุณภาพมุ่งเนน้ท่ีจะเจาะลึกแปลงทายาทเกษตรกร โดยนาํชุดความรู้จากคนรุ่นเก่า ปรับประยุกตก์บั

การพฒันาแปลงผลิตแบบมีระบบ คาํนึงถึงการนาํขอ้มูลประวติัการผลิตรายชนิดพืช นาํมาวิเคราะห์

สถานการณ์การผลิต ให้ความสําคญัในการจดัการแปลงผลิตท่ีมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดใน

แปลงผลิตเดียวกนั ทาํใหจ้ดัการยาก ตน้ทุนสูง   

การสร้างรายได้อย่างมั่นคง คือ การพฒันาพื้นท่ี การปรับเปล่ียนพื้นท่ี การผลิตของ

เกษตรกร ตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของเกษตรกรแต่ละราย การใชป้ระโยชน์จากการใชท่ี้ดิน

ทางการเกษตร เลือกผลิต (มองตลาดเป้าหมาย ) จดัสัดส่วนแปลงผลิตมีการวางแผนการผลิต 

“คาํนึงถึงตลาดทาํการผลิต” /เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจากการลงทุนตลอดจน การบริหารจดัการ

แรงงาน เกษตรกรตอ้งเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงทางการตลาด ท่ีผูผ้ลิตให้ความสําคญัดา้นคุณภาพ

และความปลอดภยั จึงมีความจาํเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้งมีการวางแผนการผลิต ผลิตส่ิงท่ีขายได ้และ

ขายในส่ิงท่ีผลิตได ้เพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เกิดโอกาสในการขยายช่องทาง

การตลาด   

   การเก็บขอ้มูลการผลิต โดยแยกรายชนิดพืช อตัราเฉล่ียการลงทุนต่อไร่ ผลตอบแทนการ

ลงทุนโดยเก็บใช้วิธีการเก็บมูลจากเกษตรกรพฒันาเพื่อนําประกอบการตดัสินใจปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรในเครือข่าย มุ่งท่ีจะใหเ้กิดการขยายเครือผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ  

 เครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไม้คุณภาพ เปิดเวทีสร้างกระบวนการปรับเปล่ียนแนวคิด 

ทศันคติในการทาํอาชีพเกษตรกร เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรสมาชิกนาํบุตร หลาน เขา้มาร่วมเวทีสร้าง

ความเข้าใจถึงปัญหาการขาดแคลนผูสื้บทอด โดยใช้กิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนในการส่งผ่าน

ความสําคญัของการประกอบอาชีพเกษตรกร ความรู้สึก ปัญหาขอ้ขดัแยง้ทางความคิดระหวา่งการ

ส่งผา่นรุ่นต่อรุ่น จากเกษตรกรรุ่นเก่า สู่ เกษตรกรรุ่นใหม่  ลูกหลานมีทศันคติต่ออาชีพของพ่อแม่ 
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ค่านิยมทางการศึกษาท่ีไม่มุ่งเนน้ดา้นการเกษตร ขาดการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากรุ่นสู่รุ่นอยา่งเป็น

ระบบ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คาํนึงความสาํคญัของระบบการจดัการคุณภาพผลผลิต 

2. การเปิดเวทพีบปัญหาทีส่ะท้อนการทาํการสวนผลไม้  

เม่ือลูกหลานช่วยทาํงานในแปลงผลิต ผูใ้หญ่ควรมีการพดูคุยแนะนาํและปรับแนวคิดเขา้หา

กนั ควรให้โอกาสในการเรียนรู้ การจดัการแปลงผลิต  พ่อแม่มกัออกคาํสั่งให้ทาํงานในแปลงผลิต 

เหมือนสั่งคนงานในแปลง ควรมอบความไวว้างใจและ ควรจะใหผ้ลตอบแทนลูกเพื่อสร้างแรงจูงใจ

และมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร ควรเปิดโอกาสให้เด็กไดมี้การเรียนรู้และสร้างทศันคติใหม่ 

ในการประกอบอาชีพเกษตร 

การสร้างสังคมซ่ึงเป็นสังคมอีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงเราก็ยงัมองเห็นปัญหาอยู่ และยงัมีปัญหา

อ่ืนๆ ท่ีทาํให้ผูค้นออกจากอาชีพเกษตรกร เช่น ปัญหาอุทกภยั ปัญหาหน้ีสิน ราคาผลผลิตตกตํ่า

ดงันั้นถา้หากขาดรุ่นลูกรุ่นหลานท่ีจะสานงานดา้นเกษตรต่อก็จะทาํให้เกิดปัญหาอีกมากมายตามมา 

เช่นปัญหาเก่ียวกบัการขาดอาหาร เพราะเราเป็นผูผ้ลิตพืชอาหาร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 

ภาคการท่องเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโดยรวม สําหรับปัญหาหลกัในตอนน้ีคือ 

ขาดทายาทท่ีจะสานงานการเกษตร เน่ืองจากทศันคติดา้นการศึกษารูปแบบใหม่ไม่ค่อยมุ่งเนน้ดา้น

การเกษตร ซ่ึงรุ่นพอ่รุ่นแม่หากไม่มีการสานต่องานก็คงตอ้งทิ้งอาชีพเกษตรกร หากทายาทตอ้งการ

จะสานงานดา้นการเกษตรต่อ จะดาํเนินกิจกรรมอยา่งไร และจะทาํอยา่งไรกบัการแข่งขนัในอนาคต 

การร่วมกลุ่มทายาทเกษตรกรตอ้งเกิดจากความสมคัรใจพร้อมท่ีจะร่วมเดินทางกบักลุ่ม

เครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ เกิดการเรียนรู้และปรับตวัท่ีจะทาํงานรวมกนั บนแนวทางการพฒันา

ระบบการผลิตผลไมคุ้ณภาพใหเ้หมาะสมตามสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและ

ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การแข่งขนัทางการตลาด ตลอดจนผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรท่ี

เกษตรกรควรจะไดรั้บภายใตภ้าวะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวตัถุ ท่ีเกษตรกรไม่

สามารถเลือกไดอ้ยา่งมีเหตุ มีผล นาํขอ้มูลรอบดา้น  ผา่นขบวนการเปล่ียนถ่ายความศรัทธาต่ออาชีพ

เกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร เกิดการยอมรับ เกิดจิตรสาํนึก รักษบ์า้นเกิด รักษอ์าชีพเกษตรกร 

3. เจาะลกึแปลงผลติทายาทเกษตรกร  

มุ่งเน้นการนาํชุดความรู้จากคนรุ่นเก่า ปรับประยุกตก์บัการพฒันาแปลงผลิตแบบมีระบบ 

โดยนาํขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมของทายาทเกษตรกรตน้แบบ คือนายวุฒิชยั ประกอบทรัพย ์ซ่ึง

คาํนึงถึงประโยชน์ของการนําข้อมูลประวติัการผลิตรายชนิดพืช ให้ความสําคัญของการทํา

การเกษตรแบบยัง่ยืน  ยึดแนวทางภูมิแผ่นดิน ภูมิประเทศ สภาพพื้นท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการ

พฒันาการผลิตผลไมร้ายชนิด  ร่วมกบัภูมิสังคม ค่านิยมทางสังคมในพื้นท่ีการผลิต ภูมิปัญญาท่ีคน

รุ่นเก่าไดส้ั่งสมประสบการณ์การผลิตพืช  นาํมาเป็นขอ้มูลในการใช้ตดัสินใจในการพฒันาพื้นท่ี 
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การปรับเปล่ียนพื้นท่ี การผลิตของเกษตรกร ตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของเกษตรกรแต่ละ

ราย การใช้ประโยชน์จากการใช้ท่ีดินทางการเกษตร เลือกผลิต (โดยมองตลาดเป้าหมาย ) จดั

สัดส่วนแปลงผลิต/ ความคุม้ค่าจากการลงทุนตลอดจน ก ารบริหารจดัการแรงงาน การวางแผนการ

ผลิต “คาํนึงถึงตลาดนาํการผลิต เกษตรกรตอ้งเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงทางการตลาด ท่ีผูผ้ลิตให้

ความสําคญัดา้นคุณภาพและความปลอดภยั จึงมีความจาํเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้งมีการวางแผนการ

ผลิตพืชแต่ละชนิดในแปลงผลิต ผลิตส่ิงท่ีขายได ้และขายในส่ิงท่ีผลิตได ้เพื่อมุ่งตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค เกิดโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด นาํมาซ่ึงรายไดแ้ละความย ัง่ยืนใน

อาชีพเกษตรกร 

ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแปลงผลิต โดยการคดัเลือกแปลงทายาทเกษตรกร จาํนวน 2 

ราย โดยการพิจารณา พฤติกรรมการผลิต ของเกษตรกรท่ีให้ความสําคญัในการตดัสินใจผลิตท่ีมี

ความแตกต่างกนัทั้งพื้นท่ีเพาะปลูก ชนิดพืช นาํมาใช้ในการเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

เกษตรกร เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์นาํมาประกอบการตดัสินใจ ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การผลิตของเกษตรกรในเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

4. แปลงผลติที ่1 การส่งผ่านทายาทเกษตร 

นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย ์อายุ 27 ปี สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป  

เป็นบุตรชายนายวิชยั  ประกอบทรัพย ์ทาํการเกษตรในพื้นท่ี 133 ไร่ ปลูกพืชหลายชนิดในแปลง

ผลิตเดียวกนัซ่ึงยากต่อการบริหารจดัการ เม่ือไดเ้ขา้ร่วมงานวิจยั จึงให้ความสําคญัการเก็บขอ้มูล

ตลอดขบวนการผลิต ทั้งการใช้ปัจจยัในการผลิต แรงงาน การเก็บเก่ียว การเคล่ือนยา้ยผลผลิตใน

แปลงผลิต ช่วงระยะเวลาท่ีผลิตออกสู่ตลาด เม่ือทาํการเก็บขอ้มูลการผลิตพบว่า พืชแต่ละชนิด

ตอ้งการปัจจยัการผลิต ปุ๋ย สารกาํจดัศตัรูพืช การเขา้ทาํรายของศตัรูพืชแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกนั 

จึงทาํให้เกิดความสูญเสีย แลว้นาํขอ้มูลรอบด้านมาใช้ในการตดัสินใจลงทุนโดยได้เร่ิม

ปรับเปล่ียนผลิตใหม่ทาํการแยกพื้นท่ีปลูกรายชนิดพืช ซ่ึงเน้นการปลูกพืชอาหารเป็นพืชหลัก  

ประกอบดว้ย เงาะ มงัคุด ลองกอง ทุเรียน กลว้ยไข่  ปลูกพืชเศรษฐกิจอยา่งยางพาราเป็นพืชรอง เพื่อ

บริหารความเส่ียงในแปลงผลิต ควบคู่กบัการสร้างงานให้แก่คนงานในแปลงผลิต (สูตรการคาํนวณ : 

พืน้ท่ีจริงแต่ละพืช*100/133) 
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ตารางที่ 6 การแบ่งสัดส่วนพืน้ทีเ่พาะปลูกในแปลงผลติ 

 

ชนิดพชื 

พืน้ที่

เพาะปลูก 

(ไร่) 

 

คิดเป็น 

(%) 

 

พืน้ทีใ่ห้ผล

ผลติ(ไร่) 

 

คิดเป็น 

(%) 

 

พืน้ทีย่งัไม่ให้

ผลผลติ 

(ไร่) 

 

คิดเป็น 

(%) 

1. เงาะ 3 2% 3 2% 0 0 

2.มังคุด 35 26% 27 20% 8 6% 

3.ลองกอง 20 15% 20 15% 0 0 

4.ทุเรียน 40 30% 10 8% 30 22% 

5.กล้วยไข่ 5 4% 5 4% 0 0 

6.ยางพารา 30 23% 30 23% 0 0 

รวม 133 100 % 95 72 % 38 28 % 

ทีม่า:   ข้อมูลการแบ่งแปลงผลติของ นายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ปีการผลติ 2554/2555 

  

จากขอ้มูลทั้งหมดนาํมาแสดงในรูปแบบแผนภูมิไดด้งัน้ี  

ภาพที ่9 การแบ่งสดัส่วนพืชท่ีเพาะปลูกแยกตามรายชนิดพืช 
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การแบ่งสัดส่วนในแปลงผลิตนบัว่าเป็นขั้นตอนแรกท่ีเกษตรกรตอ้งคาํนึงเพื่อให้สามารถ

บริหารจัดการแปลงผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต ตอ้งมองเป้าหมายตลาด มีการกาํหนดตาํแหน่งตลาด ใชพ้ื้นท่ีใน

แปลงผลิตให้เหมาะสมกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการ ดา้นเงินทุน แรงงานท่ีมีอยู่ในแปลงผลิต 

สภาพพื้นท่ี ชนิดดินท่ีเหมาะสมกบัพืชชนิดใด สภาพภูมิอากาศ แหล่งนํ้ า  ความรู้ความชาํนาญ ภูมิ

ปัญญา ประสบการณ์ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเลือกจดัการแปลงผลิตรายชนิดพืช   

จากนั้นจดัเก็บขอ้มูลปริมาณผลผลิต นาํขอ้มูลปริมาณผลผลิตท่ีจาํหน่ายไดใ้นแปลงราย

ชนิดพืชในพื้นท่ีให้ผลผลิตแล้ว เปรียบเทียบรายได้จากการจาํหน่ายต่อไร่ และราคาถัว่เฉล่ียต่อ

กิโลกรัมนาํข้อมูลมาทาํการถ่วงนํา้หนัก เพ่ือใช้ตัดสินใจแบ่งสัดส่วนแปลงผลิตจากข้อมูลท่ีเก็บได้ 

โดยต้องคาํนึงถึงความชาํนาญและการบริหารความเส่ียงของพืชแต่ละชนิด 

ดงันั้นเพื่อความชดัเจนในขอ้มูลดงักล่าว จึงนาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนจาํนวนพื้นท่ี

เพาะปลูกท่ีใหผ้ลตอบแทนต่อไร่ ต่อไปน้ี 

ตารางที ่7 การเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณผลผลติ รายได้ต่อไร่ ราคาถั่วเฉลีย่ต่อกโิลกรัม 

 

ชนิดพชื 

พืน้ที่

ให้ผล 

(ไร่) 

ปริมาณ

ผลผลติ 

 (ตัน) 

คิดเป็น 

(%) 

รายได้

(บาท) 

ปริมาณ

ผลผลติ/ไร่ 

(ตัน) 

พืน้ที่

เพาะปลูก

(ไร่) 

รายได้/

ไร่ 

(บาท) 

ราคาเฉลีย่/

กก 

(บาท) 

เงาะ 3 8 10% 84,163 2.7 1 28,054 9.82 

มังคุด 27 18 22% 618,465 0.7 1 22,906 35.40 

ลองกอง 20 21 25% 493,914 1.1 1 24,904 22.64 

ทุเรียน 10 20 24% 606,863 2 1 30,343 29.83 

กล้วยไข่ 5 5 6% 174.440 1 1 35,000 35.00 

ยางพารา 30 11 13% 677,185 0.4 1 24,580 61.45 

รวม 95 83 100% 2,655,030     

ทีม่า: คาํนวณจากข้อมูลการจาํหน่าย ฤดูการผลติ มนีาคม – สิงหาคม 2555 
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จากขอ้มูลทั้งหมดนาํมาแสดงในรูปแบบแผนภูมิไดด้งัน้ี (ภาพท่ี 10) 

 

 
ภาพที ่10 แสดงอตัราส่วนของปริมาณผลผลิตท่ีจาํหน่ายไดใ้นแปลงผลิตรายชนิดพืช ปี 2555 

 

จากขอ้มูลทั้งหมดนาํมาแสดงในรูปแบบแผนภูมิไดด้งัน้ี (ภาพท่ี 11, 12, 13) 

 
 

ภาพที1่1 รายไดร้วมแยกรายชนิดพืชท่ีไดจ้ากการจาํหน่าย ปี 2555 
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ภาพที1่2 รายไดจ้ากการจาํหน่ายเปรียบเทียบต่อไร่ 

 

ภาพที1่3 เปรียบเทียบราคาถัว่เฉล่ียต่อกิโลกรัมรายชนิดพืชจากขอ้มูลการจาํหน่าย ปี 2555 
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 เม่ือพิจารณาสัดส่วนพื้นท่ีเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตท่ีไดจ้ากขอ้มูลทั้งหมดนาํมา

เปรียบเทียบพื้นท่ีเพาะปลูก ปริมาณผลผลิต รายได ้ราคาถัว่เฉล่ีย ท่ีไดรั้บของพืชแต่ละชนิด ใน

แปลงผลิต พบวา่ การจดัสัดส่วนแปลงผลิต เกษตรกรใหค้วามสาํคญัแบ่งแปลงพืชแตกต่างกนั ดงัน้ี 

  

1. เงาะโรงเรียน 

เงาะ โรงเรียน แบ่งแปลงผลิต 3 ไร่ ร้อยละ 2   ของพื้นท่ีทั้งหมด  ใหผ้ลผลิต  8 ตนัคิดเป็น

ร้อยละ 10 ของปริมาณผลผลิตในแปลงผลิต เฉล่ีย 2.7 ตนัต่อไร่  ขายได ้84,168 บาท ราคาถัว่เฉล่ีย

26,514 บาทต่อไร่ พบวา่เกษตรกรไดรั้บราคาถัว่เฉล่ียจากการจาํหน่ายเงาะโรงเรียน 9.82 บาทต่อ

กิโลกรัม ซ่ึงพบวา่ราคาตํ่าสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืนในแปลงผลิต  เน่ืองจากผลผลิตใน

แปลงออกจาํหน่ายเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีปริมาณเงาะโรงเรียนกระจุกตวัทาํให้ราคาตํ่า  

ภาพที ่14 ช่วงระยะเวลาในการจาํหน่ายเงาะท่ีมีผลต่อราคา 

2. มงัคุด 

มงัคุด แบ่งแปลงผลิต 35 ไร่ ร้อยละ26 ของพื้นท่ี ใหผ้ลผลิต 27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ของ

พื้นท่ีใหผ้ลในแปลงผลิต ส่วนพื้นท่ี 8 ไร่ ปลูกระหวา่งยางพารา พบปัญหา  ทาํใหไ้ม่สามารถ

คาํนวณปริมาณผลผลิตได ้เน่ืองจากความสูง และก่ิงกา้นใบของตน้ยางพาราปกคลุมตน้มงัคุด  จน

ทาํใหแ้สงแดดลอดผา่นลงมาดา้นล่างไดน้อ้ย  ตน้มงัคุดจึงขาดแสงแดด  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัใน

 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม ้“ระยะท่ี 3  



ผลการดาํเนินการวจิยั 45 
 

กระบวนการสังเคราะห์แสง  เพื่อช่วยปรุงอาหารไปหล่อเล้ียงลาํตน้ ตน้มงัคุดจึงไม่สามารถให้

ผลผลิตได ้ ดงัภาพดา้นล่าง (ภาพท่ี 15, 16) 

    
ภาพที1่5 แปลงผลิตมงัคุดในพ้ืนท่ี 8 ไร่ ใหผ้ลผลิตนอ้ย เน่ืองจากเกษตรกรทดลองปลูกระหวา่งแปลงยางพารา 

 

   
ภาพที1่6 การตดัแต่งก่ิง ทาํใหง่้ายต่อการจดัการ  

 

สาํหรับมงัคุดท่ีสามารถจาํหน่ายได ้18 ตนั คิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณผลผลิตในแปลง

ผลิตเฉล่ีย 0.7 ตนัต่อไร่ ขายได ้618,465 บาท ราคาถัว่เฉล่ีย 22,906 บาทต่อไร่ พบวา่เกษตรกรไดรั้บ

ราคาถัว่เฉล่ียจากการจาํหน่ายมงัคุดไดร้าคา 35.20 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงพบวา่ราคาสูงสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืนในแปลงผลิตกลุ่มพืชอาหาร 

 จากสถานการณ์จาํหน่ายมงัคุดในแปลงผลิตโดยการจดัเก็บขอ้มูลการจาํหน่ายในแต่ละช่วง

ระยะเวลา และขนาดการคดัแยกเกรดมงัคุดคุณภาพ ทมีีผลต่อราคาทีเ่กษตรกรได้รับจากการ

จําหน่าย หลงัจากท่ีทาํการถอยอายดุว้ยการลดขนาดความสูงของตน้ลง จนไดร้ะดบัท่ีสามารถ

จดัการไดง่้าย พร้อมกบัการตดัแต่งทรงพุม่ใหโ้ปร่ง เพื่อให้ไดผ้ลผลิตคุณภาพ   พบวา่ เกษตรกร

สามารถไดม้งัคุดคุณภาพเพิ่มมากข้ึน และผลผลิตท่ีมีคุณภาพเกรดรองลดลง  (ภาพท่ี17, 18) 
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ภาพที1่7 ช่วงระยะเวลาในการจาํหน่ายมงัคุดคุณภาพท่ีมีผลต่อราคา 

 

 
 

ภาพที1่8 รายไดจ้ากการจาํหน่ายมงัคุดตามการจดัเกรด ปี 2555 

เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนผลการจาํหน่ายมงัคุดคุณภาพจากตวัอย่างของสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิต

มงัคุดคุณภาพ ยอ้นหลงั 3 ปี พบวา่นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย ์มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิต

แบ่งโซนการผลิต มีการจดบนัทึกขอ้มลูการผลิต คน้หาแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิต ปัจจยัการ
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ผลิต ร่วมถึงปัญหาด้านแรงงาน โดยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อให้ได้มงัคุดคุณภาพ มากกว่าตอ้งการ

ปริมาณมากแต่กลบัมีมงัคุดตกเกรด ซ่ึงมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา จึงใหค้วามสาํคญัในการจดัการแปลง

ผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตในช่วงตน้ฤดูการผลิตซ่ึงส่งผลต่อปัจจยัด้านราคาสูงถึง 100-120 บาทต่อ

กิโลกรัม  

ตารางที ่8 ข้อมูลการรวบรวมและจําหน่ายมังคุดคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี (2553-2555) 

 

รายการ 

มังคุด 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จํานวน

ผลผลติ 

(กก.) 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

ราคา

เฉลีย่

(บาท) 

จํานวน

ผลผลติ 

(กก.) 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

ราคา

เฉลีย่

(บาท) 

จํานวน

ผลผลติ 

(กก.) 

จํานวนเงนิ 

(บาท) 

ราคา

เฉลีย่

(บาท) 

มนัร้อย 2,640.50 100,089.50 37.91 3,901.00 338,120.00 86.68 3,685.50 222,290.00 60.31 

กากใหญ่ 36.10 1,431.90 39.66 3,623.20 184,885.80 51.03 206.50 7,182.00 34.78 

มนัเล็ก 1,583.30 59,223.60 37.41 5,080.90 72,627.00 14.29 2,911.00 131,236.50 45.08 

มนัรวม 3,448.50 103,538.50 30.02    4,139.50 128,053.50 30.93 

กากรวม 30.00 2,160.00 72.00       

เบอร์รวม1 3,064.50 67,457.00 22.01    107.50 7,525.00 70.00 

เบอร์รวม2 62.00 3,128.00 50.45       

มนัรวม + 

มนัแดง 

751.80 24,065.00 32.01       

รวมเกรด

คุณภาพ 
11,616.70 361,093.50 31.08 12,605.10 595,632.80 47.25 11,050.00 496,287.00 44.91 

ตกไซด ์ 7,322.20 135,673.20 18.53 4,045.40 102,836.60 25.42 4,723.50 104,227.50 22.07 

ดอก 749.80 5,936.50 7.92 2,228.50 17,428.50 7.82 1,244.50 14,154.00 11.37 

ดาํ 1,341.00 11,845.50 8.83 1,917.20 13,499.50 7.04 311.50 3,231.00 10.37 

แตก 1,163.50 1,670.00 1.44 419.40 1,351.00 3.22 240.50 565.50 2.35 

รวม 

เกรดรอง 
10,576.50 155,125.20 36.72 8,610.50 135,115.60 15.69 6,520.00 122,178.00 18.74 

รวมทั้งหมด 22,193.20 516,218.70 23.26 21,215.60 730,748.40 34.44 17,570.00 618,465.00 35.20 

ราคาเฉลีย่

โดยรวม 
23.26 บาท 34.44 บาท 35.20 บาท 

 

จากขอ้มูลทั้งหมดนาํมาแสดงการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตมงัคุดคุณภาพในรูปแบบ

แผนภูมิไดด้งัน้ี (ภาพท่ี 19) 

 

 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม ้“ระยะท่ี 3  



ผลการดาํเนินการวจิยั 48 
 

ภาพที ่19 แสดงขอ้มูลการรวบรวมและจาํหน่ายมงัคุดคุณภาพ ยอ้นหลงั 3 ปี (2553-2555) 

จากขอ้มูลผลการจาํหน่ายมงัคุดคุณภาพเกรดส่งออกต่างประเทศ ปี2555 ปริมาณ 11,050.00 

กิโลกรัม มูลค่า 496,287 บาท ราคาเฉล่ียท่ีกิโลกรัมละ 44.91 บาท และเกรดในประเทศ ปริมาณ 

6,520.00 กิโลกรัม มูลค่า 122,178 บาท ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.74 บาท รวมปริมาณผลผลิตทั้งส้ิน 

17,570.00 กิโลกรัม มูลค่ารวมท่ี 618,465 บาท นายวุฒิชยั  ประกอบทรัพยไ์ดรั้บราคาเฉล่ียกิโลกรัม

ละ 35.20 บาท ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด  

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการจาํหน่ายมงัคุดคุณภาพเกรดส่งออก ปี 2554 ปริมาณ 12,605.10 

กิโลกรัม มูลค่า 595,632.80 บาท ราคาเฉล่ียท่ีกิโลกรัมละ 47.25 บาท และเกรดในประเทศ ปริมาณ 

8,610.50 กิโลกรัม มูลค่า 135,115.60 บาท ราคาเฉล่ียท่ีกิโลกรัมละ 15.69 บาท รวมปริมาณผลผลิต

ทั้งส้ิน 21,215.60 กิโลกรัม มูลค่า 730,748.40 บาท ราคาเฉล่ียท่ีกิโลกรัมละ 34.44 บาท ของปริมาณ

ผลผลิตทั้งหมด 

ปี2553 มงัคุดคุณภาพเกรดส่งออกมีปริมาณ 11,616.70 กิโลกรัม มูลค่า 361,093.50 บาท 

ราคาเฉล่ียท่ีกิโลกรัมละ 31.08 บาท และเกรดในประเทศ มีปริมาณ 10,576.50 กิโลกรัม มูลค่า 

155,125.20 บาท เฉล่ียกิโลกรัมละ 36.72 บาท รวมปริมาณผลผลิตทั้งส้ิน 22,193.20 กิโลกรัม มูลค่า 

516,218.70 บาท สมาชิกไดรั้บราคาเฉล่ียท่ีกิโลกรัมละ 23.26 บาท ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด 

นําข้อมูลราคาถัวเฉลี่ยมังคุด ทั้ง 3 ปี (ปี 2553 กิโลกรัมละ 23.26 บาท ปี 2554 กิโลกรัมละ

34.44 บาท และปี 2555 กิโลกรัมละ 35.20 บาท) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หลังจากการตัดแต่งทรง
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พุ่ม ผลผลติมังคุดมีคุณภาพเพิ่มมากขึน้ ถึงแม้ปริมาณผลผลิตจะลดลง น้ันหมายความว่าเกษตรกร

มีต้นทุนที่ลดลง ทั้งด้านการใช้ปัจจัยการผลิต แรงงานในแปลงผลิตและเวลาในการทํางานในแปลง

ผลติ สุดท้ายราคาผลผลติเฉลีย่ดีขึน้เมื่อเทยีบกบัทุกปี  

3. ลองกอง 

ลองกอง แบ่งแปลงผลิต 20 ไร่ ร้อยละ15 ของพื้นท่ีให้ผลผลิต ปริมาณผลผลิตท่ีจาํหน่ายได ้

21 ตนั คิดเป็นร้อยละ26 ของปริมาณผลผลิตในแปลงผลิต เฉล่ีย 1.1 ตนัต่อไร่ ขายได ้493,914บาท 

ราคาถัว่เฉล่ีย 24,904 บาทต่อไร่ พบวา่เกษตรกรไดรั้บราคาถัว่เฉล่ียจากการจาํหน่ายลองกองในราคา 

22.64 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงราคาอยูใ่นระดบัท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืนในแปลงผลิตในกลุ่ม

พืชอาหาร 

เม่ือศึกษาข้อมูลลองกองทั้งหมด นายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ได้ให้เหตุผลประกอบว่า  

ลองกองไดรั้บการตดัแต่งก่ิง และช่อดอกมาเป็นอย่างดี  ทาํให้ไดล้องกองขนาดไซด์ตรงตามความ

ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  ผลผลิตจึงไดร้าคาดี  ดงันั้นการตดัแต่งก่ิง และช่อดอก  จึงเป็นเร่ืองท่ี

เกษตรกรตอ้งตั้งเป้าหมายตลาดให้ชดัเจน ซ่ึงเม่ือจดัการในระยะดอกไดก้็จะทาํให้ผลผลิตมีปริมาณ

เสียหายนอ้ยลงดงัภาพ (ภาพท่ี 20) 

 
ภาพที ่20 แผนภูมิแสดงขอ้มูลช่วงระยะเวลาลองกองคุณภาพออกสู่ทอ้งตลาด 

4. ทุเรียน 

ทุเรียนแบ่งแปลงผลิต 40 ไร่ ร้อยละ 30 ของพื้นท่ีทั้งหมด ใหผ้ลผลิต 10 ไร่ ร้อยละ 8 ของ

พื้นท่ีใหผ้ลผลิต อีก 30 ไร่กาํลงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต  มีปริมาณผลผลิตท่ีจาํหน่ายได ้

20 ตนั คิดเป็นร้อยละ24 ของปริมาณผลผลิต เฉล่ีย 2 ตนัต่อไร่ ราคาถัว่เฉล่ีย 30,343 บาทต่อไร่ เฉล่ีย
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กิโลกรัมละ 29.83 บาท ขายไดท้ั้งส้ิน 606,863 บาท ซ่ึงทุเรียนเป็นพชืท่ีสร้างรายไดสู้งแต่เกษตรกร

ตอ้งบริหารความเส่ียงจากการใชปั้จจยัการผลิตสูง ตอ้งดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา  เพราะทุเรียนเป็น

พืชท่ีอ่อนแอเกิดโรคไดง่้าย  เกษตรกรตอ้งมีการปรับเปล่ียนแปลงผลิต ภายใน 20   ปีหรือเกษตรกร

บางรายปลูกไดไ้ม่ถึง 10 ปี เกิดปัญหาโรคระบาดในทุเรียน เช่น โรคผลเน่า หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 

โรครากเน่าโคนเน่า ท่ีจะแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหทุ้เรียนไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั 

หรือตายลงทั้งหมด เกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้งลงทุนในแปลงผลิตใหม่ต่อไป ซ่ึงสามารถแสดงขั้นตอน 

การเจริญเติบโตและการเกิดโรคในทุเรียนไดด้งัน้ี (ภาพท่ี 21) 

 

            ปีที่1                ปีที่4 ปีที5่                     ปีที่10        ปีที่20เป็นต้นไป 

                                 
ภาพที ่21 แสดงช่วงระยะเวลาการใหผ้ลผลิตทุเรียน 

 

จากรูปภาพแสดงขั้นตอนการเจริญเติบโตของทุเรียน  พบวา่ในช่วงระยะการเติบโต คือปีท่ี 

1 ถึงปีท่ี 4 ทุเรียนไม่ตอ้งตดัแต่งก่ิง เพราะตอ้งการการเจริญเติบโต แต่ในฤดูฝน ตอ้งทาํคนัดินใหสู้ง 

เพื่อไม่นํ้าขงัใตโ้คนตน้ ซ่ึงทุเรียนไม่เกิดโรคมากนกั นอกจากช่วงแตกใบอ่อน โรคท่ีพบไดแ้ก่ ใบ

ติด เพล้ียไก่แจ ้เพล้ียไฟ ไรแดง เม่ือพบโรคในทุเรียนเกษตรกรตอ้งหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี เพราะ

ตน้ทุเรียนยงัเล็ก สารเคมีจะสะสมและเขา้ไปทาํลายตน้ทุเรียน  

สาํหรับช่วงใหผ้ลผลิตคือ ปีท่ี 5 เป็นตน้ไป โดยจะใหผ้ลผลิตสูงสุดในปีท่ี 10 แต่โรคท่ีพบ

ในทุเรียนจะเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ โรคผลเน่า หนอนเจาะผลทุเรียน หนอนกินเมด็ทุเรียน เพล้ียไฟ 

ไรแดง เพล้ียแป้ง เพล้ียหอย  

สาํหรับปีท่ี 20 ข้ึนไป ทุเรียนจะเร่ิมมีปัญหาลาํตน้เร่ิมทรุดโทรม และโรคต่าง ๆ ในทุเรียน

จะเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคผลเน่า หนอนเจาะผลทุเรียน หนอนกินเม็ดทุเรียน 

เพล้ียไฟ ไรแดง เพล้ียแป้ง เพล้ียหอย  

ดงันั้น  ยิง่ทุเรียนมีอายมุากข้ึนเพียงใด  เกษตรกรยิง่ตอ้งใส่การบริหารจดัการในแปลงผลิต

เพิ่มมากข้ึน  นายวฒิุชยั  ประกอบทรัพยจึ์งเตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญหาน้ี  โดยมีวางโครงการ

ไวว้า่  จะทาํการเพาะปลูกทุเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี 
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5. กล้วยไข่ 

จากเดิมท่ีนายวุฒิชยั  ประกอบทรัพยว์างแผนผลิตกลว้ยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก ใน

ระหวา่งแปลงผลิตพืชหลกั เพื่อปลูกเป็นพืชรอง เพิ่มพนูรายได ้สร้างความมัน่คงในการประกอบ

อาชีพ โดยใหค้วามสาํคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประวติัการผลิต การใชปั้จจยัการผลิต การ

ปฏิบติังานแปลง เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจลงทุน โดยไดมี้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่

เครือข่ายกลุ่มผลิตผลไมคุ้ณภาพ เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน นาํไปสู่การพฒันาอาชีพเกษตรกรให้

สามารถยนืหยดัในสภาวะท่ีตลาดมีการเปล่ียนแปลง “ทาํอยา่งไรอาชีพเกษตรกรจะมีความมัน่คง” 

มุ่งเนน้ให้ตระหนกัคิดและเห็นความสาํคญัในสืบทอดอาชีพการทาํสวนผลไมจ้ากรุ่นสู่รุ่น สร้าง

ความมัน่ใจในอาชีพเกษตรกรชาวสวนผลไมแ้ก่ทายาทเกษตรกร  

จดัทาํฐานขอ้มูลการผลิตเพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุน โดยในปีท่ี 1 มีการ

จดัการพื้นท่ีการผลิตกลว้ยไข่ (Zonings) ออกเป็น 3 โซน รวมจาํนวน 1,472 ตน้ มีตน้ทุนรวมเป็น

เงินทั้งส้ิน 95,782 บาท คิดเป็นตน้ทุน 65.06 บาทต่อตน้ จาํนวนตน้ท่ีเก็บเก่ียวได ้1,094 ตน้ คิดเป็น

ร้อยละ 74.32 และจาํนวนตน้ท่ีเสียหาย 378 ตน้ คิดเป็นร้อยละ 25.68 ของจาํนวนตน้ทั้งหมด ทาํให้

ตน้ทุนรวมคิดเป็นตน้ทุน 87.55 บาทต่อตน้ 

ปี 2552 สามารถเก็บเก่ียวและจาํหน่ายกลว้ยไข่ มีปริมาณรวมทั้งส้ิน 5,932 กิโลกรัม รวม

มูลค่า 109,630 บาท ราคาเฉล่ียรวมกิโลกรัมละ 18.48 บาท คิดเป็นมูลค่า 100.53 บาทต่อตน้ (กลว้ย

ไข่ 1 ตน้ จะเก็บเก่ียว 1 เครือ เฉล่ียนํ้ าหนกั 5.44 กิโลกรัม ต่อตน้/เครือ) แบ่งออกเป็นเกรดส่งออก

รวมปริมาณ 4,579 กิโลกรัม มูลค่า 105,884 บาท ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 23.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 

77.19 ของปริมาณเกรดส่งออก และเกรดตกไซดมี์ปริมาณ 1,353 กิโลกรัม มูลค่า 3,746 บาท ราคา

เฉล่ียกิโลกรัมละ 2.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.81 ของปริมาณเกรดตกไซด์ มีกาํไรรวมหลงัหัก

ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 13,868 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.47 ของตน้ทุนการผลิตรวม  

  ตารางที ่9 ตารางข้อมูลเปรียบเทยีบแผนการผลติกล้วยไข่ ปีที ่1 และ 2  

     

ปีที ่

จาํนวน 

ปลูก 

(ต้น) 

ต้นทุน

รวม   

(บาท) 

จาํนวน

เกบ็เกีย่ว     

(ต้น) 

ต้นทุน    

ต่อต้น 

(บาท) 

ปริมาณ 

ผลผลติ

(กก.) 

มูลค่า 

ผลผลติ

(บาท) 

กาํไร   

รวม 

(บาท) 

กาํไร  

ต่อต้น 

(บาท) 

1 1,472 95,782 1,094 87.55 5,932 109,630 13,848 12.66 

2/1 1,472 82,328 1,094 75.25 5,932 109,630 27,302 24.96 

2/2 2,460 82,328 1,828 45.04 9,944 183,765 101,437 55.49 

ทีม่า: กลุ่มเครือข่ายผู้ผลติมงัคุดคุณภาพ ตาํบลชากไทย จนัทบุรี 
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จากตาราง  เม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลการผลิตกลว้ยไข่ในปีท่ี 1 พบวา่ ผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่าและมี

ตน้ทุนการผลิตสูง แต่กลว้ยไข่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้3-4 ปี ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูล

แผนการผลิตในปีท่ี 2 ทั้ง 2 แผน (2/1 และ 2/2) พบวา่ 

1) แผนการผลิตปีที่ 2/1 มีการวางแผนกาํลงัการผลิตเท่าเดิม แต่มีตน้ทุนการผลิตรวม

ปรับตวัลดลงร้อยละ 14.04 หรือมีตน้ทุน 75.25 บาท ต่อตน้ ลดลง 12.30 บาท ทาํให้อตัราผลกาํไรท่ี

คาดวา่จะไดรั้บเพิ่มข้ึน 2 เท่า หรือประมาณ 27,000 บาท หรือคิดเป็นกาํไร 24.96 บาท ต่อตน้ และ

คิดเป็นร้อยละ 33.16 ของตน้ทุนการผลิตรวม  

2) แผนการผลติปีที ่2/2 พบวา่ มีการวางแผนขยายกาํลงัการผลิตโดยปลูกแทรกระหวา่งแถว

กบัผลไมช้นิดอ่ืน โซนพื้นท่ีการผลิตรวมจาํนวน 2,460 ตน้ ซ่ึงตน้ทุนการผลิตรวมปรับตวัลดลงร้อย

ละ 14.04 เหมือนกนั แต่ตน้ทุนต่อตน้เพียง 45.04 ลดลงถึง 42.51 บาท ทาํให้อตัราผลกาํไรท่ีคาดวา่

จะไดรั้บเพิ่มข้ึน 7 เท่า หรือประมาณ 100,000 บาท หรือคิดเป็น 55.49 บาท ต่อตน้ และคิดเป็นร้อย

ละ 123 ของตน้ทุนการผลิตรวม (ตน้ทุนการผลิตรวมในปีท่ี 2 จะลดลงเน่ืองจากจะไม่มีตน้ทุนค่า

หน่อพนัธ์ุ ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการวางระบบนํ้า และค่ากระสอบห่อ) 

การเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตและคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนจะทาํให้สามารถพฒันา

ระบบการวางแผนการผลิตกล้วยไข่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตพืชเสริมไม่ใช่เพียงเพื่อเพิ่ม

รายไดข้องเกษตรกรสมาชิก แต่สามารถสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้แก่แรงงานไดต้ลอดทั้งปี ส่งผลให้

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตและเก็บเก่ียวผลผลิต ดงันั้น แนวคิดการบริหารจดัการ

สมยัใหม่เกษตรกรสมาชิกจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และนาํมาปรับประยุกต์ใช้ในการทาํการเกษตรเชิง

ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง 

ทีม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ เครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที ่2 (นางศศิธร และคณะ) 

เน่ืองจากการวางแผนปลูกกลว้ยไข่ท่ีสามารถสร้างรายได ้ นายวุฒิชยั  ประกอบทรัพย ์จึง

วางแผนการผลิตอย่างต่อเน่ืองจากชุดความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัในระยะท่ี 2 โดยตั้งเป้าหมายขยาย

แปลงผลิตกลว้ยไข่ และเม่ือทาํการเก็บขอ้มูลการผลิตและการจาํหน่ายกลว้ยไข่โดยการนาํขอ้มูลการ

วางแผนผลิตควบคู่กบัการวางแผนการตลาด พบวา่ การผลิตกลว้ยไข่สามารถทาํรายไดใ้ห้เกษตรกร

สูงกวา่พืชหลกัอยา่งเงาะโรงเรียนซ่ึงประสบกบัปัญหาราคาตกตํ่าทุกปี เน่ืองจากโอกาสในการขยาย

ช่องทางการตลาดนอ้ย ผลผลิตเสียหายง่าย ตอ้งใชร้ะบบการขนส่งทางเคร่ืองบินซ่ึงมีตน้ทุนสูง จาก

การจดัเก็บขอ้มูลช่องระยะเวลาจาํหน่ายกลว้ยไข่เพื่อนาํมาวางแผนการจดัการในแปลงผลิต และ

คาํนวณช่วงระยะเวลาการจาํหน่ายท่ีจะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บราคา โดยนาํขอ้มูลการแบ่งแปลงผลิต 5 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4   ของพื้นท่ีให้ผลในแปลงผลิต ให้ผลผลิต 5 ตนัคิดเป็นร้อยละ 6 ของปริมาณ

ผลผลิตในแปลงผลิต เฉล่ียกลว้ยไข่ให้ผลผลิต 1ตนัต่อไร่  ยอดขายรวม 174,440 บาท ราคาถัว่เฉล่ีย 
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34,888 บาทต่อไร่ พบว่าเกษตรกรไดรั้บราคาถัว่เฉล่ียจากการจาํหน่ายกล้วยไข่ 34.88 บาทต่อ

กิโลกรัม (ภาพท่ี 21) 

 
ภาพที2่2 ช่วงระยะเวลาจากการจาํหน่ายกลว้ยไข่คุณภาพ 

6. ยางพารา 

ยางพารา เป็นพืชพลงังานชนิดเดียวในแปลงผลิต  โดยทาํการเพาะปลูกบนพื้นท่ี 30 ไร่  

ร้อยละ23 ของพื้นท่ีใหผ้ลผลิต ปริมาณผลผลิตท่ีจาํหน่ายได ้11 ตนั คิดเป็นร้อยละ 13 ของปริมาณ

ผลผลิตในแปลงผลิต ขายได ้677,185บาท เฉล่ีย 0.4 ตนัต่อไร่ ราคาถัว่เฉล่ีย 24,580 บาทต่อไร่ 

พบวา่เกษตรกรไดรั้บราคาถัว่เฉล่ีย 61.45 บาทต่อกิโลกรัม (ภาพท่ี 22) 

 

ภาพที2่3 ช่วงระยะเวลาจากการจาํหน่ายยางพารา 
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นายวฒิุชยั  ประกอบทรัพย ์ให้เหตุผลวา่  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดสู้ง  แต่มี

ความผนัผวนทางดา้นราคาสูงเช่นกนั  ทาํให้ตอ้งบริหารความเส่ียงตลอดเวลา  อีกทั้งตอ้งใชร้ะยะ

เวลานานถึง 7-8 ปี  จึงจะสามารถกรีดได ้ ซ่ึงในปีแรกยางพารายงัให้ปริมาณผลผลิตท่ีไม่แน่นอน  

โดยจะให้ปริมาณผลผลิตท่ีค่อนขา้งคงท่ีตั้งแต่ปีท่ี 9 เป็นตน้ไป  และสามารถให้ผลผลิตไดย้าวนาน 

แต่หากยางพารามีอายุเกิน 25-30 ปี ต้นยางจะให้นํ้ายางน้อย กรีดแล้วไม่คุ้มค่าแรง ค่าเสียเวลา ซ่ึง

ปริมาณผลผลิตยางพาราจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายปีต่อเน่ืองจนถึงต้นปี (ประมาณเดือน           

กนัยายน ถึงเดือนมิถุนายน )   เน่ืองจากเป็นช่วงปลายฤดูฝน ดินมีความชุ่มช้ืน หลงัจากนั้นผลผลิต

จะลดลงในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน โดยจะหยุดพกัหน้ายางพาราในเดือนธันวาคมถึง

กุมภาพนัธ์ เพราะช่วงฤดูหนาวตน้ยางจะผลดัใบเก่าเพื่อแตกใบอ่อนใหม่อีกคร้ัง ทาํให้ไดน้ํ้ ายาง

นอ้ยลง และไม่คุม้กบัค่าแรงงานในการกรีด 

นอกจากน้ี  สถานการณ์ยางพาราในปัจจุบนัยงัมีความผนัผวนอยูต่ลอดเวลา  ประกอบกบั

อุปสรรคดา้นภยัธรรมชาติในพื้นท่ีแปลงผลิต ซ่ึงอยูใ่นช่องมรสุมพายุฤดูร้อนพดัผา่นแปลงยางพารา 

ติดต่อกนัทาํให้ตน้ยางโคนลม้เสียหาย เกษตรกรตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นเพื่อบริหารความเส่ียง 

ท่ีจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรตอ้งคาํนึงการตั้งค่าความคาดหวงัรายไดจ้าก

การลงทุน ความเสียงจากปัจจัยแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึน โดยการนําข้อมูลรายได้ฤดูการผลิตปี

2554/2555 ผลตอบแทนจากแปลงยางพาราในแปลง 30 ไร่ 1,500 ตน้ มีรายได ้677,185 บาท ในปีน้ี

เกิดความเสียหาย 200 ตน้ คาํนวณการคิดมูลค่า จากผลตอบแทนในระยะยาว 15 ปี เกษตรกรตอ้ง

สูญเสียหายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บ 585,240 บาท เฉล่ียค่าเสียหาย 39,016 บาทต่อปี ปัจจยัเส่ียงน้ีทาํให้

เกษตรกรตอ้งคิดค่าบริหารความเสียจากปัจจยัท่ีทาํให้เกษตรกรตอ้งคิดค่าบริหารความเสียงจาก

ปัจจยัการลงทุน เช่น ค่าเส่ือมราคาจากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ค่าสูญเสียจากผลผลิตเสียหาย จากปัจจยั

ราคา การติดผลและภยัธรรมชาติ 
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ตารางที่10 ต้นทุนการผลติของนายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ 

รายละเอยีด 
รวม

ทั้งส้ิน 
เงาะ 

มังคุด ทุเรียน 

ลองกอง กล้วยไข่ ยางพารา พืน้ที่ใช้

งาน 

ไม่ได้ใช้

งาน 

พืน้ที่ใช้

งาน 

ไม่ได้ใช้

งาน 

1. พืน้ที่การเกษตร (ไร่) 133 3 27 8 10 30 20 5 30 

2. ปริมาณผลผลติ (ตัน) 83 8 18 0 20 0 21 5 11 

3. ค่าแรงงาน                   

     -  แรงงาน 

        ในครอบครัว 123,910 3,609 32,482 9,624 12,030 36,090 24,060 6,015 0 

     -  แรงงานจา้ง 394,784 3,609 32,482 9,624 12,030 36,090 24,060 6,015 270,874 

4. ค่าปัจจัยการผลติ                   

     -  ปุ๋ ย   226,109 5,639  50,752  15,038       18,797  

      

56,391  37,594 9,398 32,500 

     -  เคมีการเกษตร   112,776 3,383 30,451 9,023 11,278 33,835 22,556 2,250 0 

     -  นํ้ามนัเช้ือเพลิง +  

        ค่าไฟฟ้า 40,000 902 8,120 2,406 3,008 9,022 6,015 1,504 9,023 

     -  ค่าเส่ือมราคา 

        เคร่ืองจกัร 320,000 7,218 64,963 19,248 24,060 72,181 48,120 12,030 72,180 

ต้นทุนรวม 1,217,579 24,360 219,250 64,963 81,203 243,609 162,405 37,212 384,577 

ต้นทุนต่อไร่ 9,155 8,120 8,120 8,120 8,120 8,120 8,120 7,442 12,819 

ต้นทุนต่อกก 14.67 3.05 12.18 0.00 4.06 0.00 7.73 7.44 34.96 

 รายได้รวม 2,655,030 84,163 618,465   606,863   493,914 174,440 677,185 

กาํไร 1,437,451 59,803 399,215 -64,963 525,660 -243,609 331,509 137,228 292,608 

กาํไรต่อไร่ 10,808 19,934 14,786 -8,120 52,566 -8,120 16,575 27,446 9,754 

กาํไรต่อกก. 17.32 7.48 22.18 0.00 26.28 0.00 15.79 27.45 26.60 

ทีม่า: เกบ็ข้อมูลจากการบันทกึประวตักิารผลติ ปี 2554/2555 

5.  สถานภาพทางเศรษฐกจิ ในแปลงผลติ 

ความย ัง่ยืนของการประกอบอาชีพการทาํสวนผลไมคุ้ณภาพ เกษตรกรตอ้งมีการพฒันา

ระบบการผลิตใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มรวมจึงตอ้งพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงทางการตลาด

ท่ีมีการแข่งขนั ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และความตอ้งการของแต่ละตลาด เพื่อนาํมาวางแผนการ

ผลิต  โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกษตรกรควรจะไดรั้บ อนันาํมาซ่ึงการกินดีอยู่ ดี 

ดงันั้น เม่ือนาํขอ้มูลรายไดแ้ละตน้ทุนการผลิตมาคาํนวณหากาํไรท่ีแทจ้ริง  พบวา่ การผลิตแบบแบ่ง
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สัดส่วนพื้นท่ีในแปลงผลิต  ทาํใหต้น้ทุนการผลิตลดลง  ก่อให้เกิดรายไดเ้พิ่มมากข้ึน  ซ่ึงนายวุฒิชยั 

ประกอบทรัพย ์ไดใ้ชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจแบ่งแปลงพื้นท่ีเพาะปลูกและเกษตรกรตอ้งคาํนึง

ภูมิแผนดิน ภูมิสังคม ร่วมถึงภูมิปัญญา ท่ีเหมาะสมกบัแปลงผลิตในการตดัสินใจแบ่งสัดส่วนท่ี

เหมาะสม  โดยแบ่งเป็นพืชอาหาร 87% และพืชพลงังาน 13% ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ทายาทเกษตรกร

ไดใ้ห้ความสําคญักบัพืชอาหาร มากกว่าพืชพลงังาน โดยนาํขอ้มูลใชต้ดัสินใจบริหารจดัการแปลง

ผลิตโดยมีการแบ่งพื้นท่ีเพาะปลูกอย่างชดัเจน เช่นทุเรียน มงัคุด ลองกอง กลว้ยไข่ เงาะโรงเรียน 

เพื่อช่วยกระจายความเส่ียงจะท่ีจะเกิดข้ึนนั้น นาํมาเป็นจุดแข็งให้กบัเกษตรกรในเครือข่ายเพื่อใชใ้น

การขบัเคล่ือนกลไกโซ่อุทานดา้นการพฒันาแปลงผลิตของคนตน้นํ้ า สามารถสร้างประโยชน์ให้กบั

เกษตรกรซ่ึงจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพท่ีมัน่คงของชาวสวนผลไม ้ 

6.วเิคราะห์การคนืทุนในการบริหารจัดการแปลงผลติ 

 การวางแผนอย่างมีระบบนับว่าเป็นปัจจยัสําคญัอย่างยิ่ง จากการท่ีทีมวิจยัได้ใช้ข้อมูล

ตวัอย่างจากการดาํเนินกิจกรรมในแปลงผลิตของ นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย ์เม่ือนาํขอ้มูลทั้งหมด

ทุกรายพืชมาทาํการวิเคราะห์สถานการณ์การคาํนวณจุดคุม้ทุนและการทาํกาํไรในแต่ละชนิดพืช

ของนายวฒิุชยั  ประกอบทรัพย ์ สามารถนาํมาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่11 ประมาณการกระแสเงินสด 5 ปี 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายไดร้วม 2,655,030.00 2,787,781.50 3,066,559.65 3,526,543.60 4,231,852.32 

ค่าแรงงาน 518,694.00 544,628.70 599,091.57 688,955.31 826,746.37 

ค่าปัจจยัการผลิต 698,885.00 733,829.25 772,267.93 888,108.11 1,065,729.74 

กาํไรรวม 1,437,451.00 1,509,323.55 1,695,200.16 1,949,480.18 2,339,376.21 

เป้าหมาย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

เพ่ิมผลผลิต (%) 0% 5% 10% 15% 20% 

ผลผลิตเฉล่ีย,ตนั/ปี 83.00 87.15 95.87 110.24 132.29 

เพ่ิมค่าใชจ่้ายในแปลงผลิต 0% 5% 5% 

  ทีม่า: เกบ็ข้อมูลจากการบันทกึประวตักิารผลติ ปี 2554/2555 เป็นปีฐาน 

จากตารางประมาณการกระแสเงินสด 5 ปี เม่ือนาํขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์การผลิตใน

แปลงผลิตปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 พบวา่ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงและมีตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุก

ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราค่าแรงงานท่ีปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัราคาปัจจยัการผลิตมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงข้ึนทุกปี ในขณะท่ีพืชในแปลงของเกษตรกรมีอายุเพิ่มข้ึน ย่อมทาํให้ผลผลิตท่ีไดเ้พิ่มข้ึนอย่าง
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ต่อเน่ืองกนัมากกว่า 20 ปี ซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งให้ความสําคญัในการจดัการคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ควบคู่ไปดว้ย 

ตารางที1่2 ประมาณการต้นทุนรวม 5 ปี 

ปี

ที ่

จาํนวน 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 

ต้นทุน 

ต่อไร่  

(บาท) 

ต้นทุน

ต่อก.ก.

(บาท) 

ปริมาณ

ผลผลติ 

(ก.ก.) 

รายได้รวม 

(บาท) 

  กาํไรรวม   

(บาท) 

กาํไร 

ต่อไร่

(บาท) 

กาํไร

ต่อก.ก.

(บาท) 

พืน้ที ่

(ไร่) 

1 133 1,217,579.00 9,155.00 14.67 83,000.00 2,655,030.00 1,437,451.00 10,808.00 17.32 

2 133 1,278,457.95 9,612.00 14.67 87,150.00 2,787,781.50 1,509,323.55 11,348.00 17.32 

3 133 1,371,359.50 10,311.00 14.30 95,870.00 3,066,559.65 1,695,200.16 12,745.87 17.68 

4 133 1,577,063.42 11,856.00 14.31 110,240.00 3,526,543.60 1,949,480.18 14,657.75 17.68 

5 133 1,892,476.11 14,229.00 14.31 132,290.00 4,231,852.32 2,339,376.21 17,589.30 17.68 

ทีม่า: เกบ็ข้อมูลจากการบันทกึประวตักิารผลติ ปี 2554/2555 เป็นปีฐาน 

 จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถวเิคราะห์ไดว้า่  เม่ือคาดการณ์การผลิตในอีก 5 ปีขา้งหนา้ พบวา่ 

1) แผนการผลิตปีที่ 2 การวางแผนกาํลงัการผลิตเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากนายวุฒิชัย 

ประกอบทรัพยจ์ะปรับเปล่ียนแปลงผลิต โดยนาํเงาะออกจากแปลงผลิต เพราะเงาะให้ผลผลิตพร้อม

กบัมงัคุด จึงทาํให้ผลผลิตเงาะเกิดความเสียหาย เน่ืองจากปัญหาดา้นแรงงานในการเก็บเก่ียว และ

ดว้ยสถานการณ์ทางดา้นอตัราค่าแรงงานท่ีจะปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน 300 บาท โดยกาํหนดใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ทาํให้เกิดค่าใช้จ่ายดา้นแรงงานเพิ่มสูงข้ึน ตน้ทุนรวมจึงปรับตวัเพิ่ม

สูงข้ึนตามไปดว้ย 

2) แผนการผลิตปีที่ 3 มีการวางแผนตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ในโซนพื้นท่ีเป็นแปลงผลิต

ท่ีปรับเปล่ียนการผลิตเงาะโรงเรียนท่ีให้ผลตอบแทนตํ่าไม่คุม้กบัการลงทุน เป็นแปลงผลิตกลว้ยไข่ 

โดยการปรับแปลงผลิตดงักล่าว ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตรวมเกิดการปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน  

3) แผนการผลติปีที ่4 มีการวางแผนตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ในโซนพื้นท่ีการผลิตใหม่ซ่ึง

ต้นทุนการผลิตรวมปรับสูงข้ึน แต่ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และกาํไรต่อ

กิโลกรัมท่ีคาดวา่จะไดรั้บยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั  

4) แผนการผลิตปีที่ 5 มีการวางแผนตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากโซนพื้นท่ีการผลิต

ทุเรียนท่ียงัไม่ไดใ้ชง้านจะเร่ิมให้ผลผลิต จึงทาํให้เกิดตน้ทุนการผลิตรวมเพิ่มสูงข้ึน ทั้งค่าแรงงาน

และค่าปัจจัยการผลิต ปริมาณผลผลิตจึงเพิ่มสูงข้ึน แต่เม่ือทาํการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต่อ
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กิโลกรัมและผลกําไรต่อกิโลกรัมแล้ว ทาํให้ทราบว่าอตัราผลตอบแทนต่อกิโลกรัมยงัคงท่ีไม่

เปล่ียนแปลง 

การเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตและคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในแปลงผลิต  

ลว้นเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรสมาชิก  เพราะทาํให้สามารถพฒันาระบบการวางแผนการผลิตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการผลิตพืชอาหารไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรายไดข้องเกษตรกรสมาชิกเท่านั้น 

แต่ยงัสามารถสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้แก่แรงงานไดต้ลอดทั้งปี ส่งผลให้ลดปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในการผลิตและเก็บเก่ียวผลผลิต ดงันั้น แนวคิดการบริหารจดัการสมยัใหม่เกษตรกรสมาชิก

จึงจาํเป็นต้องเรียนรู้และนํามาปรับประยุกต์ใช้ในการทาํการเกษตรเชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับ

ศกัยภาพของตนเอง 

 

อยู่ดีมีสุข

  ย่ังยืน

ชาวสวนผลไม้

ปรับอายุพืช ทันอายุคน รู้เขา      รู้เรา

การแบ่งสัดส่วนการผลิตปลูกไม้ยืนต้น

อนุรักษ์

 ดิน น้ํา ป�า
ใช้หลัก พอดี พอประมาณ 

ทุน แรงงาน เวลา

ถอยอายุพืช ตัดแต่งก่ิง

ควบคุม อนาคตทรงพุ่ม ข้อมูลการตลาด
ข้อมูลการผลิต

การจดบันทึก

ภาพที ่24   แนวคิดในการจัดการสวนผลไม้คุณภพของนายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ 
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7. แปลงผลติที ่2 การส่งผ่านทายาทเกษตร 

 นางจรรยา   พวงพิกุล ซ่ึงเป็นสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จาํกดั ทาํการเกษตร 

ในพื้นท่ีตาํบลตะเคียนทอง อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี มีเน้ือท่ี 100 ไร่ แบ่งสัดส่วนในแปลง

ผลิตในการปลูกทุเรียน 80 ไร่ สละสุมาลี 20 ไร่ ประสบปัยญหาขาดผูสื้บทอดอาชีพ เน่ืองจากมีบุตร 

2 คน เม่ือทีมวจิยั ร่วมกบัสหกรณ์การเกษตรเปิดเวทีคน้หาแนวทางการสร้างทายาทเกษตรกร จึงนาํ

บุตรชายเขา้ร่วมเวที เน่ืองจากเกรงว่าในอนาคตจะสูญเสียพื้นท่ีทาํการเกษตรนายปรีชา พวงพิกุล  

อาย ุ27 ปี จบการศึกษาปริญญาโท สาขาพืชสวน จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 

ลาดกระบงั เร่ิมทาํการเกษตรดว้ยภาวะจาํยอ่ม ไม่มีความสุข สับสนกบัตวัเอง ขาดความรู้ความเขา้ใจ

ในการจดัการแปลงผลิต จึงทาํให้ขาดความมัน่ใจในอาชีพการเกษตร เน่ืองจากไม่ไดรั้บการยอ่มรับ

จากพอ่และแม่ ท่ีมีความสามารถในผลิตมากกวา่ และให้ความไวว้างใจลูกจา้งมากกวา่บุตร ซ่ึงอ่อน

วยัและขาดประสบการณ์  

 เม่ือไดเ้ขา้ร่วมเวทีถ่ายโอนชุดความรู้แนวทางการพฒันาการผลิต การสร้างเครือข่ายกลุ่ม

ผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ ได้แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์จากพ่อวิชัย ประกอบทรัพย ์พร้อมกับ

บุตรชายนายวฒิุชยั ประกอบทรัพย ์และเพื่อนทายาทเกษตรกร เร่ิมสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเองได้

มากข้ึน และกล้าตดัสินใจในการพฒันาการผลิต เร่ิมวางแผนการจดัการผลิตโดยการศึกษาการ

จดัการในแปลงผลิต สละพนัธ์สุมาลี ดูแลการตดัแต่งหน่อและการไวก้อเพื่อจะทาํให้สละตกผลเร็ว  

ให้ความสําคญัวางแผนการผลิต ควบคู่กบัการวางแผนการตลาด ให้ความสําคญัในการผสมเกสร

สละ ซ่ึง จะทาํการติดแถบริบบิ้น เพื่อใส่รหสัโดยเขียนวนัท่ี /เดือน ท่ีทาํการผสมดอกมาติดบนกา้น

ดอกตวัเมีย เพื่อเกษตรกรจะสามารถ ตดัผลสละเม่ือผลมีอายุได ้8 เดือน – 8 เดือน 10 วนั ข้ึนอยูก่บั

ปริมาณลูกในตน้สละ ซ่ึงวธีิน้ีจะทาํใหไ้ดส้ละคุณภาพมาตรฐาน มีรสชาติหวานอร่อย โดยไม่ตอ้งใช้

วิธีการชิมสละทุกกระปุกก่อนตดัเช่นอดีต  ท่ีทาํให้เสียเวลาและรสชาติไม่สมํ่าเสมอ เปร้ียวไปบา้ง 

หวานเกือบขมไปบา้ง ส่งผลให้ผูบ้ริโภคไม่มัน่ในคุณภาพ  เม่ือติดแถบริบบิ้นแลว้จะทาํการแคะผล

อ่อนสละสุมาลีออกบา้ง  เพราะผลอ่อนสุมาลีท่ีมีปริมาณมากเกินไป จะให้สละมีขนาดเล็กและยาว

ไม่มีคุณภาพ โดยจะแคะให้เหลือประมาณ 35 ผลต่อ 1 ช่อดอก จึงจะไดส้ละสุมาลีคุณภาพ รูปสวย 

เป็นท่ีตอ้งการของตลาด สะดวกในการจดัเรียงและส่งไปจาํหน่าย 

 การจําหน่ายสุมาลีส่วนใหญ่เกษตรจะตัดสละขายส่งให้แก่พ่อค้าในท้องถ่ิน หรือส่ง

จาํหน่ายให้แก่ผูแ้ปรรูปทําสละลอยแก้ว พฤติกรรมการจาํหน่าย ขาย ณ หน้าแปลงผลิตของ

เกษตรกร หรือแร่ขายตลาดหนองคลา้ ตลาดปากแซง ส่งใหร้้านขายของฝากเจา้ประจาํ ราคาจาํหน่าย 

30-60 บาท  
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 หากเปรียบเทียบราคากบัการบริหารจดัการในแปลงผลิตเพื่อให้ไดส้ละสุมาลีคุณภาพ

นั้น ถือวา่ราคายงัไม่เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรพฒันาการผลิต จากปัญหาในการส่งเสริมการพฒันา

แปลงผลิตสละสุมาลีเพื่อกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ ทาํให้ทีมวิจยัร่วมกบัทายาทเกษตรกรตอ้งการท่ี

จะศึกษาความเป็นไปไดใ้นแนวทางการขยายช่องทางการตลาด โดยเปิดเวที เจรจาการขยายช่องทาง

การตลาดร่วมกบัห้างเดอะมอลล์ และลงมือปฏิบติัจริงโดยจดักิจกรรมการนาํผลผลิตของเครือข่าย

ในไปจาํหน่ายเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ในผลไมคุ้ณภาพของกลุ่มเครือข่ายผุผลิตผลไมคุ้ณภาพโอกาส

ในการนาํเสนอขาย ร่วมถึงศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในวางแผนการจาํหน่าย

ผลไมคุ้ณภาพของเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไม้คุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ให้แก่

เกษตรกร จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถจากนั้นไดมี้การเป็นขอ้มูลการจาํหน่ายเพื่อ

เปรียบเทียบนาํมาเปรียบเทียบกบัช่องการการจาํหน่ายเดิม 

ตารางที1่3 แสดงการจําหน่ายสละสุมาล ีในแปลงผลติของนายปรีชา พวงพกิุล 

ช่องทาง 

การจัดจําหน่าย 

ปริมาณ 

 (กโิลกรัม) 

ราคาเฉลีย่ 

 (บาท) 

จํานวนเงิน 

 (บาท) 

The Mall 250 120 30,000 

ตลาดนํา้หัวหิน 150 100 15,000 

ตลาดสุขใจ 150 120 18,000 

สุวรรณภูม ิ 150 100 15,000 

Makro 1,023 65 66,495 

ตลาดภายในประเทศ 18,427 60 1,105,620 

ผู้แปรรูป(สละลอยแก้ว) 20,000 50 1,000,000 

รวม 40,150  2,250,115 

 

จากขอ้มูลในตารางท่ีซ่ึงแสดงรายละเอียดการจาํหน่ายสละสุมาลีในแต่ช่องทางการจาํหน่าย 

สามารถนาํมาสร้างแผนภูมิแสดงขอ้มูลไดด้งัน้ี (ภาพท่ี 25) 
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ภาพที2่5 แผนภูมิแสดงราคาจาํหน่ายสละสุมาลี 

   

  เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงรายไดจ้ากการจาํหน่ายสละสุมาลีในห้าง The Mall  และ 

การขายตรงใหก้บัผูบ้ริโภค พบวา่ผูบ้ริโภคพึงพอใจในคุณภาพของสละจากแปลงผลิต และยอมรับ

ราคาเสนอขาย แต่ในการนาํผลผลิตไปขายตรงให้กบัผูบ้ริโภค พบวา่ มีส่วนเหล่ือมทางการตลาดท่ี

ตอ้งนาํมาคาํนวณเพื่อตดัเป็นค่าใชใ้นการขาย โดย ห้าง The Mall หกัค่าบริการหลงัขายร้อยละ 28 

บาท/กิโลกรัม ในส่วนของอตัราค่าขนส่ง โดยคาํนวณจากการเช่าเหมารถบรรทุก 4 ลอ้เฉล่ีย 5,000 

บาท ต่อ 1 เท่ียว ซ่ึงจะตอ้งบรรทุกไม่ตํ่ากวา่ 135 ตะกร้าจึงจะบริหารตน้ทุนค่าขนส่งได ้ขนาดบรรจุ

มงัคุด/เงาะ/ลองกอง บรรจุ 18 – 20 กิโลกรัม ต่อ ตะกร้า  สําหรับสละสุมาลีบรรจุ 15 กิโลกรัม ต่อ

ตะกร้า (ซ่ึงสละจะมีตน้ทุนค่าบรรทุกสูงเน่ืองจากบรรจุใส่ตะกร้าไดน้อ้ยกวา่ผลไมช้นิดอ่ืน) นํ้ าหนกั

บรรทุกโดยรวม เฉล่ีย 2,500 กิโลกรัม เม่ืออตัราค่าบรรทุกเฉล่ียนํ้ าหนกับรรทุก เท่ากบั 2 บาทต่อ

กิโลกรัม นอกจากน้ียงัมีค่าบริหารจัดการท่ีต้องนํามาคาํนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น 

ค่าแรงงานขนสินคา้ ค่าติดต่อส่ือสาร ค่าท่ีพกั ค่าจา้งพนกังานขาย ค่าบรรจุภณัฑ ์ค่าสินคา้โปรโมชัน่ 

ค่าสินคา้เสียหายจากการเน่าเสียจากการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค(บีบ กด ชิม) การบริหารผลไม้

คงเหลือในแต่ละวัน ทั้ งหมดท่ีเกษตรกรต้องเรียนรู้เพื่อนําความรู้จากประสบการณ์ตรงมา

ประกอบการตดัสินใจในการทาํตลาด พบวา่หากเกษตรกรไปทาํการตลาด ก็จะทาํให้ผลไมใ้นแปลง

ผลิตเสียหายจากการเก็บเก่ียวไม่ทนัตามกาํหนดเวลา จึงตอ้งทบทวนบทบาทหนา้ท่ีอยา่งรอบครอบ

ดว้ย โดยคาํนึงศกัยภาพ ความสามารถของตนเอง 
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ตารางที1่4 ช่องทางการจัดจําหน่ายสละสุมาลคุีณภาพ 

ช่องทางการจัด

จําหน่าย 

ราคาขาย 

(บาท/กก) 

ค่าบริการหลังขาย 

(บาท/กก) 

ค่าจัดการ 

(บาท/กก 

ค่าขนส่ง 

(บาท/กก) 

คงเหลอื 

(บาท/กก) 

The Mall 120 33.60 2 3 81.40 

ตลาดนํา้หัวหิน 100 - 20 2 78 

ตลาดสุขใจ 120 - 20 2 96 

สุวรรณภูม ิ 100  20 2 78 

Makro 65    65 

ตลาด

ภายในประเทศ 

60    60 

ผู้แปรรูป 

(สละลอยแก้ว) 

50    50 

   

 เม่ือพิจารณาสัดส่วนของรายได้จากการจําหน่ายสละสุมาลี จ ําแนกตามช่องทาง

การตลาดและสัดส่วนปริมาณยอดการจาํหน่ายและราคาท่ีไดรั้บ  พบว่ารายไดจ้ากการจาํหน่ายมี

สัดส่วนแตกต่าง(ตารางท่ี 12  )หากพิจารณาจาํแนกการจาํหน่ายตามช่องตลาดจะมีความแตกต่างกบั

ตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีนิคมบริโภคสินคา้คุณภาพ เนน้ความปลอดภยัและการ

รับรองมาตรฐาน จะมีสัดส่วนรายไดสู้ง เช่น  ตลาดสุขใจ เม่ือหักส่วนเหล่ือมทางการตลาดพบว่า 

ไดรั้บราคาสูงสุด ถึง 96 บาท ห้าง The Mall  81.40  บาท ตลาดนํ้ าหวั ตลาดสุวรรณภูมิ  78 บาท แต่

เม่ือนาํขอ้มูลปริมาณการจาํหน่ายในแต่ละตลาดรวมพบวา่ มีปริมาณรวม 700  กิโลกรัม คิดเป็นร้อย

ละ 1.75  เม่ือเทียบกบัยอดจาํหน่ายให้กบัห้าง Makro ตลาดทอ้งถ่ิน ผูท้าํการแปรรูป ซ่ึงเป็นสัดใน

ปริมาณการจาํหน่ายรวมถึง 39,450 กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ98.25   ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายแบบขายส่ง 

ในราคา  50-65 บาท  

              เม่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบพบวา่ สัดส่วนทางการตลาดสําหรับห้างสรรพสินคา้

(Modern Trade และตลาดขายตรงยงัมีน้อย เน่ืองจากเป็นช่วงการแสวงหาโอกาสในการขยาย

ช่องทางการตลาดขายตรงสู่ผู ้บริโภค โดยสหกรณ์ต้องเข้าเป็นกลไกลในการเจรจากับคู่ค้า 

โดยเฉพาะการบริหารคาํสั่งซ่ือเพิ่มข้ึนเพื่อบริหารจุดคุม้ทุนค่าการตลาด เพื่อให้สามารถเพิ่มสัดส่วน

การตลาดในหา้ง The Mall เพิ่มปริมาณการสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน ทาํใหเ้กษตรไดรั้บราคาจาํหน่ายเพิ่ม ซ่ึงจะ

ทาํให้เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกร เกิดการพฒันาการผลิตสละสุมาลีให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน ทาํให้
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ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้สหกรณ์ โดยมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ควบคู่กบัการสร้าง

แบรนด์ และการทาํการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง จะสามารถขยายตลาด ก็จะทาํใหเ้กษตรกร

สามารถเพิ่มปริมาณสัดส่วนการตลาดเพิ่มข้ึน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

8. การนําชุดความรู้และปราชญ์ชาวสวนผลไม้ถ่ายโอนความรู้สู่เกษตรกร 

    เพื่อปรับกระบวนทศัน์ในการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม และลดกระแสความต่ืนตวั

ในการเปล่ียนอาชีพ  เราเปิดห้องเรียนธรรมชาตินาํชุดความรู้และปราชญช์าวสวนผลไมถ่้ายโอน

ความรู้สู่เกษตรกรประกอบดว้ย  กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพมะขาม กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพอ่างคีรี   

กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพวงัแซม้  กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพฉมนั  เครือข่ายผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพตาํบล

พลวง  ตาํบลตะเคียนทอง  ตาํบลชากไทย  และทายาทเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ 

จาํกดั  นอกจากน้ี  ยงัมีสมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จาํกดั เขา้ร่วมเรียนรู้ รวมผูเ้ขา้ร่วม

เวทีรวมทั้งส้ิน 42 คน จากการขบัเคล่ือนเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพให้ความสําคญัในการจดั

ชุดความรู้การจดัการแปลงผลิตในระดบัคนตน้นํ้ า นาํชุดความจากการทาํงานวิจยัคร้ังท่ีผ่าน เพื่อ

เผยแพร่ ปรับแนวความคิดในการจดัการแปลงผลิต เพื่อการทาํการเกษตรท่ีย ัง่ยืนการจดัการคุณภาพ

ผลผลิต เกษตรกรตอ้งมีการเตรียมความพร้อมตน้ให้สมบูรณ์ก็จะให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และมอง

อนาคตของพืชไปข้างหน้า เรียนรู้ถึงปัญหาของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกนั ตอ้งเรียนรู้จากการ

ปฏิบติัจริง มองไปอีก 10 ปี ขา้งหนา้  ความสําคญัจึงอยู่ท่ีชุดความรู้การถอยอายุพืช การตดัแต่งก่ิง 

และทรงพุ่มไมผ้ล ท่ีประกอบไปดว้ยมงัคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง นาํกระบวนการตดัแต่งก่ิงดว้ยวิธี

ถอยอายุพืชไปใชใ้นปีท่ีผา่นมา วิเคราะห์สภาพลาํตน้ ปริมาณผลผลิต ขนาด นํ้ าหนกัก่อนและหลงั

การตดัแต่งก่ิง ผา่นการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีไดล้งมือปฏิบติั และผลท่ีเกิดข้ึน ร่วมกนัสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ ดงัน้ี 

วิธีการตดัแต่งก่ิงมาประยุกต์ใช้กบัสวนผลไม ้โดยเร่ิมตดัแต่งก่ิงใหญ่ท่ีทบัซ้อนกนัออก  

เพื่อให้แสงและอากาศเขา้ถึงลาํตน้ไดส้ะดวก สังเกตเห็นไดว้่า ก่ิงท่ีเหมือนใกลจ้ะหมดอายุกลบัมี

สภาพท่ีแขง็แรงข้ึน ตน้ท่ีตดัแต่งก่ิงเสร็จเรียบร้อย  สามารถแตกใบอ่อนรวดเร็วกวา่ปีท่ีผา่น ๆ มา” 

 การวางแผนก่อนการทาํงานในแปลงผลิตโดยมีการกาํหนดเป้าหมายในการผลิตตั้งคาํถาม

กบัตวัเองวา่ “ทาํไม” เราถึงไดผ้ลผลิตมีคุณภาพนอ้ย เราจึงขายไดร้าคาตํ่า ตอ้งรู้วา่เราตอ้งการอะไร 

เราตอ้งการผลผลิตท่ีมีคุณภาพในปริมารณเท่าไหร่ หลงัจากนั้นจึงไดด้าํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ 

พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลมาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการตดัแต่งก่ิง  พบวา่ลาํตน้มีขนาดความสูง

ท่ีลดลง  ก่ิงหลกัมีจาํนวนน้อยลง  ระยะห่างระหว่างก่ิงเพิ่มมากข้ึน  แสงสามารถเขา้สู่ลาํตน้ได ้3 

ทิศทาง  เม่ือทรงพุม่โปร่ง  ตน้จึงสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มท่ี  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไว ้ 

ทาํให้ทราบว่าขนาดความสูงท่ีเหมาะสมแก่การเก็บเก่ียวผลผลิตคือความสูง  4  เมตร  จาํนวนก่ิง
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เฉล่ีย  20  กวา่ก่ิง ตน้ทุนการผลิตลดลง ระยะเวลาในการจดัเร็วข้ึน ค่าใชจ่้ายถูกลง ค่าแรงปัจจยัการ

ผลิต สุดท้ายได้ผลผลิตคุณภาพดี ลดต้นทุนให้ มีรายได้เพิ่มข้ึน ดังนั้ น หลักการ วิชาการการ

แลกเปล่ียน เรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง ไม่มีอะไร ถูกหรือผดิ ข้ึนกบั เป้าหมายของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั 

 โดยสรุปแลว้ สาระสําคัญเป้าหมายของวธีิการถอยอายุพืช คือ  ลดตน้ทุนการผลิต  ควบคุม

ทิศทางลาํตน้ ทรงพุ่ม ผลผลิต  มองอนาคตพืช ตลอดจนสามารถวางแผนการผลิต ระยะเวลาเก็บ

เก่ียว การจาํหน่ายผลผลิตได ้ส่ิงท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดหลงัจากนาํความรู้มาปฏิบติัคือ  ตน้ทุนการผลิต

ลดลง   เพราะการบริหารจดัการแปลงทาํไดส้ะดวกมากข้ึน  จากเดิมใส่ปุ๋ยเฉล่ียตน้ละ  3-5 กิโลกรัม 

ลดเหลือตน้ละ 1 กิโลกรัม อีกทั้งแปลงผลิตยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน เน่ืองจากเก็บเก่ียว

ง่ายข้ึน จากขนาดความสูงของลาํตน้ ความโปร่งของทรงพุม่ทาํใหเ้ห็นผลผลิตไดง่้ายข้ึน เก็บเก่ียวได้

เร็วข้ึน ผลมีขนาดใหญ่ข้ึนทาํใหไ้ดเ้กรดส่งออกเพิ่มข้ึน จึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอยา่งมาก 

ปัญหาของเกษตรกรทีพ่บก่อนทาํการตัดแต่งกิง่  คือ 

1. ตน้มีขนาดสูง ทาํใหย้ากต่อการจดัการ ดา้นตน้ทุนการใชปุ๋้ย การป้องโรคและ 

แมลง ดา้นแรงงาน ดา้นการป้องกนัศตัรูพืช และการเก็บเก่ียว 

2. ก่ิงมีขนาดเล็ก  ไม่แขง็แรง  เน่ืองจากตน้ไม่เคยไดรั้บการตดัแต่งก่ิงอยา่งถูกวธีิ 

3. ใบมีลกัษณะหงิกงอ  แหง้กรอบ  เน่ืองจากเป็นโรคไรแดง  เป็นสัญญาณบอกเหตุ 

เตือนวา่ผลผลิตในปีต่อ ๆ ไปจะไม่สมบูรณ์  มีขนาดเล็กลง ไม่ไดคุ้ณภาพ ขายไม่ไดร้าคา   

    
ภาพที2่6 แสดงลกัษณะใบมงัคุดท่ีเป็นโรคไรแดง 

 

แนวทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดคือ ตอ้งไดรั้บการตดัแต่งก่ิงโดยเร่งด่วน  เพื่อป้องกนัการระบาดของ

โรคและรักษาสภาพตน้ใหส้มบูรณ์ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ  

ข้ันตอนถอยอายุ โดยการตัดแต่งกิง่ทรงพุ่มมังคุด  

1. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตดัแต่งก่ิงคือ  ช่วงเชา้  ในการตดัตอ้งตดัเฉียงเพียงเล็กนอ้ย 

เท่านั้น เพื่อลดการสูญเสียนํ้าในลาํตน้ 
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           2.   การตดัแต่งก่ิงจะตอ้งทาํอย่างค่อยเป็นค่อยไป  เพื่อป้องกนัตน้ไมต่ื้นตระหนก  โดยเร่ิม

จากวิธีการยืนหนัหลงัให้โคนตน้  หนัหนา้ออกไปยงัก่ิงท่ีตอ้งการตดั  เลือกตดัก่ิงท่ีเป็นก่ิงขยะออก

ก่อน (ก่ิงขยะ คือ  ก่ิงท่ีเคยใหผ้ลผลิตมาแลว้)จากนั้นตดัก่ิงประธาน  ก่ิงรองออกดา้นละ 1-5 ก่ิง โดย

ตดัสลบัดา้นกนั เพื่อเปิดช่องใหแ้สงส่องผา่นเขา้ไปในทรงพุม่ 

    
ภาพที2่7 แสดงการตดัแต่งก่ิง ทรงพุม่มงัคุด 

3.   หลงัจากนั้นตดัก่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ออก  (ก่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ คือ ก่ิงท่ีมีขนาดเล็กและหอ้ยลง

พื้นดิน) และตดัก่ิงท่ีทบัประสานกนัออก  เพราะก่ิงเหล่านั้นจะไม่แขง็แรง  โดยไม่ตดัติดกบัโคนก่ิง

มากนกั  ตดัแต่เพียงปลายก่ิงเพื่อใหแ้สงเขา้ถึง 

4.    เม่ือมีก่ิงแขนงเกิดข้ึนในทรงพุม่ใหเ้ล้ียงไวก่้อน เพราะก่ิงแขนงนั้นจะสามารถให้

ผลผลิตได ้และมีโอกาสเป็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงกวา่ก่ิงท่ีอยูต่รงชายทรงพุม่ ซ่ึงทรงพุม่ท่ีโปร่ง

แสงแดดส่องผา่นทรงพุม่จนถึงโคนตน้ ทาํใหต้น้สามารถปรุงอาหารไปหล่อเล้ียงลาํตน้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 
ภาพที2่8 ก่ิงแขนงท่ีใหผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

 

ข้ันตอนการตัดแต่งกิ่งทุเรียน 

 สาํหรับทุเรียนนั้นการตดัแต่งก่ิงถือเป็นวธีิการลดตน้ทุนการผลิต  ทั้งเร่ืองค่าใชจ่้ายในการ

ใชเ้ชือกโยงและดา้นแรงงานในการโยงก่ิง  การตดัแต่งก่ิงทุเรียนใชก้ระบวนการวธีิเดียวกบัมงัคุด  

แต่ระดบัความสูงท่ีเหมาะสมในการใหผ้ลผลิตคือ 6 เมตร 
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หลกัการตัดแต่งทรงพุ่ม 

1. ตน้ไมต้อ้งมองไปอีก 20-30 ปีขา้งหนา้ ยงัคงใหผ้ลผลิตอยูแ่ละใหต้ลอดทุกปี  

2. เลือกก่ิงท่ีจะไวใ้นอีก 20-30 ปี ควรมีเพียง 5-6 ก่ิงตดัปลายก่ิงท่ีจะเอาไว ้เตรียมไวเ้พื่อให้

ก่ิงสั้นลง และก่ิงจะไดมี้ความสมบูรณ์ 

3. การไวก่ิ้งไม่ควรไวก่ิ้งแนวเดียวกนั ควรเลือกไวส้ลบัก่ิงเพื่อรับแสงแดด 

 

 

 

 

 รูปทรงการไว้

ทรงพุ่ม 

 

 

รากแขนง 

(ยดึลาํต้น) 

 รากฝอย (จะหาอาหาร

รอบๆโคนต้นได้เพยีง

ระยะ 5 ชม. รอบราก

เท่าน้ัน) 

ภาพที2่9 แสดงหลกัการตดัแต่งทรงพุม่ 

ข้อมูลเพิม่เติม 

ก่ิง เปรียบไดก้บัท่ออาหาร 

ใบ เป็นเหมือนครัว คอยปรุงอาหารเล้ียง 

ข้ีไก่ ใหไ้นโตรเจน d 

ข้ีววั ใหฟ้อสฟอรัส K 

อายตุน้ไมย้ิง่มากการสร้างอาหารจะลดลง ควรลดก่ิงลงตามอายตุน้ไม ้

ส่ิงทีต้่องสังเกต 

-ดูยอด เลือกยอดท่ีสมบูรณ์ ยอดอว้น 

-ดูแสง ใหไ้ดรั้บแสงทัว่ทั้งตน้ มีแสง มีแขยงตาม 
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-ดูมุม ไวก่ิ้ง ทาํมุม 45 องศา เพื่อท่ออาหารส่งไดดี้  เลือกก่ิงใครสร้างไว ้อีก 5 ปี ขา้งหนา้ 

 

                                ตัดเหลอืไว้ 1 นิว้แตกตา 

 

 

                     

                   ตัดชิดกิง่ทาํให้ไม่แตกตา 

 

 

    ภาพที3่0 แสดงทิศทางการตดัแต่งก่ิง 

 

เทคนิค 

ไม่ควรตดัปลายก่ิง เป็นก่ิงใหลู้กนบัอายโุครง นบัขอ้ก่ิง 

หลกัการตัดกิง่ทีถู่ก 

1.ไวก่ิ้งท่ีอยูด่า้นบน ตดัก่ิงท่ีช้ีลงดา้นล่างเพื่อใหก่ิ้งกระดกข้ึน ธรรมชาติตน้ไม ้ก่ิงบนจะข่มก่ิงล่าง 

2.เลือกก่ิงประธานไว ้ตอ้งมองก่ิงท่ีแยอ่อกขา้ง 

 

 

 

 

ไว้กิง่เยือ้งกนั ท่อส่งอาหารดีขึน้ 

 

 

 

ภาพที3่1 แสดงหลกัการไวก่ิ้ง 

 

 

 

\ 
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กิง่สมบูรณ์คาดว่าจะให้ลูก 

 

                                  กิง่อาบตรงข้อจะเป็นตาดอก 

 

                        ส่ิงทีค่าดว่าจะไม่ดี  

 

 

 

 

 

 

                                   

 

ภาพที3่2 แสดงการวเิคราะห์ก่ิงก่อนทาํการตดัแต่งทรงพุม่ 

ทุเรียน 

- โนม้ก่ิงลงประมาณ 45 องศา ใหไ้ดรั้บแสงแดดท่ีก่ิง เพื่อใหอ้อกดอก 

- ควรดึงก่ิงตอนใบอ่อน เพราะ ก่ิงจะมีนํ้า ก่ิงจะไดไ้ม่ฉีก 

- อาย ุ2-3 ปี เป็นอายก่ิุงเหมาะสมในการจดัทรงตน้ 

บันทกึ 

การควา้นก่ิงไมผ้ล เพื่อไม่ใหน้ํ้าและอาหาร ส่งไปยงัปลายก่ิง (เปลือกไมเ้ป็นทางเดินท่อนํ้า, 

เน้ือไมห้รือแก่นไม ้เพื่อพยงุตน้) ใชผ้งฟู 1 กก./นํ้า 100 ลิตร ป้องกนัราแป้ง  

วธีิการให้นํา้ 

         แหล่งอาหาร 

   องคป์ระกอบก่ิงสัมพนัธ์   ดิน  วสัดุรองรับตน้พืช 

การใหน้ํ้าแก่พืช        ใชใ้นกระบวนการต่างๆ 

       นํ้า   สร้างผลผลิต 

ภาพที3่3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งดิน นํ้า และพืช 
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ความต้องการนํา้ของพชื (Water Requirement) 

 พืช ตอ้งการนํ้าต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช ขนาดทรงพุม่ และสภาพแวดลอ้ม 

โดยพิจารณาจาก 

 - ปริมาณใชน้ํ้าของพืช = ค่าสัมประสิทธิการใชน้ํ้าของพืช (Kc) * อตัราการระเหยนํ้า   

(Ep) * พื้นท่ีไดท้รงพุม่ (อนุโลมใหใ้ชร้ะยะปลูก กวา้ง * ยาว) (D ยกกาํลงัสอง) 

ค่า Kc 

ช่วงพฒันาการของพชื  ทุเรียน  มังคุด  เงาะ  ผลไม้อืน่ๆ 

1. พฒันาดา้นก่ิงกา้น  0.60  0.60  0.60  0.75 

2. การชกันาํการออกดอก  0  0  0/0.60  0 

3. การพฒันาการของดอก  0.75  0.75  0.75  0.75 

4. การติดผล   0.50  0.75  0.75  0.75 

5. การพฒันาของผลอ่อน  0.60  0.80  0.80  0.75 

6. การเจริญเติบโตผลอ่อน 0.85  0.85  0.85  0.85 

7. การเร่ิมสุกแก่   0.75  0.85  0.85  0.75 

 * การใหน้ํ้าแก่พืชในปริมาณท่ีนอ้ย แต่บ่อยคร้ังไดป้ระโยชน์มากกวา่ การใหน้ํ้าเท่ากนัแต่นานวนั

คร้ัง เพราะรากพืชเกิดอาการสาํลกันํ้า      

9. การขับเคลือ่นระบบการจัดการผลไม้คุณภาพจากแปลงผลติสู่โรงคัดบรรจุถึงผู้บริโภค    

ป�จจุบนัผู�้บริโภคเร่ิมตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร มีความต�องการ

เฉพาะอาหารท่ีมีความปลอดภยั ทาํให�ผู�้นาํเข�าหรือผู�ค�าปลีกต�องดาํเนินการตาม

ความต�องการของผูบ้ริโภค ซ่ึงห�างสรรพสินค�าใหญ�หลายแห�งให�การยอมรับสินค

�าท่ีได�รับการรับรองแหล�งผลิต (GAP)  โดยระบบสากลเช่ือมั่นในการตรวจสอบรับรองที่ต

�นทาง (จากแหล�งผลติ) และต�องตรวจสอบ  ย�อนกลับถึงที่มาของผลไม้ได�เมื่อผลไม้มี

ปัญหา ประเทศจีนซ่ึงเป�นตลาดใหญ�ของผลไม�จากประเทศไทยยื่นเง่ือนไขให�ผลไม�

หลายชนิดท่ีส�งออกจากไทยต�องได�รับการจดทะเบียนสวนก�อน ส่ิงเหล�าน้ีจะเกิดข้ึน

ในเร็วๆ น้ีกบัอีกหลายประเทศ ซ่ึงในป�จจุบนัไม�ได�เน�นถึงปลอดศตัรูพืช หรือสุขอนามยั

พืช (Phytosanitary) แต�เพียงอย�างเดียว แต�ให�ความสําคญักบัสุขอนามยั (Sanitary) มาก

ยิง่ข้ึนเร่ือยๆ 

ในขณะท่ีการตรวจสอบรับรองต�นทาง (รับรองตั้งแต�แหล�งผลิตจนถึงแหล�งจาํ

หน�าย) ยงัอย�ูระหว�างการดาํเนินการน้ี กลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพและสหกรณ์ จึง

 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม ้“ระยะท่ี 3  



ผลการดาํเนินการวจิยั 70 
 

จาํเป็นตอ้งเร่งสร�างความเช่ือมัน่ให�ผู�บริโภค และผู�รับซ้ือจากปลายทาง ดงันั้นจึงใน

ความสําคญัในการผลิตภายใตม้าตรฐาน GAP และพฒันาโรงคดับรรจุเพื่อให้ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GMP ควบคู่กบัการพฒันามาตรฐาน โรงเรือนแปรรูปภายใตม้าตรฐาน อย. เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจในผลไมคุ้ณภาพของสหกรณ์  ภายใตอ้าหารปลอดภยั (Food Safety) คือ ได�รับการ

รับรองโรงบรรจุสินค�า (GMP) และรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในเครือข�ายท่ีได�รับการ

รับรองแปลงแหล�งผลิต (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรซ่ึงเป็นการสร้างเช่ือมัน่เพิ่มในการดาํเนิน

ธุรกิจรวบรวผลไมคุ้ณภาพของสหกรณ์ 

 ทั้งน้ีเพราะทราบแหล�งท่ีมาของผลไมแ้ล�้วว�าได�ผ�านขบวนการผลิตอย�าง

ถูกต�องและเหมาะสม เม่ือการตรวจวิเคราะห์น�อยลง ขบวนจดัการนอ้ยลง ค�าใช�จ�าย 

ก็น�อยลงด�วยผลท่ีตามมา คือ ผ�ูส�งออกย�อมต�องการผลไมจ้ากเกษตรกรท่ีได�รับ

การรับรองแหล�งผลิต (GAP) เม่ือกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพมีวธีิการท่ีเหมาะสมได�รับ

รับรองแหล�งผลิต ย�อมจาํหน�ายสินค�าได�ราคาดีข้ึน 

ในกระบวนการผลิตผลไม้คุณภาพเร่ิมตน้จากการบริหารจดัการในแปลงผลิต โดยเป็น

ระบบการจดัการคุณภาพการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (GAP พืช) ให้ความสําคญัตลาด

ขบวนการผลิตพืชเร่ิมตั้งแต่การเตรียมพนัธ์ุ    การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การปฏิบติัหลงั

การเก็บเก่ียว ส่ิงสําคญัตอ้งบนัทึกการปฏิบติังานทุกขั้นตอน เพื่อให้มีความรู้และผลิตพืชอย่างมี

ระบบ ทาํให้ลดต้นทุนการผลิต และป้องกันกาํจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง      โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัต่อเกษตร ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภยัจากการปนเป้ือนของสารเคมี

และเช้ือโรค ผลผลิตเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยกลุ่มไดพ้ฒันาผลผลิต

ภายใตร้ะบบมาตรฐาน GAP จึงใหค้วามสาํคญัการจดัการคุณภาพตลอดขบวนการผลิต มีการพฒันา

โรงคดับรรจุ เพื่อเขา้สู่โรงเรือนมาตรฐาน GMP โดยเป็นการดาํเนินการเพื่อใหโ้รงคดับรรจุผลไมมี้

มาตรฐาน ตั้งแต่การรับวตัถุดิบ จดัเตรียม คดัเลือก ตดัแต่ง บรรจุ เก็บรักษา และขนส่ง เร่ิมจากตรวจ

รับผลไม ้คดัแยกตามเกรด ทาํความสะอาด บรรจุหีบห่อ บรรจุภณัฑ์ และเตรียมส่งมอบ โดยมีการ

พฒันาอาคารผลิตให้เหมาะสม เตรียมอุปกรณ์มีการควบคุมกระบวนการผลิต มีบนัทึกขอ้มูลการ

ผลิต ซ่ึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และระบบทวนสอบ

ยอ้นกลบั เพื่อให้ไดผ้ลไมส้ดท่ีปลอดภยัมีคุณภาพส่งมอบต่อคู่คา้ เพื่อการจาํหน่ายทั้งภายในและ

ต่างประเทศ โดยดาํเนินการส่งตรง และส่งผา่นสหกรณ์  

ในส่วนของผลไมต้กเกรดขายไดร้าคาตํ่า ทางกลุ่มจึงใหค้วามสาํคญัในการแปรรูปเพื่อสร้าง

มูลค่า ความสาํคญัในขบวนการผลิตผลไมแ้ปรรูปให้ไดคุ้ณภาพ มีการพฒันาโรงเรือนท่ีทาํการแปร
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รูปผลไมข้องกลุ่ม ให้ผ่านการรับรองโรงเรือนมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณะสุข ทาํให้

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมามีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และเพิ่มโอกาสทางการคา้ 

 ดงันั้นในกระบวนการผลิตผลไมคุ้ณภาพทาํให้ไดผ้ลไมส้ดท่ีปลอดภยัมีคุณภาพ สามารถ

ส่งออกได้ โดยต้องมาจากแปลงปลูกท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good 

Agricultural Practice : GAP) และมาจากโรงคดับรรจุท่ีผา่นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตาม

ระบบการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing Practice : GMP) การแปรรูปก็ตอ้งผา่นมาตรฐาน อย. 

ผลไมเ้พื่อการส่งออกจะตอ้งมีการทาํความสะอาด คดัขนาด คุณภาพ และบรรจุในภาชนะท่ี

เหมาะสม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อควบคุมความสด ลดการเน่าเสีย ซ่ึงกระบวนการ

และขั้นตอนต่างๆ น้ี อาจจะทาํให้เกิดการปนเป่ือนได ้จึงตอ้งมีการควบคุมระบบการผลิต สําหรับ

ตรวจสอบเพื่อควบคุมการปฏิบติั จึงจดัทาํโดยใชห้ลกัเกณฑ์การปฏิบติัท่ีดีในการผลิต (GMP) ซ่ึงจะ

เนน้ถึง สถานท่ีประกอบการ คือ สถานท่ีตั้งและอาคารผลิตตอ้งเหมาะสม เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์การผลิตสะอาดและ มีจาํนวนพอเพียง การควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การเก็บเก่ียว

ผลไมจ้ากแปลงตอ้งไม่ใหมี้การปนเป้ือน การบาํรุงรักษาและการสุขาภิบาล ตอ้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานตอ้งมีความรู้ผลไมแ้ต่ละชนิดท่ีจดัส่งจะตอ้งมีบนัทึกข้อมูลการผลิต ซ่ึงมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบควบคุมคุณภาพ ความปลอดภยั และระบบทวนสอบยอ้นกลบั 

กระบวนการผลติผลไม้คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ส่งผลไม้คุณภาพ           เจรจา 

 

   ข้อมูลความพงึพอใจ   

ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง 

การเกษตรทีด่ีสําหรับพชื (GAP พชื) 

โรงเรือนมาตรฐาน GMP 

คัด บรรจ 

การบริหารจัดการในแปลงผลติ 

โรงเรือนมาตรฐาน อย. 

แปรรูป 

คู่ค้า ผู้ส่งออก ห้างสรรพสินค้า 

เกษตรกร สหกรณ์ คู่ค้า, ผู้บริโภค 
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       ข้อมูลความพงึพอใจ 

 

 

ภาพที3่4 แสดงความสมัพนัธ์ขอ้มูลยอ้นกลบั 

 การสร้างความมัน่ใจให้กับผูบ้ริโภค คุณภาพ ความปลอดภยั มีการตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐาน เพื่อสร้างความมัน่ใจ ยิง่จะทาํใหผ้ลผลิตของเราเป็นท่ีน่าเช่ือถือและเรายงัสามารถกาํหนด

ราคาไดอี้ก โดยเราจะตอ้งสร้างความเขม้แข็ง เพราะสักวนัหน่ึงเราก็จะมีคู่คา้รายใหม่เขา้เจรจาซ้ือ

เพิ่มมากข้ึน เพียงแค่เราพยายามทาํผลไมใ้หมี้คุณภาพอยูต่ลอดเวลา  

 
 

 

 บทบาทสําคญัในการพฒันา ตนตน้นํ้ า คือการเก็บรวบรวมการทาํงานของทายาทเกษตรกร

ตัวอย่าง ซ่ึงมีการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี ปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการในแปลงผลิต 

ผสมผสานอย่างเหมาะสม เพื่อตอบโจทยอ์ย่างมีเหตุผล ใช้พื้นดินเดิมให้คุม้ค่า กล้าท่ีจะตดัสิน

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการผลิต จดัการคุณภาพแปลงผลิต นาํมาซ่ึงการพฒันาคุณภาพผลไมแ้ละลด

ตน้ทุนความสูญเสียจากการใชปั้จจยัการผลิตท่ีไม่จาํเป็น  

• เลือกปลูกพืชหลกั ควบคู่กบัการปลูกพืชรอง ให้ความสําคญัดา้นการตลาดนาํการผลิต มี

การวางแผนการผลิตตามความตอ้งการของตลาดและสร้างสมดุลของพืชท่ีปลูกโดยรวม  

ขยายช่องทางการตลาด 

ภาพที3่5 แผนผงัอาคารและกระบวนการผลติโรงคดับรรจุผลไม้ GMP ของกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ ตาํบลชากไทย 
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• ใหค้วามสาํคญัการพฒันาการผลิตโดยการรวมกลุ่ม สร้างเป็นเครือข่ายแลกเปล่ียน   เรียนรู้ 

สร้างสังคมแห่งการเป็นผูใ้ห ้แบ่งปันองค ์ร่วมมือกนัพฒันา โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดความย ัง่ยนื  

• เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั จากคนเดียวหาขอ้มูล เปล่ียนเป็น

หลายคนคน้หาขอ้มูล  เกิดการร่วมมือทาํงาน กนัอยา่งใกลชิ้ดของทุกๆ ฝ่าย 

• นาํความรู้มาปรับปรุงแกไ้ขปัญหา/พฒันา 

• เกิดอาํนาจการต่อรองดา้นต่าง ๆ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึน 

• เกิดความเขา้ใจกระบวนการทาํงาน ไวว้างใจ ซ่ึงกนัและกนั  

• เกิดการประสานงานร่วมมือ ก่อเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและสหกรณ์ 

ผลรับท่ีไดรั้บจากการขบัเคล่ือนงานวิจยั เกิดการวิธีคิดท่ีเป็นระบบ เกิดการเช่ือมความคิดแบบ

องคร์วม เกิดคุณค่าในตวัตนของเกษตรกร พร้อมกบัสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินคา้เกษตร ควบคู่ไปกบั

การแสวงหาช่องทางการจาํหน่ายท่ีหลากหลาย ดว้ยการสร้างความน่าเช่ือถือ (ผูบ้ริโภค-คู่คา้)โดย

คาํนึงถึงคุณภาพ รับรองคุณภาพ ตรวจสอบย้อนกลับ มุ่งเน้นความปลอดภัย สหกรณ์จึงให้

ความสาํคญัท่ีจะพฒันาตนตน้นํ้าซ่ึงเป็นเจา้ของสหกรณ์ใหเ้กิดความเขม้แข็งมุ่งท่ีการส่งเสริมให้เกิด

การร่วมกลุ่มผูผ้ลิต มีการพฒันาผลไมคุ้ณภาพ ตอบสนองความตอ้งการของตลาดต่อไป 
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                                             บทที่ 6 

การขบัเคลือ่นเช่ือมโยงธุรกจิเชิงคุณค่าของสหกรณ์ 

1.   การผูกโยงคนต้นนํา้ สู่ คนกลางนํา้  

ช่วงเวลาท่ีผา่นมา จากการดาํเนินงานวจิยั เครือข่ายคุณค่าผลไมใ้นระยะท่ี 1 และ 2 ไดมี้บทบาทสําคญั

นาํมาซ่ึงการปรับเปล่ียนทาํให้สหกรณ์ขบัเคล่ือนเช่ือมโยงการดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้สมาชิกเป็นศูนยก์ลาง 

( Members Center)  มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ผ ล ไ ม้ คุ ณ ภ า พ  

ในสังกดัสหกรณ์  กระบวนการทาํงานวจิยัส่งผลต่อการพฒันาเกษตรกร/สหกรณ์ ท่ีไดจ้ากการร่วมงานวจิยั คือ 

- เกษตรกร/สหกรณ์เกิดความเขม้แขง็ พึ่งพาตนเอง สร้างสังคมแบ่งปัน 

- เกิดแนวทางการพฒันาการผลิตผลไมคุ้ณภาพ ภายใตก้ารคา้ท่ีเป็นธรรม 

- สมาชิก เกิดจากความพึงพอใจ ศรัทรา ระบบสหกรณ์ 

- สนบัสนุนการมีส่วนร่วม โดยใชก้ารเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนร่วมคิด ร่วมพฒันา 

- เกิดเช่ือมโยงการดาํเนินงานร่วมกบัคู่คา้ เพื่อพฒันาการผลิตควบคู่กบัการขยายตลาด 

- สหกรณ์สามารถนาํขอ้มูลมาพฒันาธุรกิจสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ  

การศึกษาในบทน้ีจึงเป็นการนาํเสนอสถานภาพสหกรณ์ มุ่งท่ีการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดั

ธุรกิจเชิงคุณค่า มีการบริหารระบบตลาดการคา้ผลไมข้องสหกรณ์ โดยการจดัการห่วงโซ่อุปทานใน

ระดบักลางนํ้า ท่ีส่งผลต่อความมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจสหกรณ์ 

ทีมวิจยัตระหนักดีว่า สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจในระบบท้องถ่ินท่ีอยู่ในระดับท่ีเป็นท่ีพึ่ งพาของ

เกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีดาํเนินงานของสหกรณ์ โดยเกษตรกรมุ่งหวงัท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากสหกรณ์ ทั้ง

ดา้นเงินทุน การประกอบอาชีพ ร่วมถึงความมัน่คงในการดาํรงชีพในถ่ินฐาน อยา่งมีความสุข การขบัเคล่ือน

งานวิจยัจึงใช้เคร่ืองมือในการกาํหนดแนวทางส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายเพื่อพฒันา  ประกอบกบั

การศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการแปลงผลิตรายชนิดพืช ร่วมถึงการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไมคุ้ณภาพของ

สหกรณ์ ท่ีสามารถนาํไปสู่การขบัเคล่ือนเช่ือมโยงต่อธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจจดัหาปัจจยัการผลิตมาจาํหน่าย เพื่อ

ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพการทาํสวนผลไมคุ้ณภาพท่ีมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ีเป็นองคก์รหลกัใน

การสร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกรสมาชิก โดยเน้นการพฒันาระบบธุรกิจเชิงคุณค่าภายใตโ้ซ่อุปทานท่ี

ขบัเคล่ือนธุรกิจท่ีทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัอย่างเป็นธรรม เพื่อการดาํรงอยู่ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สร้าง

ความมัน่คงแก่เกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร 
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ตนต้นนํ้า

• เกษตรกร  ทางเลือก ทางรอด ปรับเปล่ียน แนวคิด 

• พัฒนาการผลิต บริหารจัดการแปลง คํานึงถึง ดินน้ํา แรงงาน ทุน เพิ่ม

รายได้ ม่ันคงในอาชีพการทําสวนผลไม้

ตนกลางนํ้า

• สหกรณ์ ผู้รวบรวมผลไม้ 

• บริหารจัดการจุดรวบรวม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน  ขยายธุรกิจ

ตนปลายนํ้า

• คู่ค้า ผู้บริโภค ตลาดใน และต่างประเทศ

• สร้างพันธมิตร ลดต้นทุน ส่งมอบผลไม้คุณภาพ พอใจ ซ้ือซํ้า ขยายตลาด

 

ภาพที ่36 แนวทางการขับเคลือ่นทีผู่้มีส่วยเกีย่วข้องได้รับประโยชน์ 

จากการเก็บขอ้มูลในปี 2555 การขบัเคล่ือนการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกฏู จาํกดั 

และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จาํกดั ท่ีร่วมเครือข่าย สหกรณ์เดินหนา้ขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อประโยชน์ แก่มวล

สมาชิก โดยนาํขอ้มูลผลการดาํเนินงานแต่ละธุรกิจมาวิเคราะห์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

                    ตารางที่ 15 แสดงอตัราส่วนปริมาณขายและกําไรของแต่ละธุรกจิ ปี 2555 

 

ทีม่า รายงาน

กจิการ

ประจําปีสิน

สุด 30 

กนัยายน 

2555 

สหกรณ์

การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากดั 

 

 

ประเภทธุรกจิ 

 

ขาย/บริการ       

(บาท) 
คิดเป็น (%) 

กาํไรเฉพาะ

ธุรกจิ (บาท) 

คิดเป็น 

(%) 

สินเช่ือ 1,952,917.42 1.16% 1,532,747.56 27.50% 

จัดหาสินค้ามาจําหน่าย 66,615,534.69 39.44% 1,443,897.31 25.91% 

รวบรวมผลติผล 100,322,974.75 59.40% 2,596,011.32 46.59% 

รวม 168,891,426.84 100% 5,572,656.19 100% 
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สินเช่ือ

 1,952,917.42 

1.16% จัดหาสินค้ามาจําหน่าย

66,615,534.69 

39.44%

รวบรวมผลติผล

100,322,974.7 

59.40%

การเปรียบเทยีบปริมาณการขายทั้งหมดแบ่งเป็นแต่ละธุรกจิ

สินเช่ือ

 1,532,747.56 

27.50%

จัดหาสินค้ามา

จําหน่าย

 1,443,897.31 

25.91%

รวบรวมผลติผล

 2,596,011.32 

46.59%

การเปรียบเทียบกาํไรเฉพาะธุรกจิแยกเป็นแต่ละธุรกจิ

 
 

ภาพที ่37   แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจ 

เม่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายทั้งหมดแบ่งตามสัดส่วนธุรกิจเพื่อให้เห็น

ศกัยภาพของปริมาณธุรกิจในแต่ละแผนกของสหกรณ์ ดงัน้ี 

1. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์มีปริมาณการรวบผลผลิต คิดเป็นร้อยละ  59.40 ของยอดรวมทุกธุรกิจ  

และมีอตัราส่วนกาํไรเฉพาะธุรกิจร้อยละ  46.59   

2.  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย สหกรณ์จาํหน่ายปัจจยัการผลิตเป็น สินค้าวสัดุทางการเกษตร , 

นํ้ามนั ,  และสินคา้อ่ืน ๆ โดยมีปริมาณขายคิดเป็นร้อยละ 39.44  ของยอดรวมทุกธุรกิจ  และมีอตัราส่วนกาํไร

เฉพาะธุรกิจร้อยละ  25.91    

3.  ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กู ้คิดเป็นร้อยละ 1.16  ของยอดรวมทุกธุรกิจ  

เป็นอตัรานอ้ยท่ีสุดแต่กลบัใหอ้ตัราผลกาํไรเฉพาะธุรกิจสูงถึงร้อยละ  27.50    
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  จะเ ห็นว่าผลจากการขับเค ล่ือนเครือข่ ายกลุ่มผู ้ผ ลิตผลไม้คุณภาพ โดยสหกรณ์ใช้กลไก 

การเช่ือมโยงทั้ง 3 ธุรกิจ ให้ความสําคญักับกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากงานวิจยั   การศึกษาตลาด  ความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ เพื่อท่ีสหกรณ์จะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์แกไ้ขปรับปรุง  และพฒันาเพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธ์ิ ผกูโยงธุรกิจสินเช่ือกบัธุรกิจจดัหาปัจจยัการผลิต 

  พบว่าสหกรณ์ไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะให้เกิดกาํไรสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจ  เพราะตระหนกัดีว่ากาํไรมา

จากส่วนต่างท่ีสมาชิกตอ้งจ่ายให้แก่สหกรณ์  สหกรณ์หวงัท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกให้ซ้ือสินคา้ท่ีใกลเ้คียงกบั

ราคาทุนมากท่ีสุด  เพื่อให้สมาชิกได้ลดตน้ทุนการผลิต  ในขณะเดียวกนัทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อความ

ศรัทธาท่ีสมาชิกมีกบัสหกรณ์   

 สาํหรับธุรกิจรวบรวมผลผลิต จะเห็นวา่เกิดการเปล่ียนแปลงในแต่ละปีเปรียบเทียบกนัตั้งแต่ปี 53 – 55  

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดผลต่างในส่วนของกาํไร  ดงัน้ี 

-

20,000,000.00 

40,000,000.00 

60,000,000.00 

80,000,000.00 

100,000,000.00 

120,000,000.00 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
รายรบั 67,370,671.48 79,336,303.70 101,887,625.73 

รายจา่ย 66,654,947.73 76,229,662.41 99,291,614.41 

กําไรเฉพาะธรกจิ 715 723 75 3 106 641 29 2 596 011 32 

แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตของ
ธุรกจิรวบรวมผลผลติต ั�งแตปี่ 2553-2555

*2.16%

*1.53

%

*1.49%

 
*อตัรากาํไรต่อรายรับ = (กาํไรเฉพาะธุรกจิ / รายรับ) x 100 

ภาพที ่38 แสดงการเปรียบเทียบอตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปี 53 - 55 

จากอัตรากําไรขั้ นต้นต่อยอดรายรับปี  53 -55  ท่ีแสดงในแผนภูมิ   ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

จากสมาชิกสหกรณ์  โดยสหกรณ์มีการบริหารคาํสั่งซ้ือจากคู่คา้ในแต่ละตลาด  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ซ่ึ ง ส ห ก ร ณ์ ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ผ ล ผ ลิ ต ท่ี มี คุ ณ ภ า พ จ า ก ส ม า ชิ ก ด้ ว ย ร า ค า 

เ ป็นธรรม และมีการบริหารต้นทุนโลจิสติก ส์  (Logistics)  บ ริหารคําสั่ ง ซ้ือควบคู่กับการบริหา ร 

การกระจายสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดตน้ทุนดา้นการกระจายสินคา้ จะเห็นไดว้่าอตัราทาํกาํไร จาก

ส่วนต่างไม่มากนกั เน่ืองมาจากสหกรณ์ไม่กดราคารับซ้ือผลผลิต  ซ่ึงเป็นราคาท่ีมุ่งรักษาเสถียรภาพดา้นราคา

ผลไมไ้ม่ใหต้กตํ่า เพือ่สามารถยกระดบัราคาในตลาดได ้ซ่ึง ส่วนใหญ่ผลไมมี้ 
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ความอ่อนไหวง่ายในเร่ืองของราคา  มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดตามช่วงระยะเวลาของการเก็บ

ผลผลิตในแต่ละวนั  จึงทาํให้สหกรณ์ตอ้งมีการวางแผนการตลาดควบคู่กบัการเก็บขอ้มูลปริมาณผลผลิตท่ีได้

จากสมาชิกตามแต่ละช่วงเวลา  เพื่อใหไ้ดป้ริมาณท่ีแน่นอนและเพียงพอกบัจาํนวนคาํสั่งซ้ือท่ีเสนอปริมาณและ

ราคาผลไมแ้ต่ละชนิด ใหม้ากท่ีสุด เพื่อลดความเส่ียงจากการมีปริมาณผลไมไ้ม่เพียงพอกบัการจดัส่งไปยงัคู่คา้ 

  

-

10,000,000.00 

20,000,000.00 

30,000,000.00 

40,000,000.00 

50,000,000.00 

60,000,000.00 

70,000,000.00 

80,000,000.00 

มงัคุด เงาะ ลองกอง โกโก้ สละขาย/บริการ 77,808,671.41 14,984,450.40 6,345,831.52 71,571.00 1,112,450.40 

ต้นทุนขาย 76,364,390.70 13,402,778.05 5,158,871.00 65,603.00 851,281.00 

กาํไรขั้นต้น 1,444,280.71 1,581,672.32 1,186,960.52 5,968.00 261,169.40 

แผนภูมิเปรียบเทียบกาํไรข้ันต้นของผลผลติแต่ละชนิดในธุรกจิรวบรวมผลผลิตปี  

2555

*1.86%

*10.55

%

*18.70%

*8.33% *23.47%

 
 

*อตัรากาํไรข้ันต้นต่อยอดขาย =  (ขาย / กาํไรข้ันต้น)  x 100 

ภาพที ่39  แผนภูมิเปรียบเทียบกาํไรขั้นตน้ของผลผลิตแต่ละชนิด ปี 2555 

 

สาํหรับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จาํกดั ไดผ้กูโยงเครือข่ายสู่การพฒันาธุรกิจรวบรวมผลผลิต เม่ือเก็บ

ขอ้มูลผลการดาํเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตพบว่ามีอตัราเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการถ่ายโอนชุดความรู้

เช่ือมโยงเครือข่ายพฒันาธุรกิจสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม”้  ระยะท่ี 3 

 



ผลการดาํเนินการวจิยั 79 
 

ธุรกจิรวบรวมผลผลติ ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากดั 
 

* 

อตัรากาํไรต่อรายรับ =  (กาํไรเฉพาะธุรกจิ / รายรับ)  x 100     

    

-

20,000,000.00 

40,000,000.00 

60,000,000.00 

80,000,000.00 

100,000,000.00 

120,000,000.00 

ป� 2553 ป� 2554 ป� 
รายรับ 77,863,943.02 88,754,598.05 118,9  

   

   

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของธุรกิจรวบรวมผ  

*3.70

%

*7.18

%
 

 

*อตัรากาํไรต่อรายรับ =  (กาํไรเฉพาะธุรกจิ / รายรับ)  x 100     

ภาพที ่40 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของธุรกิจรวบรวมผลผลิตตั้งแต่ปี 2553-2555  

 จากแผนภูมิ จะเห็นว่ายอดรายรับมีการเพิ่มทุกปีและมีปริมาณท่ีสูงกว่ายอดรายจ่ายเพียง

เล็กน้อย  ทําให้ เ กิดผลต่างในส่วนของกําไรไม่มากนัก โดยดูจากอัตรากําไรขั้ นต้นต่อยอดรายรับ 

ปี 53-55  ท่ีแสดงในแผนภูมิ  ธุรกิจน้ีเป็นการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์แลว้ส่งจาํหน่ายตามใบสั่งซ้ือ

ท่ีได้รับ  ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  จากการวิเคราะห์ยอดรายรับท่ีใกล้เคียงกบัรายจ่าย  เน่ืองมาจาก

สหกรณ์ไม่กดราคาผลผลิต  ทาํให้สมาชิกขายสินค้าได้ราคาดี  ส่วนใหญ่สินค้าท่ีรวบรวมเป็นสินค้าทาง

การเกษตร  เป็นไมผ้ลท่ีมีความอ่อนไหวง่ายในเร่ืองของราคา มีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดตามช่วงระยะเวลาของการ

เก็บผลผลิต  จึงทาํให้สหกรณ์ตอ้งมีการวางแผนการตลาดควบคู่กบัการเก็บขอ้มูลปริมาณผลผลิตท่ีได้จาก

สมาชิกตามแต่ละช่วงเวลา  เพือ่ใหไ้ดป้ริมาณท่ีแน่นอนและเพียงพอกบัปริมาณการสั่งซ้ือใหม้ากท่ีสุด   
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เงาะ ลองกอง โกโก้ มงัคุด สละ มะไฟ
ขาย/บริการ 40,679,403.69 4,790,902.64 71,754.00 68,344,592.80 1,885,994.28 3,498.00 

ต้นทุนขาย 30,705,061.25 3,629,912.00 65,769.75 64,471,421.60 1,406,839.00 2,340.00 

ํ ไ ั้ ้       

แผนภูมิเปรียบเทียบกาํไรข้ันต้นของผลผลติแต่ละชนิดในธุรกจิรวบรวมผลผลิตปี  2555

*24.52%

*24.23% *5.67% *25.41% *3*8.34

%

                

ภาพที ่41 แผนภูมิเปรียบเทียบกาํไรขั้นตน้ของผลผลิตแต่ละชนิดในธุรกิจรวบรวมผลผลิตปี 2555  

 

              * อตัรากาํไรข้ันต้นต่อยอดขาย =  (ขาย / กาํไรข้ันต้น)  x 100 

 1. เงาะ  มียอดการจาํหน่ายสูงถึง  40,679,403.69  บาท  มีตน้ทุนขาย  30,705,061.25  บาท  เกิด

ผลต่างในส่วนของกาํไร  9,974,342.44  บาท  คิดเป็นร้อยละ  24.52  ของยอดขาย  ถือว่าเป็นอตัราท่ีสูงเม่ือ

เทียบกบัผลไมช้นิดอ่ืน  เงาะถือว่าเป็นพืชซ่ึงเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรมะขาม  จาํกดั มีพื้นท่ี

เพาะปลูกจาํนวนมาก   การวิเคราะห์เชิงลึกซ่ึงมีปัจจยัหลาย ๆ อย่างท่ีเป็นตวักาํหนดราคาของแต่ละช่วงท่ี

ผลผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะช่วงท่ีเงาะออกมาพร้อมๆ  กนั ส่งผลให้ราคาตกตํ่า สหกรณ์ตอ้งใช้เทคนิคหลาย

รูปแบบเพื่อบริหารจดัการให้ประสบความสําเร็จ เช่น นโยบายบริหารยอดคาํสั่งซ้ือในปริมาณมาก คาํนึงถึง

นโยบายกาํไรนอ้ย แต่มีการบริหารปริมาณคาํสั่งซ้ือในปริมาณมาก ทาํให้ไดก้าํไรมาก ผลสุดทา้ยเกษตรกรไดรั้บ

ราคาสูงกว่าราคาตลาด ซ่ึงเกิดจากบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รับผลตอบแทนสูง เม่ือเทียบกบั

ผลไมช้นิดอ่ืน 

 2.  ลองกอง  มียอดการจาํหน่าย  4,790,902.64  บาท  มีตน้ทุนขาย 3,629,912  บาท มีกาํไรเกิดข้ึน  

1,160,990.64  บาท คิดเป็นร้อยละ  24.23  ของปริมาณการจาํหน่ายลองกอง  ในส่วนของลองกองสหกรณ์ยงั

ไม่สามารถซ้ือครบทุกเบอร์เน่ืองจากปัญหาด้านความต้องการตลาด ท่ีกาํหนดการรับซ้ือเฉพาะเบอร์ 2-3  

เท่านั้น ทาํให้ยอดผลการรวบรวมมีปริมาณนอ้ย  แต่ในส่วนต่างของราคาดี  ให้ผลตอบแทนในส่วนของอตัรา
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ทาํกาํไรดี ซ่ึงในส่วนน้ีตอ้งให้ความสําคญัตั้งแต่กระบวนการรับผลผลิต  การชั่ง  ตรวจสภาพของผลผลิต  

ตลอดจนกระบวนการคดัแยกและบรรจุหีบห่อ เพื่อไม่ลองกองหลุดลวงจากช่อ มีผลต่อคุณภาพ 

 3. มังคุด มียอดการจาํหน่ายจาํนวน  68,344,592.80  บาท มียอดตน้ทุนขาย  64,471,421.60  บาท  

เกิดผลกาํไร  3,873,171.20  บาท  คิดเป็นร้อยละ  5.67  ของปริมาณการรวบรวมมงัคุดทั้งหมด  มงัคุดถือว่า

ผ ล ไ ม้ ท่ี ร ว บ ร ว ม ไ ด้ ม า ก ท่ี สุ ด ข อ ง ส ห ก ร ณ์   มี ย อ ด ก า ร จํ า ห น่ า ย 

ทั้งในและต่างประเทศ สําหรับตลาดต่างประเทศสหกรณ์ร่วมคา้กบับริษทัส่งออกมีขอ้ตกลงในการรับซ้ือเพื่อ

ประโยชน์ของสมาชิกโดยสหกรณ์ไม่มุ่งหวงักาํไรจากการรับซ้ือเพื่อให้สมาชิกได้รับราคาท่ีเป็นธรรม ซ่ึง

สถานการณ์การแข่งขนัดา้นราคารับซ้ือมงัคุดส่งออก บางวนัมีการปรับราคาข้ึนหรือลง ถึง 3 คร้ังต่อวนั จึงมี

การบริหารความเส่ียงสูงมาก ซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อสมาชิกดา้นราคามากและจากอตัรากาํไรท่ีไม่สูงมากนกั  

จึงทาํให้วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์รับซ้ือมังคุดจากสมาชิกเกษตรกรในราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาขาย  ซ่ึง

ผลประโยชน์ก็จะตกอยูส่มาชิก โดยมีกลไกตลาดเป็นตวักาํหนดราคา รับซ้ือในแต่ช่วงเวลาของวนั 

 4.  สละ  มียอดการจาํหน่าย  1,885,994.28  บาท มีตน้ทุนขายจาํนวน  1,406,839  บาท  เกิดผลกาํไร  

479,155.28  บาทคิดเป็นร้อยละ  25.41  ของปริมาณรวบรวมสละทั้งหมด   สละเป็นผลไมท่ี้ขายไดร้าคาดีซ่ึงดู

จากอตัรากาํไร แต่ปริมาณคาํสั่งซ้ือนอ้ย เน่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค สหกรณ์จึงควรให้ความสําคญั

ในการประชาสัมพนัธ์เพื่อกระตุน้การบริโภคเพื่อให้สามารถเพิ่มยอดของการรวบรวมให้มากข้ึน  ซ่ึงช่วยเพิ่ม

ยอดกาํไรในธุรกิจรวบรวมใหสู้งข้ึนดว้ย 

 5.  มะไฟ  มียอดการจาํหน่ายเพียง  3,498  บาท  มีตน้ทุนซ้ือ  2,340  บาท  มีกาํไรจาํนวน  1,158  

บาท  คิดเป็น ร้อยละ  33.10  ซ่ึงถือว่าเป็นยอดท่ีให้กาํไรต่อยอดขายสูงท่ีสุดในผลไมทุ้กชนิด  แต่มีผลการ

รวบรวมตํ่าท่ีสุด  เน่ืองจากเป็นช่วงทดลองเปิดตลาด แต่พบวา่ไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค  

 6.  โกโก้  มียอดการจาํหน่าย 71,754 บาท มีตน้ทุนขาย  65,769.75 บาท  แต่ผลต่างในส่วนของกาํไร  

5,984.25  บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.34   ของยอดขาย  ผลการรวบรวมไดใ้นปริมาณท่ีนอ้ย เน่ืองจากเป็นพืชเสริม

เพิ่มรายไดท่ี้สหกรณ์เร่ิมส่งเสริมให้ปลูกตามความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้น  ของเกษตรกรจึงยงัมีการขยาย

พื้นท่ีไม่มากนกั 

  ผลจากการศึกษาข้อมูลข้างต้นน้ี พบว่าการดําเนินงานในธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์

การเกษตรมะขาม จาํกดั มีปริมาณการรวบรวมเพิ่มข้ึนทุกปี  ซ่ึงผลต่างจาการรวบรวมผลผลิตรายชนิดพืชน่า

พอใจ ซ่ึงเกิดจากสหกรณ์ใหค้วามสาํคญัระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจดัการบุคลากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดโดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอย่างชดัเจนตามความรู้ความสามารถของเจา้หน้าท่ีแต่ละคน  มี

การบริหารคาํสั่งซ้ือเพียงพอกบัออร์เดอร์ในแต่ละวนั บริหารความเสียหายจากปริมาณนํ้ าหนกัผลผลิตท่ีขาด

หายไป  มีการเตรียมความพร้อม  ดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์  ทั้งน้ีคาํนึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์ในแง่ของการ

ทาํงานท่ีเป็นระบบไดม้าตรฐาน   สมาชิกเกิดความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในระบบสหกรณ์ท่ีจะมีส่วนช่วยเหลือ

ใหส้มาชิกของสหกรณ์ไดรั้บประโยชน์สูงสุดดว้ยเช่นกนั  
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2. บทบาทในการจําหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ 

การจดัการดา้นการตลาดของสหกรณ์ โดยใชเ้คร่ืองมือจากแนวความคิดความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งผลิตภณัฑก์บัตลาด (Product/Market Strategy ) ซ่ึงการคน้หากุญแจแห่งความสําเร็จโดยใชก้ลยุทธ์การ

แบ่งส่วนตลาด เพื่อมุ่งคน้หาขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในตลาดและหาทางเจาะตลาด  ซ่ึงเป็นเร่ืองของการ

พฒันาผลไมร้ายชนิดพืช สาํหรับการขายในแต่ละส่วนของตลาดท่ีแบ่งไว ้เน่ืองจากลูกคา้แต่ละส่วนหรือแต่ละ

กลุ่มมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป  

การดําเนินธุรกิจรวบรวมและจาํหน่ายผลไม้ พบว่าปัจจุบนั ถือว่าเป็นธุรกิจหลักท่ีสหกรณ์ให้

ความสําคญั เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถช่วยเหลือสมาชิกในการรวมกันขายผลไม ้ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของ

สมาชิกสหกรณ์ และรักษาเสถียรภาพดา้นราคาผลไมใ้นภาพรวมของจงัหวดัจนัทบุรี เน่ืองจากผลไมมี้คุณภาพ

แตกต่างกนัตามศกัยภาพดา้นการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย และความตอ้งการของตลาดท่ีมีความตอ้งการ

ผลไมใ้นเกรดแตกต่างกนั 

 สาํหรับการใชแ้นวคิดการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning ) การเลือกตลาดเป้าหมาย ตาํแหน่ง

ของผลไม้คุณภาพรายชนิดพืชท่ีถูกกาํหนดมีลักษณะสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  ซ่ึง

สหกรณ์พฒันาคุณภาพเพื่อสร้างลกัษณะเด่นของผลไมใ้ห้ตรงตามความตอ้งการของตลาด  สหกรณ์มีการแบ่ง

สัดส่วนตลาด ในการกระจายไปยงัคู่ค้าในประเทศ โดยส่งให้ห้างค้าส่ง - ค้าปลีกสมยัใหม่ Modern Trade 

ประกอบด้วย ห้าง Makro  ห้าง Tesco Lotue  ดาํเนินการส่งตรงเขา้ DC ท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และส่งตรงสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ  เพื่อบริหารจดัการลดตน้ทุนการ

กระจายสินคา้ และบริหารดา้นคุณภาพ การรักษาความสดใหม่ เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ียงัส่งไปยงัคู่

คา้ในตลาดขายส่งต่างจงัหวดั ซ่ึงจะมีการเจรจาขอ้ตกลงในการซ้ือ – ขาย เง่ือนไขการชาํระเงิน เพื่อลดปัญหา

การบริหารความเส่ียงดา้นการชาํระค่าสินคา้ในแต่ละคู่คา้ดว้ย 

สาํหรับตลาดต่างประเทศ ไดมี้การทาํสัญญาตกลงร่วมคา้กบับริษทัริชฟิวเฟสฟรุ๊ต จาํกดั เพื่อส่งไปยงั

ประเทศจีน เวียดนาม และส่งให้แก่บริษทัสยามอินเตอร์ฟรุ๊ต จาํกดั เพื่อส่งไปยงัประเทศตะวนัออกกลาง จาก

การท่ีสหกรณ์ไดมี้การส่งเสริมการรวมกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพและมีการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง ทาํให้

สหกรณ์มีปริมาณผลไมคุ้ณภาพเพิ่มมากข้ึน จึงมีบริษทัส่งออกแวะเวยีนเขา้มาเจรจา ซ่ึงเป็นโอกาสในการขยาย

ช่องทางการตลาด ส่งผลทาํสหกรณ์มีการขยายธุรกิจเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และสร้างความมั่นคงในการ

ประกอบอาชีพทาํสวนผลไมคุ้ณภาพ ของเกษตรกรสมาชิกในเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 
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ตารางที ่16 แสดงปริมาณธุรกจิรวบรวมผลผลติ ปี 2553 – 2555 

ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากดั 

 ปี 55 : ปริมาณรวม 3,718  ตัน 

มูลค่า 96.83 ลบ. 

ปี 54 : ปริมาณรวม 2,868 ตัน 

มูลค่า 72.24 ลบ. 

ปี 53 : ปริมาณรวม 3,372 ตัน 

มูลค่า 66.37 ลบ. 

ส่งออก มูลค่า นปท มูลค่า ส่งออก มูลค่า นปท มูลค่า ส่งออก มูลค่า นปท มูลค่า 

มังคุด 2,286 76,06 108.7 2.31 1,934 55.92 173 2.53 3,117 62.94 60 0.64 

เงาะ 14 0.5 1,104 12.32 77 2.10 586 9.17 41 0.73 127 1.37 

ลองกอง   173 4,6   71 2.01   21 0.56 

สละ   33 0.94   27 0.51   6 0.13 

รวม 2,300 76.57 1,418 20.17 2,011 58.02 857 14.22 3,158 63.67 214 2.70 

ทีม่า: ผลการรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเขาคชิฌกฏู จาํกดั 

ตารางที ่17  แสดงปริมาณธุรกจิรวบรวมผลผลติ ปี 2553-2555  

ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม  จํากดั 

 ปี 55 : ปริมาณรวม 5,031   ตัน 

มูลค่า 115.35 ลบ. 

ปี 54 : ปริมาณรวม  3,401  ตัน 

มูลค่า 80.28 ลบ. 

ปี 53 : ปริมาณรวม   4,235    ตัน 

มูลค่า 75.59 ลบ. 

ส่งออก มูลค่า นปท มูลค่า ส่งออก มูลค่า นปท มูลค่า ส่งออก มูลค่า นปท มูลค่า 

มังคุด 1,877 51.25 371.8 12.81 1,327 26.08 393 9.99 2,859 50.17 261 5.07 

เงาะ   2,607 44.69   1,454 36.06   917 13.72 

ลองกอง   127.4 4.66 .  172 6.62   184 6.24 

สละ   48 1,87   54 1.53   14 0.39 

รวม 1,877 51.25 3,154 64.03 1,327 26.08 2,073 54.17 2,859 50.17 1,374 25.42 

ทีม่า: ผลการรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม  จาํกดั 

จาการเก็บขอ้มูลผลการรวบรวมผลไมข้องสหกรณ์ทั้ง 2 แห่งพบวา่ ในปี 2555 สหกรณ์สามารถขยาย

ช่องทางการตลาดผลไมท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ จีน, เวียดนาม, บรูไน,

ตะวนัออกกลาง เป็นตน้ และตลาดในประเทศ ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสั, แม็คโคร รวมถึงตลาดต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ 

ขอนแก่น, นครปฐม, สุพรรณบุรีและชลบุรี ดว้ยการเช่ือมโยงเครือข่ายการจาํหน่ายผลไมคุ้ณภาพราคายุติธรรม

ไปสู่คู่คา้และผูบ้ริโภค  
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ตารางที ่18 แสดงประเภทลูกคา้ในช่องทางการจดัจาํหน่ายผลไม ้

 

ประเภทลูกคา้ 

ปี 55 ปี 54 ปี 53 

ปริมาณ 

(ตนั) 

ร้อยละ ปริมาณ

(ตนั) 

ร้อยละ ปริมาณ

(ตนั) 

ร้อยละ 

ในประเทศ 3,154 100 2,074 60.98 1,375 32.47 

หา้ง Makro 715 22.67 796 38.38 683 49.6 

หา้ง  Tesco Lotuus 1,236 39.19 1,278 61.62 583 42.4 

ตลาดต่างจงัหวดั 1,167 37     

เครือข่ายเกษตรกร 36 1.14   110  

ต่างประเทศ 1,877 100 1,327 39.02 2,859 67.53 

บ.ริชฟิวเฟสฟรุ๊ต จาํกดั 1,877 100 1,327 100 2,859 100 

รวม 5,031 100 3,401 100 4,234 100 

ท่ีมา: สรุปสดัส่วนผลการกระจายผลไม ้ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จาํกดั 

 

ตารางที ่19   แสดงประเภทลูกคา้ในช่องทางการจดัจาํหน่ายผลไม ้

 

ประเภทลูกค้า 

ปี 55 ปี 54 ปี 53 

ปริมาณ 

(ตัน) 

ร้อยละ ปริมาณ

(ตัน) 

ร้อยละ ปริมาณ

(ตัน) 

ร้อยละ 

ในประเทศ 1,418 100 857 29.90 216 6.40 

หา้ง Makro 668 47.11 503 58.6 129.8 60.09 

หา้ง Tesco Lotuus   237 27.7 - - 

ตลาดรถไฟขอนแก่น 727 51.27 112 13.1 86.2 39.91 

เครือข่ายเกษตรกร 23 1.62 5 0.6 - - 

ต่างประเทศ 2,300 100 2,011 70.10 3,159 93.60 

บ.ริชฟิวเฟสฟรุ๊ต จาํกดั 2,286 99.39 2,011 100 3,143 99.6 

บ.สยามอินเตอร์ฟรุ๊ต จาํกดั 14 0.61   12 0.4 

รวม 3,718 100 2,868 100 3,375 100 

ท่ีมา: สรุปสดัส่วนผลการกระจายผลไม ้ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกฏู จาํกดั 

 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม”้  ระยะท่ี 3 

 



ผลการดาํเนินการวจิยั 85 
 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายเพือ่พฒันาระบบสหกรณ์ 

จากการทีท่มีวจัิยโดยใช้การทํางานแบบมีส่วนรวม  ได้เปิดเวทค้ีนหาแนวทางการการพัฒนาระบบ

สหกรณ์พบว่ากลุ่มผู้ผลติผลไม้และสหกรณ์มีบทบาทสําคัญทีจ่ะต้องร่วมมือกันทาํให้เครือข่ายขับเคลือ่นอย่าง

ต่อเน่ืองและนํามาซ่ึงความสําเร็จในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ส่งผลต่อการพฒันาธุรกจิสหกรณ์ 

สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง 

จากการดาํเนินธุรกิจท่ีไดศึ้กษาขา้งตน้น้ี  ทาํใหท้ราบวา่แต่ละธุรกิจลว้นมีความสําคญัและเก่ียวขอ้งกนั

อยา่งเป็นระบบ  กระบวนการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ และการใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกอยา่ง

พร้อมเพียงกนัดว้ย  และท่ีตอ้งให้ความสําคญัไม่น้อยกวา่กนัเลยก็คือธุรกิจจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย  ซ่ึงถือเป็น

หัวใจสําคญัท่ีจะทาํให้เกษตรกรสมาชิกลดตน้ทุนการผลิต การท่ีสหกรณ์เช่ือมโยงกบัธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์

ตอ้งเก้ือหนุนสมาชิกด้วยราคาท่ีเป็นธรรมเพื่อทาํให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต เน่ืองจากสมาชิก

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  ตอ้งพึ่งพาสหกรณ์ ทั้งดา้นเงินทุน การจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

และการจดัจาํหน่าย ผลผลิตทางการ 

เกษตรกร การสร้างความร่วมมือระหวา่งสมาชิก สหกรณ์ และคู่คา้ปัจจยัการผลิต และคู่คา้ท่ีซ้ือผลผลิต จะตอ้ง

ร่วมมือกันนําพาสหกรณ์เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง  หลักสําคญัอยู่ท่ีการบริหารด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  

โปร่งใส  ยติุธรรม   และไม่เอาเปรียบสมาชิก 

-  มุ่งท่ีการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิก ด้วยการสร้างความร่วมมือในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั

ระหวา่งเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์การเกษตร รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจ และภาครัฐ 

- มุ่งให้ความสําคญัในการพฒันาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรสมาชิก โดยมองท่ีผลผลิตทางการ

เกษตร ทาํอยา่งไรให้ขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีเป็นธรรมและคุม้ค่ากบัการลงทุน นาํมาซ่ึงรายไดแ้ละความกินดี 

อยูดี่ โดยมีสหกรณ์เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือน ภายใตอุ้ดมการณ์ หลกัการ และวิธีการสหกรณ์ ดว้ยการ

ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั บนแนวทางทางของการแบ่งปัน ช่วยเหลือเก้ือกลู 

- มุ่งเนน้การช่วยเหลือตนเองของเกษตรกรสมาชิก ขบวนการผลิตตั้งแต่ตน้นํ้ า กลางนํ้ า ปลายนํ้ า เพื่อ

เพิ่มผลิตภาพผลผลิตต่อพื้นท่ีใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของตลาด   

4. โครงสร้างการบริหารบุคลากรในธุรกจิรวบรวมผลไม้เพือ่กระจายในประเทศ 

 การบริหารบุคลากรในการดาํเนินธุรกิจรวบรวมนับว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้ธุรกิจรวบรวม

ผลผลิตประสบความสําเร็จ จึงตอ้งมีการจดัโครงสร้างเพื่อให้สามารถเป็นกลไกลในการขบัเคล่ือนธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลิตอยา่งมีระบบ ในการดาํเนินงานจะมีการมอบหมายคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ เพื่อ

รับผดิชอบภารกิจ  ประกอบดว้ย 

• ฝ่ายเสนอราคาและรับคําส่ังซ้ือ เป็นผูเ้จราจา ตกลงราคา คุณภาพและปริมาณจากคู่คา้ เม่ือรับขอ้ตกลง

ร่วมกนัระหว่างสหกรณ์และคู่คา้ ทางคู่คา้ จะส่งคาํสั่งซ้ือ(PO) โดยทางแฟกซ์ หรือส่งทาง Internet  

แจง้ปริมาณ ราคา สาขาท่ีตอ้งจดัส่ง เม่ือรับ PO แลว้ ส่งคาํสั่งซ้ือให้ฝ่ายจดัซ้ือดาํเนินการ (การเสนอ
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ราคาจะดาํเนินการเสนอราคาทุกวนัจนัทร์ ทั้งห้าง Lotus และ Makro  สําหรับห้าง Makro การยืนยนั

ราคาสามารถแจง้และตกลงเงือนไขไดต้ามภาวะการเปล่ียนแปลงของกลไกลตลาด) 

• ฝ่ายจัดซ้ือ รับผิดชอบแยกรายชนิดพืช เงาะ มงัคุด ลองกอง สละ  ผูรั้บผิดชอบ จะเป็นผูรั้บคาํสั่งซ้ือ

รายชนิดพืช และแจง้ไปยงัสมาชิกท่ีแสดงความจาํนงจดัทาํแผนส่งมอบสินคา้ให้แก่สหกรณ์ เพื่อมารับ

ตะกร้าไปบรรจุผลไมม้าส่งใหแ้ก่สหกรณ์ตามขอ้ตกลง ทั้งขนาดบรรจุ คุณภาพ และราคา กาํหนดเวลา

การส่งมอบสินคา้  โดยผูรั้บผิดชอบจะตอ้งยืนปริมาณการส่งมอบของสมาชิกให้แก่ฝ่ายเสนอราคา 

เพื่อยนืยนัประมาณการส่งมอบตาม Order กบัทางหา้งอีกคร้ัง  

• ฝ่ายตรวจสอบผลผลิต รับผิดชอบในการรับผลไมจ้ากสมาชิกท่ีนาํส่ง ณ จุดรวบรวม จะทาํการสุ่ม

ตรวจสอบคุณภาพ นํ้ าหนกั เม่ือผ่านตรวจสอบคุณภาพ เจา้หน้าท่ีจะติดส๊ิกเกอร์ บอกช่ือผลไม ้ ช่ือ

สมาชิกเจา้ของผลไม ้พร้อมรหสัสมาชิก  เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบักรณีมีปัญหาดา้นปริมาณ 

คุณภาพ และส่ิงเจือปน  จากนั้นฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะออกใบรับผลผลิต ให้แก่สมาชิกเพื่อนาํไป

ข้ึนเงินท่ีสินคา้ท่ีฝ่ายการเงิน(กรณีผลผลิตไม่ผา่นการตรวจสอบคุณภาพ เป็นไปตามขอ้ตกลง สมาชิก

ตอ้งรับผลผลิตคืนเพื่อนาํไปจาํหน่ายเองและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อมาส่งใหม่ในคร้ังต่อไป)ผลไมท่ี้

ผา่นตรวจสอบคุณภาพแลว้ จะถูกจดัเรียงแยกรายชนิดพืชและคู่คา้ รักษาความสด เพื่อให้ QC ของห้าง

ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนกระจายตามคาํสั่งซ้ือไปยงัสาขา 

• ฝ่ายขนส่ง สหกรณ์ดาํเนินการตกลงกบัเอกชนในการขอส่งสินคา้ไปส่งมอบยงัปลายโดยมีการทาํสั่ง

จดัสินคา้  โดยรถยนต์ท่ีขนส่งสินคา้ตอ้งทาํประกนัสินคา้ทุกคนั ผูรั้บผิบชอบตอ้งประสานกบัฝ่าย

จดัซ้ือเพื่อรับ ทราบ Order ก่อนล่วงหน้า1 วนั เพื่อติดต่อและตรียมรถตามจาํนวนท่ีตอ้งจดัส่ง และ

ประเภทรถยนตท่ี์ตอ้งใชใ้นการจดัส่ง ตรวจเช็คระยะทางและเวลาส่งมอบสินคา้ปลายทาง  ตรวจสอบ

สินคา้ตามในส่งสินคา้ข้ึนรถ จดัส่งตามกาํหนดเวลา 

• ฝ่ายจัดทําเอกสาร รับคาํสั่งซ้ือ PO จดัทาํเอกสารใบส่งสินคา้ เพื่อมอบให้ฝ่ายขนส่งตรวจสอบสินคา้

ก่อนข้ึนรถ และนาํเอกสารส่งมอบพร้อมสินคา้ใหแ้ก่คู่ตรวจรับสินคา้ปลายทาง เม่ือปลายทางเซ็นตรั์บ

สินคา้ ฝ่ายจดัส่งตอ้งนาํเอกสารการรับสินคา้กลบัมาให้ฝ่ายจดัทาํเอสารเก็บไวเ้ป็นหลกัสําหรับการ

เรียกเก็บเงินค่าสินคา้ 

• ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบความถูกตอ้งใบรับสินคา้ ออกใบเสร็จจ่ายเงินค่าสินคา้ใหแ้ก่สมาชิก  

 

5. การจัดการห่วงโซ่อปุทานผลไม้ของสหกรณ์ 

 จากการศึกษาข้อมูลและขั้นตอนในการบริหารจดัการผลผลิตก่อนส่งมอบคู่คา้ กลุ่มผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ สมาชิก สหกรณ์ และคู่คา้ ต่างมีบทบาทสําคญัในการประสานความร่วมมือเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมี

คุณภาพส่งมอบต่อผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
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เน่ืองจากผลไมเ้ป็นสินคา้สดเสียหายไดง่้าย การจดัการตั้งแต่แปลงผลิต จนส่งมอบมายงัศูนยร์วบรวม

ของสหกรณ์จึงมีความสาํคญัตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยขั้นตอนการพฒันาผลิต 

การเก็บเก่ียว การคดัแยก และการเคล่ือนยา้ยผลผลิตจากแปลงผลิตของเกษตรกร คนตน้นํ้ า มายงัโรงคดับรรจุ 

(packing house) สําหรับจดัการผลไม�สดหลงัการเก็บเก่ียว จากแปลงผลิตของเกษตรกรก่อนท่ีขนส�งไป

ยงัจุดรวบรวมของสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน จึงตอ้งมีการวางแผนตั้งแต่แรงงานท่ีจะเก็บเก่ียวใน

แต่ละวนั ช่วงระยะเวลาในการส่งมอบ 

ในการน้ีสหกรณ์จะมีการประชุมร่วมกบัเกษตรกรสมาชิกเพื่อติดตามสานการณ์การผลิต และกาํหนด

เป้าหมายในการส่งมอบผลไมแ้ต่ชนิดพืช เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํขอ้มูลไปประกอบการวางแผนการตลาด

ร่วมกบัคู่คา้ โดยกาํหนดการส่งผลไมร้ายชนิดพืชเป็นรายสัปดาห์ พบวา่การดาํเนินงานมีการร่วมมือกนัระหวา่ง

สมาชิก สหกรณ์ และห้าง Makro  ห้าง Tesco Lotue  ซ่ึงเป็นคู่คา้รายใหญ่ท่ีรับซ้ือผลไมจ้ากสหกรณ์ปริมาณ

มาก ทีมวจิยัพบวา่ในการทาํแผนการกระจายร่วมกนัส่งผลให้เกิดการยอ่มรับแนวทางในการปฏิบติั ขอ้กาํหนด

ต่าง ๆ ทั้งเร่ืองปริมาณผลผลิตแต่ละชนิดท่ีจะส่งมอบในแต่ละวนั และคุณภาพมาตรฐานตามท่ีคู่คา้ตอ้งการ ทาํ

ใหก้ารเสนอราคากบัหา้งมีการบริหารความเสียงดา้นปริมาณและราคาเสนอขายนอ้ยลง สามารถคาํนวณตน้ทุน

การรับซ้ือไดแ้มน้ยาํข้ึน ส่งผลต่อระดบัราคารับซ้ือของสหกรณ์สูงกวา่ราคาซ้ือขายในตลาดทอ้งถ่ิน 

การวางแผนการจัดส่งผลไม้ร่วมกบัห้างสรรพสินค้า 

สหกรณ์ให้ความสําคญัในการบริหาร  Supply Chain Management ซ่ึงเป็น กระบวนการ 

บู ร ณ ก า ร  ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร เ ค ล่ื อ น ย้า ย ผ ล ไ ม้ ร า ย ช นิ ด แ ล ะ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 

ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการกระจายผลไม ้จากสหกรณ์ผา่นคู่คา้ไปยงัผูบ้ริโภค  เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ในการกระจาย สหกรณ์จะมีการจดัทาํแผนการกระจายผลไมร้ายชนิดพืชเป็นรายสัปดาห์ร่วมกบั

เกษตรกรสมาชิกและห้างสรรพสินค้าท่ีเป็นคู่คา้  เพื่อบริหารคาํสั่งซ้ือท่ีแม่นยาํเพื่อบริหารความเสียงด้าน

ปริมาณและราคา ร่วมถึงแรงงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการกระจายผลไม ้ซ่ึงจะมีการตกลงกบัห้างสรรพสินคา้

เก่ียวกบัคาํสั่งซ้ือเพื่อกระจายไปตามสาขาต่างๆทัว่ประเทศ ตรงตามความตอ้งการทั้งปริมาณและระยะเวลาท่ี

กาํหนด 
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ตารางที ่20   แสดงแผนการกระจายรายสัปดาห์และความตอ้งใชต้ะกร้าในแต่ละสัปดาห์ 

สัปดาห์

ที ่
ระยะเวลา 

วางแผนการจดัส่งผลผลติจาํหน่ายให้ห้างสรรสินค้า ปี 2556 รวม 

 เงาะ   ตะกร้า  มงัคุด 

 

ตะกร้า  ลองกอง 

 

ตะกร้า  สละ 

 

ตะกร้า  

ใช้

ตะกร้า 

1  1 เม.ย. - 7 เม.ย.56 5 278         3 250 528 

2  8 เม.ย. - 14 เม.ย.56 10 556 30 1500     5 416 2472 

3  15 เม.ย. - 21 เม.ย.56 80 4445 50 2500     10 834 7779 

4  22 เม.ย - 28 เม.ย.56 150 8334 100 5000     15 1250 14584 

5  29 เม.ย. - 5 พ.ค.56 180 10000 150 7500     15 1250 18750 

6  6 พ.ค. - 12 พ.ค.56 300 16667 170 8500 5 334 15 1250 26751 

7  13 พ.ค. - 19 พ.ค.56 370 20556 200 10000 10 667 15 1250 32473 

8 20 พ.ค. - 26 พ.ค.56 400 22223 200 10000 20 1334 20 1667 35224 

9 27 พ.ค. - 2 ม.ิย.56 350 19445 100 5000 20 1334 20 1667 27446 

10 3 ม.ิย. - 9 ม.ิย.56 300 16667 50 2500 40 2667 20 1667 23501 

11 10 ม.ิย. - 16 ม.ิย. 56 150 8334 30 1500 45 3000 15 1250 14084 

12  17 ม.ิย. - 23 ม.ิย.  56     10 500 25 1667 15 1250 3417 

13  24 ม.ิย. - 30 ม.ิย. 56         20 1334 15 1250 2584 

14   1 ก.ค. - 7 ก.ค. 56         5 334 15 1250 1584 

15  8 ก.ค. - 14 ก.ค. 56             15 1250 1250 

 

รวม 2,295 127505 1090 54500 190 12671 213 17751 212427 
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15 ระยอง

44 พัทยา

40 ฉะเชิงเทรา

5 ชลบุรี

เขาคิชฌกูฏ สาขา

12 ขอนแก่น

55 เลย

58 มุกดาหาร

7 นครราชสีมา

37 ชัยภูมิ

38 สระบุรี

47 ลพบุรี

51 อยุธยา

เขาคิชฌกูฏ สาขา

1 ลาดพร้าว

42 รามอินทรา

4 บางบอน

17 จรัญสนิทวงศ์

46 กาญจนบุรี

49 ราชบุรี

ภาพ

ที ่42 แผนท่ีแสดงสาขาท่ีสหกรณ์ตกลงจดัส่งผลไม ้

 

การกระบวนการรวบรวมผลผลติจากเกษตรกรสมาชิก 

รูปแบบการจดัส่งผลไมข้องสหกรณ์ซ่ึงกาํหนดเป็น ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center: DC) 

สหกรณ์จดัให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทาํการรวบรวมผลผลิต เพื่อช้ีแจงสร้างความเขา้ใจใน

รายละเอียดการจดัเกรดผลไมแ้ต่ละชนิด ร่วมกนัระหว่างเกษตรกร ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของสหกรณ์ และ

ฝ่ายจดัซ้ือและฝ่าย QC ของห้างสรรพสินคา้ เพิ่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของคู่คา้ห้าง Makro ห้าง Lotus  

โดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของสหกรณ์จะมีข้อมูลการกาํหนดเกรดมาตรฐานเม่ือเกษตรนําผลผลิตมาส่ง 

เจา้หนา้ท่ีจะมีการสุ่มตรวจสอบนํ้ าหนกั และคุณภาพตามท่ีคู่คา้กาํหนด จากนั้นเจา้หนา้ท่ีการตลาดออกใบรับ

สินคา้ และใหเ้กษตรกรนาํใบรับไปข้ึนเงินท่ีฝ่ายการเงิน 

ทั้งน้ีราคาผลไมเ้กษตรกรจะรับรู้ล่วงหนา้จากฝ่ายจดัซ้ือก่อนรับ Order เพื่อให้สมาชิกและเกษตรกร

ในเครือข่ายทราบถึง ขนาดบรรจุผลไมร้ายชนิดพืชให้เป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งสหกรณ์กบัคู่คา้

ตลาดเป้าหมาย  
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ตารางที ่21 กาํหนดมาตรฐานผลผลิตและขนาดบรรจุ 

 

ชนิดพชื การกาํหนดเกรด 

จํานวน 

ผลต่อ

กก. 

ขนาดบรรจุ 

(กก/ตะกร้า) 

Makro Lotus ตลาดทัว่ไป 

1. เงาะ ผลสดขนสามสี 28-32 18 16 20 

2.มังคุด ผลสดแดงอมม่วงหูเขียว 35 20 20 20 

3.ลองกอง ผลสดเบอร์ 2,3  

ขนาดช่อ 350ไม่เกิน500กรัม 

ขนาดช่อ500 ไม่เกิน700 กรัม 

20 15 15 15 

4.สละ ผลสดกระปุกละ 500 กรัม 40 10 10 8 

ตะกร้าหา้งสีเขียว    ส่งตรงเขา้ DC     ขนาดบรรจุเงาะ 16 – 18 กิโลกรัม 

ตะกร้าหูเหล็ก         ส่งตรงสาขา         ขนาดบรรจุเงาะ 18 – 20 กิโลกรัม 

การจดัการมงัคุดคุณภาพเพื่อจดัส่งตามความตอ้งการของตลาด 

การจัดการมังคุดคุณภาพตามความต้องการตลาด

มังคุด ห้าง ตจว.

ขนาด 14-18 ผล    

ต่อกิโลกรัม

32 ผล   

ต่อกิโลกรัม

บรรจุ 20 กก.      

ต่อตะกร้า

20 กก.   

ต่อตะกร้า

คุณภาพ -ผลหนา      

-ผิวสีม่วงเข้ม 

-ลายธรรมชาติ 

-รูปร่างกลม  

-มีขั้วสีเขียวขนาด

ใหญ่
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การจัดการเงาะคุณภาพตามความต้องการตลาด

เงาะ ห้าง ตจว.

ขนาด 28-33 ผล    

ต่อกิโลกรัม

30-36 ผล   

ต่อกิโลกรัม

บรรจุ 16-18 กก.      

ต่อตะกร้า

18 กก.   

ต่อตะกร้า

คุณภาพ -ผิวสีแดงถึงแดงส้ม        

-ต้นฤดูจะมีสีส้มอม

เหลือง หรือสีเขียวอม

เหลือง         

-ขนสีเขียว 

 
 

การจัดการสละคุณภาพตามความต้องการตลาด
สละ ห้าง ตจว.
ขนาด 650 กรัม/ช่อ

บรรจุ 12 กก/ตะกร้า 12-15กก/ตะกร้า

คุณภาพ ผลคล้ายลูกรักบ้ี เป�น

พวงผิวเป�นเกล็ดสี

แดง หรือน้ําตาลอม

แดงไม่เห่ียว ไม่มีรอย

เน่า ชํ้า ไม่มีรอยกัด

กินของแมลง 

 
 

 

 

 

ภาพที ่43 การจดัผลไมคุ้ณภาพตามความตอ้งการตลาด 
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กระบวนการบริหารจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน รวมถึงระบบกระจายสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน 

Supply Chain ธุรกิ จรวบรวมผลไม้ ของผู ้มี ส่ วนเก่ียวข้อง ตั้ งแต่ระบบการจัดการคุ ณภาพ  

ในแปลงผลิตภายใตก้ารจดัการดี ท่ีเหมาะสม GAP (Good Agricultural Practice)  ทาํให้สหกรณ์ไดผ้ลไมมี้คุณภาพดี 

คาํนึงถึงความปลอดภยัของ ผูบ้ริโภค  จึงทาํให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ตรงตามมาตรฐานท่ีคู่คา้กาํหนด ไดรั้บราคา

คุ้มค่ากับการลงทุน โดยในกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผลไม้คุณภาพ มีการป้องกันการใช้ทรัพย์กรธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ลดการใชส้ารเคมี สร้างจิตสํานึกแต่เกษตรกร  อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อให้เกิดความ

ย ัง่ยนืในการทาํการเกษตร 

การจดัการในการเก็บเก่ียวผลไมแ้ละการจดัส่งผลไมจ้ากแปลงผลิตของเกษตรกรสมาชิก กลุ่มผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ สหกรณ์ และคู่คา้ ใหค้วามสาํคญั ระบบการจดัการคุณภาพ การปฏิบติัท่ีดี สําหรับโรงคดับรรจุผลไม�สด 

GMP( GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR PACKING HOUSE OF FRESH FRUITS AND 

VEGETABLES) โดยสหกรณ์ใหค้วามสาํคญัในการจดัการผลไม�สดหลงัจากท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวจากแปลงผลผลิต

เพื่อคดัแยกตามเกรดไซด์ก่อนบรรจุขนส่งไปยงัจุดรวบรวมของสหกรณ์ หรือส่งกบัคู่คา้ ณ .โรงคดับรรจุของกลุ่ม

ครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ ระบบการการผลิตและการส่งมอบในเวลาท่ีตอ้งการดว้ยจาํนวนท่ีตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ และการส่งสินคา้เขา้ศูนยก์ระจายสินคา้ โดยให้ระบบ JIT ( Just in Time ) ตลอดจนการพฒันาระบบ

กระจายสินคา้ (Logistics) ร่วมกบัห้างคา้ส่ง - คา้ปลีกสมยัใหม่ Modern Trade โดยมีการวางแผนกาํหนดเส้นทางการ

ขนส่งผลไมไ้ปยงัสาขาท่ีใกลเ้คียงกนัเป็นเส้นทางเด่ียวกนัให้เต็มเท่ียว เพื่อลดตน้ทุนในการกระจายผลไมแ้ละรักษา

ความสดเพื่อส่งมอบถึงผูบ้ริโภค 

 
 

ภาพที ่44   ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)   การบริหารจดัการในสถาบนัเกษตรกร 
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ภาพที ่45   ขั้นตอนการนาํผลไมคุ้ณภาพจากแปลงผลิตถึงสหกรณ์ 

ข้ันตอนการนําผลไม้คุณภาพจากแปลงผลติถึงสหกรณ์ 

เม่ือสมาชิกตอ้งการนาํผลไมม้าจาํหน่ายใหส้หกรณ์  จะมีขั้นตอนการดาํเนินการ  ดงัน้ี 

1.แสดงความจาํนงในการส่งผลไม ้โดยจดัทาํแผนการส่งมอบผลผลิตรายชนิดพืช 

2.นาํบตัรประจาํตวัประชาชนมาติดต่อเจา้หนา้ท่ีควบคุมตะกร้า 

3.เจา้หนา้ท่ีจะให้สมุดคุมตะกร้า(ฉบบัสมาชิก)แก่สมาชิก  จาํนวน 1 เล่ม  และเก็บไวท่ี้สหกรณ์(ฉบบั

สหกรณ์)จาํนวน 1 เล่ม (ทั้งสองเล่มจะมีตวัเลขการรับ – จ่าย ตะกร้าตรงกนั) 

4. เม่ือสมาชิกแจง้จาํนวนตะกร้าท่ีตอ้งการเจา้หน้าท่ีก็จะทาํการบนัทึกลงในสมุดทั้ง 2 เล่ม   และให้

สมาชิกเซ็นตช่ื์อรับตะกร้าของฉบบัสหกรณ์  เจา้หนา้ท่ีเซ็นจ่ายตะกร้าในฉบบัสมาชิก 

5. เม่ือสมาชิกนาํตะกร้า(ใส่ผลไม)้มาส่งสหกรณ์  เจา้หนา้ท่ีรับผลไมจ้ะนบัจาํนวนตะกร้า  เซ็นช่ือรับ

ตะกร้าเท่าจาํนวนท่ีสมาชิกนาํมาส่งในฉบบัสมาชิก  และให้สมาชิกเซ็นต์ช่ือจาํนวนตะกร้าท่ีนาํมาส่งฉบบั

สหกรณ์ 

6.สมาชิกรับยอดสั่งซ้ือจากฝ่ายจดัซ้ือของสหกรณ์แล้วนําสมุดมาเบิกตะกร้ากับเจ้าหน้าท่ีควบคุม

ตะกร้าเพื่อรับตะกร้าชุดใหม่ต่อไปสติ๊กเกอร์ ท่ีให้สมาชิกไปพร้อมกับตะกร้าเพ่ือใช้ติดตะกร้าผลไม้ท่ีจัดส่ง

สหกรณ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลบัแปลงผลิตได้ กรณีผลไม้ท่ีจดัสง่มีปัญหา 

 

 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม”้  ระยะท่ี 3 

 



ผลการดาํเนินการวจิยั 94 
 

ช่ือสินคา้ : เงาะโรงเรียน 

ช่ือลูกคา้ : บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม จาํกดั 

ช่ือผูส่้งมอบ : สหกรณ์การเกษตรมะขาม จาํกดั 

ช่ือลูกสวน : นายแก่ง กระจาน 

วนัท่ีผลิต : 23  เมษายน 2556 

วนัท่ีหมดอาย ุ 27  เมษายน 2556 

ผูต้รวจสอบ นายสมนึก / เจา้หนา้ท่ีของหา้ง(QC) 

 

 

จากการศึกษาข้อมูลการกระจายผลไม้ พบว่าการใช้ตะกร้าของสหกรณ์ มีความสําคัญท่ี 

ทาํให้การดาํเนินการรวบรวมผลไมคุ้ณภาพจากสมาชิกและเกษตรกรถึงคู่ค้าให้ไดผ้ลไม้มีคุณภาพนั้น  ทาง

สหกรณ์ตอ้งบริหารจดัการในเร่ืองของตะกร้าให้เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อท่ีไม่ให้ผลไมเ้สียหายด้านของ

คุณภาพ เน่ืองจากผลไมผ้วิบอบบาง เน่าเสียง่ายซ่ึงหากสหกรณ์บริหารจดัการประสิทธิภาพไดจ้ะทาํให้สหกรณ์

ลดตน้ทุนความเส่ียงจากการสูญเสียคุณภาพได ้(การหกัผลไมเ้น่าเสียของคู่คา้) ขั้นตอนในการบริหารจดัการ

ตะกร้าในการกระจายผลไมข้องสหกรณ์ดาํเนินการดงัน้ี 

 1.สมาชิกตอ้งมารับตะกร้าไปเก็บเก่ียวผลผลิตมาส่งสหกรณ์ตามกาํหนดเวลา (ก่อนล่วงหน้าวนัส่ง

สินคา้จริง 1-2 วนั เน่ืองจากระยะทางของเกษตรกรอยูห่่างจากสหกรณ์) และป้องกนัไม่ให้มีการถ่ายเทผลไม้

เพราะจะทาํใหเ้กิดการซํ้ าเสียหายไม่มีคุณภาพเม่ือถึงมือคู่คา้ 

 2.สหกรณ์ตอ้งจดัส่งผลผลิตตามใบสั่งซ้ือให้กบัคู่คา้ ดงันั้นจาํนวนตะกร้าจะตอ้งมีการหมุนเวียนแลก

คืนตะกร้า (อยา่งนอ้ย 2-3 วนั ตะกร้าดงักล่าวจึงจะหมุนเวียนกลบัมาถึงสหกรณ์ เน่ืองจากบางสาขาท่ีจะส่งอยู่

ไกล) 

    จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การหมุนเวียนการใชต้ะกร้าแต่ละรอบใชเ้วลาอย่างนอ้ย 5 วนั ถึงจะ

เพียงพอต่อการใช้ตะกร้า เพราะบางคร้ังออเดอร์แต่ละวนัไม่เท่ากนั ส่งสาขาใกล-้ไกลบา้ง ส่งสินคา้เสร็จแลว้

ตอ้งรอโหลดตะกร้ากลบัใชเ้วลานาน รถท่ีใชส่้งสินคา้เดินทางกลบัเกิดประสบปัญหา ฯลฯ  ดงันั้นการเตรียม

ความพร้อมในเร่ืองตะกร้าเป็นส่ิงสาํคญัมาก เพราะสินคา้เป็นผลไมส้ดไม่สามารถนาํมากองเพื่อรอการบรรจุใส่

ตะกร้าได ้จะทาํใหเ้สียหายในเร่ืองของคุณภาพ 

ยกตวัอยา่ง  สัปดาห์ท่ีส่งผลไมม้ากท่ีสุดจะตอ้งใชต้ะกร้าอยา่งนอ้ย 35,224 ใบ คูณ 5 เท่าของจาํนวนตะกร้าที่

ต้องมีเพยีงพอ พร้อมทีจ่ะจัดส่งตามคําส่ังซ้ือ 

ภาพที ่46  สต๊ิกเกอร์ติดตะกร้าผลไม ้
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ขั้นตอนการบริหารจัดการ การส่งมอบผลไม้จากแปลงผลติส่งคู่ค้า 

สมาชิกผู้ผลติ 

สหกรณ์ผู้รวบรวม 

ห้างสรรพสินค้า

พ่อค้า - แม่ค้า 

ผู้จําหน่าย 

ผู้บริโภค 

สหกรณ์จดัสรร  Order,  กาํหนดราคาจะซือ้วนัรุ่งขึน้ (17.00-19.00น.) 

โทรศัพท์แจ้งสมาชิก/แจ้งรถบรรทุก  (18.00 - 22.00 น.) 

สมาชิกรับตะกร้า  (18.00 น. เป็นต้นไป และ 6.00  น.) 

เจ้าหน้าทีก่ารตลาดเคลยีร์บัญชีวนัก่อนกบัการเงนิและเบิกเงนิยมืทดรอง 

 

 
เร่ิมรับมอบผลไม้  (12.00 - 17.00 น.) 

ตรวจสอบคุณภาพ 

ช่ังนํา้หนัก/ใส่ป้ายช่ือ/รดนํา้ 

ออกใบรับสินค้า 

จ่ายเงินค่าผลไม้ 

แยกผลไม้ตามความต้องการของลูกค้า 

ขนถ่ายขึน้รถบรรทุก/รดนํา้/ปิดผ้าใบ 

จัดส่งภายในเวลาทีจํ่ากดั/ออกใบกาํกบัสินค้า 

ส่งห้าง ฯ ถึง Dc อ.วงัน้อย ไม่เกนิ 22.00 น. 

Qc  ตรวจสอบคุณภาพ/ช่ังนํา้หนัก 

Dc  ออกใบรับสินค้า (ฝากรถขนส่ง) 

สหกรณ์รับใบรับสินค้าตั้งลูกหนี/้จ่ายค่าบรรทุก 

ห้างฯ 15  วนั  โอนเงินทุกวนัจันทร์ 

ส่งถึงจังหวดัปลายทาง 

03.00 – 08.00 น. 

ศูนย์กระจายสินค้า 

Dc ถึงสาขาต่าง ๆ  

เวลา  06.00 น. 

ภาพที ่47 ขั้นตอนการบริหารจดัการ การส่งมอบผลไมจ้ากแปลงผลิตส่งคูค่า้ 
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เกษตรกรสมาชิก ห้างสมัยใหม่

เจรจาวางแผนการสั�งซื�อ/ราคา Plan Orderเจรจาวางแผนการสั�งซื�อ/ราคา Plan Order

การจัดการคุณภาพ GAP

การเก็บเกี�ยวที�ถูกต้องและเหมาะสม

คัดสรรสวนผลไม้คุณภาพ            

/ สร้างความเข้าใจสมาชิก

การคัดแยกคุณภาพและคัดบรรจุ

การจัดเตรียมผลไม้ก่อนการขนส่ง

ส่งผลไม้เข้าจุดรวบรวมตามระบบ

การจัดการเอกสาร / ระบบบัญชี

การจัดเตรียมผลไม้ก่อนการส่งสินค้า

ส่งผลไม้เข้าศูนย์กระจายตามระบบ

การตรวจสอบคุณภาพ / รับผลไม้

การจัดการคุณภาพ GMP / JIT พัฒนาระบบกระจายสินค้า

Supply Chain / Logistic

การตรวจสอบคุณภาพ / รับสินค้า

การรับเอกสาร / รับตะกร้า

การรับเอกสาร / รับตะกร้า

การจัดการเอกสาร / ระบบบัญชี

สถาบันเกษตรกร

การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

 
ท่ีมา : รายงานฉบบัสมบูรณ์ เครือข่ายคุณค่าผลไมร้ะยะท่ี 2 (นางศศิธร และคณะ) 

ภาพที ่48 แสดงระบบการเช่ือมโยงธุรกิจ 

การกระจายสินค้า (Logistics Mamagement)  

 ทีมวิจยัพบวา่ กลุม่ผู้ผลิตผลไม้คณุภาพและสหกรณ์ ร่วมถึงห้างสรรพสินค้าท่ีเป็นคูค้่า เน้นกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัส่งผลไมไ้ปยงัสถานท่ีปลายทาง โดยมีการตกลงการส่งมอบตามวนั เวลา และสถานท่ี คู่คา้

กาํหนดไวใ้นคาํสั่งซ้ือ ซ่ึงสหกรณ์ตอ้งใชข้อ้มลูอตัราค่าขนส่ง ค่าใชจ่้ายในการส่งมอบสินคา้ เช่น ค่าเช่าตะกร้า 

เพื่อนาํมาคาํนวณตน้ทุนในการกระจายสินคา้ต่อหน่วย ขนาดบรรจุผลไมแ้ต่ชนิดใน แต่ละเท่ียวท่ีส่งมอบสินคา้ 

ซ่ึงมีผลโดยตรงท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารคาํสั่งซ้ือในแต่ละเท่ียว  สหกรณ์ต้องให้ความสําคญัในขั้นตอน

ขบวนการการกระจายสินคา้เพื่อรักษาความสด และส่งมอบสินคา้ให้ตรงตามกาํหนด  โดยท่ีสินคา้นั้นจะตอ้ง

อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ตน้ทุนตํ่าสุด การกระจายสินคา้จึงเป็นส่วนหน่ึงของการเช่ือมโยงระหวา่งสหกรณ์กบั

สมาชิก และคู่คา้ในแต่ละตลาดเป้าหมายของสหกรณ์นั่นเอง ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง ในปัจจุบนัสถานการณ์การแข่งขนัทาง

การคา้มีอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะระบบของการกระจายสินคา้มีความชดัเจน และเป็นมาตรฐานมาก

ข้ึน ซ่ึงทั้งหมดลว้นแลว้แต่เป็นผลดีต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีจะไดสิ้นคา้ตรงตามความตอ้งการเน่ืองจากผลไม้

เสียหายง่าย จึงตอ้งใหค้วามสาํคญัเพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในทุกฝ่ายนัน่เอง  
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Logistics Management

•  การพยากรณค์วามต้องการ ผลไม้รายชนิด

การจัดการผลิตและการไหลของผลผลิตที่จะส่งมอบ

   การจัดการผลไม้พร้อมส่งมอบและบรรจุภัณฑ์ 

อุปกรณ์การจัดเก็บและเคล่ือนย้ายผลผลิต

   การจดัการระบบขนสง 

การวางแผนเครือข่ายและการเลือกจุดรับซ้ือ

    การ ลดต้นทุน สร้างกําไรจากกิจกรรมโลจิสติกส์ 

การจัดการผลไม้คงคลังเพื่อส่งมอบรอบเช้า

 
    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่49 การจดัการระบบขนส่ง 
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อตัราค่าขนส่งทีใ่นประกอบการบริหารคําส่ังซ้ือผลไม้รายชนิดพชื 

การบริหารจดัการดา้นการกระจายผลไมไ้ปยงัคู่คา้ในแต่ละตลาดเป้าหมาย สหกรณ์จะตอ้งบริหาร

ตน้ทุน โดยอตัราการใชน้ํ้ามนัดีเซลลิตรละ 31.78 บาท ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 มาหาค่าเฉล่ียคาํนวณลิตรละ

ไม่เกิน 32-35 บาท เพื่อบริหารจดัการตน้ทุน โดยกระจายสินคา้ ดงัน้ี 

ตารางที ่22  แสดงรายละเอยีดอตัราค่าขนส่งธุรกจิรวบรวม 

ที่ รายละเอยีด รถบรรทุก 4 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ 

1. ค่าขนส่งสินคา้กิโลเมตรละ 

201-350 กม. 

351-650 กม. 

651-1,000 กม. 

1.1 กรณีส่งสินคา้ท่ี DC วงันอ้ย  อยธุยา ฯ 

1.2 กรณีส่งสินคา้ท่ี DC ลาํลูกกา 

       -ค่าเดินบญัชี 

-ค่าลงสินคา้เท่ียวละ 

        200-300 ตะกร้า 

       301-400 ตะกร้า 

401 ตะกร้าข้ึนไป 

1.3  กรณีส่งสินคา้ท่ีสาขาในเขตกรุงเทพ ฯ 

       -ฝ่ังบางนา, ฝ่ังพระนคร  เท่ียวละ 

       -ฝ่ังธนบุรีเท่ียวละ 

1.4  ระยะทางตํ่ากวา่ 200 เมตร  เท่ียวละ 

       ในกรณี 2 สาขา ระยอง+ชลบุรีเพิ่ม 

 

12  บาท/กม. 

13  บาท/กม. 

14  บาท/กม. 

4,500  บาท 

4,200  บาท 

100  บาท 

300  บาท 

 

 

 

 

4,200  บาท 

 

2,800  บาท 

500  บาท 

 

 

บาท 

22  บาท 

21  บาท 

8,000  บาท 

7,500  บาท 

100  บาท 

 

500  บาท 

700  บาท 

900  บาท 

 

7,500  บาท 

8,000  บาท 

2. ค่าประกนัสินคา้เท่ียวละ 200  บาท 300  บาท 

3. วงเงินประกนัสินคา้ของมูลค่าสินคา้ราคาขายไม่เกินวงเงิน 100,000  บาท 150,000  บาท 

4. จาํนวนท่ีบรรทุกตะกร้า-หูเหล็ก 

                                     -เหล่ียม (สีเขียวส่ง DC) 

135  ใบ 

150  ใบ 

370  ใบ 

380  ใบ 

5. จาํนวนท่ีบรรทุกตะกร้าถา้เกินใหเ้พิ่มใบละ 20  บาท 17  บาท 

6. ถา้ขนส่งเกินจาก 2 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มสาขา 200  บาท บาท 

7. ค่าบรรทุกตะกร้ากลบัใบละ 2  บาท 2  บาท 
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จากสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดแรงผลกัดนัให้สหกรณ์ตอ้งหันมาให้

ความสาํคญัในเร่ืองการจดัการธุรกิจภายใตโ้ซ่อุปทานเครือข่ายคุณค่าผลไม ้ นาํมาใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์เพื่อ

เพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนั การเช่ือมโยงพนัธมิตรทางธุรกิจให้เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ

ระหวา่งกนั บนเป้าหมายท่ีทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั ก็จะสามารถเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนั ท่ีสําคญั

ในการดาํเนินกิจกรรมร่วมมือกนัตอ้งประกอบด้วยตวัเกษตรกรตนต้นนํ้ า สหกรณ์ขบัเคล่ือน คนกลางนํ้ า

ร่วมกบัคู่คา้ เพื่อมอบคุณค่า สู่ผูบ้ริโภค ปลายนํ้า ดว้ยผลไมคุ้ณภาพ ภายใตโ้ซอุปทาน  (Supply Chain) 

 การขบัเคล่ือนกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ ภายใตส้ังกดัสหกรณ์ ดว้ยการสร้างระบบการการบริหาร

จัด ก า ร ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ สู ง สุ ด  ซ่ึ ง จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ช่ ว ย ล ด ขั้ น ต อ น  ก า ร ทํ า ง า น  ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  

ลดเวลาในการทาํงาน เกิดประสิทธิภาพ ตอ้งยึดแนวทางการร่วมมือ พฒันา ทั้งระบบการบริหารจดัการอย่าง

ใกล้ชิดของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Collaboration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แนวโน้มการบริหารธุรกิจ

สมยัใหม่จะ ตอ้งคาํนึงถึงลูกคา้เป็นสาํคญั เพือ่ตอบสนองคู่คา้/ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) ใช้พื้นดินเดิมให้คุ ้มค่า กล้าท่ีจะตดัสินเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการผลิต เพื่อพฒันาสู่การ

จดัการคุณภาพแปลงผลิต นาํมาซ่ึงการพฒันาคุณภาพผลไมแ้ละลดตน้ทุนความสูญเสียจากการใช้ปัจจยัการ

ผลิตท่ีไม่จาํเป็น 

2) เลือกปลูกพืชหลกั ควบคู่กบัการปลูกพืชรอง โดยให้ความสําคญัดา้นการตลาดนาํการผลิต มี

การวางแผนการผลิตตามความตอ้งการของตลาดและสร้างสมดุลของพืชท่ีปลูกโดยรวม  

3) ให้ความสําคญัการพฒันาการผลิตโดยการรวมกลุ่ม สร้างเป็นเครือข่ายแลกเปล่ียน   เรียนรู้ 

สร้างสังคมแห่งการเป็นผูใ้ห้ แบ่งปันองค์ความรู้ ร่วมมือกนัพฒันา โดยมุ่งเน้นให้เกิดความย ัง่ยืนในอาชีพ

เกษตรกรชาวสวนผลไม ้ 

การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัของเกษตรกรสมาชิก พร้อมกบัร่วมมือกนัท่ีจะมุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน นํามาซ่ึงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิถีชีวิตบนเส้นทางของความพอเพียง เรียนรู้และเขา้ใจ

ในปัญหาอาชีพเกษตรกร ดว้ยการผนึกกาํลงัในการรวมกลุ่มสร้างเป็นเครือข่ายให้ขยายเป็นวงกวา้ง สู่ความ

เข้มแข็ง เป็นกาํแพงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรสมาชิกและระบบสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมสนับสนุน

สถาบนัเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งการบริหารจดัการธุรกิจรวบรวมและจาํหน่ายผลไม้ เพื่อให้สามารถ

ขบัเคล่ือนเช่ือมโยงกบักลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีภาครัฐจาํเป็นตอ้งเขา้มาหนุนเสริม ทั้งการ

สนบัสนุนองคค์วามรู้ ขอ้มูลข่าวสาร นวตักรรมใหม่ในการพฒันาการผลิต การจดัเก็บขอ้มูล การวางแผนการ

ผลิตและการตลาด ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตควบคู่กับการลดต้นทุน โดยเฉพาะ

ความสาํคญัในการส่งเสริมการพฒันาและขยายช่องทางการตลาด 

สนบัสนุนการบริหารจดัการระบบกระจายผลไม ้(Logistic) เพื่อลดตน้ทุนในการขนส่ง ซ่ึงเป็นส่วน

สําคัญท่ีเก่ียวโยงกับราคาผลไม้ท่ีจะต้องบริหารต้นทุนต่อหน่วยให้ตํ่ าลง โดยการสร้างพันธมิตรกับ

ผูป้ระกอบการขนส่ง สร้างเป็นเครือข่ายกระจายสินคา้ ส่งเสริมใหเ้กิดการเปิดจุดกระจายผลไมใ้นระบบภูมิภาค 
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เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กบัสหกรณ์ ซ่ึงจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใตแ้นวคิด “ถูก เร็ว ดี” 

คือ ตน้ทุนการขนส่งท่ีถูกลง มีการบริหารจดัการไดร้วดเร็ว ส่งสินคา้ไดท้นัเวลา สินคา้มีคุณภาพดีสดใหม่” 

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่คา้และผูบ้ริโภคอยา่งประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่ในผลไมคุ้ณภาพ ดว้ยการ

สร้างตราสินคา้ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์  รวมถึงการสนบัสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค คู่คา้ 

ภายใตค้วามมัน่ใจในคุณภาพผลไม ้ภายใตร้ะบบความปลอดภยัและห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม  

 ดงันั้นการสร้างเครือข่ายคุณค่าดว้ยการลดตน้ทุน ตลอดกระบวนการโซ่อุปทาน Supply Chain  การ

เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการผลิต การเคล่ือนยา้ยผลผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสินคา้เพื่อลดตน้ทุน ต่อ

หน่วย ทาํให้ส่งผลต่อค่าการตลาดตํ่าลง การส่งเสริมการผลิตดว้ยการลดตน้ทุนการผลิต ควบคู่กบัการบริหาร

จดัการระบบกระจายสินค้าภายใตเ้ครือข่ายสหกรณ์ เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะทาํให้สหกรณ์สามารถบริหาร

คุณภาพผลไม ้คาํสั่งซ้ือและการส่งมอบสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคู่คา้และผูบ้ริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซ่ึงจะต้องอาศัยการหนุนเอ้ือ รอบด้าน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน การ

ติดต่อส่ือสาร ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบดา้นในการดาํเนินธุรกิจรวบรวมผลไม ้นบัวา่มีความจาํเป็น

อย่างมาก เน่ืองจากเป้าหมายหลกัในการดาํเนินงานดา้นการตลาดในภาวะท่ีการแข่งขนัเพิ่มทวีความรุนแรง 

ภายใตส้ถานการณ์การเปิดการคา้เสรี ท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของคูค้า้และผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ

การขบัเคล่ือนกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ ภายใตส้ังกดัสหกรณ์ ดว้ยการสร้างระบบการการบริหารจดัการท่ีมีประ

สิทธิสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อการช่วยลดขั้นตอน การทาํงาน ลดค่าใชจ่้ายลดเวลาในการทาํงาน เกิดประสิทธิภาพ 

ต้องยึดแนวทางการร่วมมือ พัฒนา ทั้ งระบบการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้อง 

(Collaboration) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาวการณ์แนวโนม้การบริหารธุรกิจสมยัใหม่จะ ตอ้งคาํนึงถึงลูกคา้เป็น

สาํคญั เพื่อตอบสนองคู่คา้/ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) ใช้พื้นดินเดิมให้คุ ้มค่า กล้าท่ีจะตดัสินเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการผลิต เพื่อพฒันาสู่การ

จดัการคุณภาพแปลงผลิต นาํมาซ่ึงการพฒันาคุณภาพผลไมแ้ละลดตน้ทุนความสูญเสียจากการใช้ปัจจยัการ

ผลิตท่ีไม่จาํเป็น 

2) เลือกปลูกพืชหลกั ควบคู่กบัการปลูกพืชรอง โดยให้ความสําคญัดา้นการตลาดนาํการผลิต มี

การวางแผนการผลิตตามความตอ้งการของตลาดและสร้างสมดุลของพืชท่ีปลูกโดยรวม  

3) ให้ความสําคญัการพฒันาการผลิตโดยการรวมกลุ่ม สร้างเป็นเครือข่ายแลกเปล่ียน   เรียนรู้ 

สร้างสังคมแห่งการเป็นผูใ้ห้ แบ่งปันองค์ความรู้ ร่วมมือกนัพฒันา โดยมุ่งเน้นให้เกิดความย ัง่ยืนในอาชีพ

เกษตรกรชาวสวนผลไม ้ 

การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัของเกษตรกรสมาชิก พร้อมกบัร่วมมือกนัท่ีจะมุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน นํามาซ่ึงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิถีชีวิตบนเส้นทางของความพอเพยีง เรียนรู้และเขา้ใจ

ในปัญหาอาชีพเกษตรกร ดว้ยการผนึกกาํลงัในการรวมกลุ่มสร้างเป็นเครือข่ายให้ขยายเป็นวงกวา้ง สู่ความ
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เข้มแข็ง เป็นกาํแพงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรสมาชิกและระบบสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมสนับสนุน

สถาบนัเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งการบริหารจดัการธุรกิจรวบรวมและจาํหน่ายผลไม้ เพื่อให้สามารถ

ขบัเคล่ือนเช่ือมโยงกบักลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีภาครัฐจาํเป็นตอ้งเขา้มาหนุนเสริม ทั้งการ

สนบัสนุนองคค์วามรู้ ขอ้มูลข่าวสาร นวตักรรมใหม่ในการพฒันาการผลิต การจดัเก็บขอ้มูล การวางแผนการ

ผลิตและการตลาด ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตควบคู่กับการลดต้นทุน โดยเฉพาะ

ความสาํคญัในการส่งเสริมการพฒันาและขยายช่องทางการตลาด 

สนบัสนุนการบริหารจดัการระบบกระจายผลไม ้(Logistic) เพื่อลดตน้ทุนในการขนส่ง ซ่ึงเป็นส่วน

สําคัญท่ีเก่ียวโยงกับราคาผลไม้ท่ีจะต้องบริหารต้นทุนต่อหน่วยให้ตํ่ าลง โดยการสร้างพันธมิตรกับ

ผูป้ระกอบการขนส่ง สร้างเป็นเครือข่ายกระจายสินคา้ ส่งเสริมใหเ้กิดการเปิดจุดกระจายผลไมใ้นระบบภูมิภาค 

เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กบัสหกรณ์ ซ่ึงจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใตแ้นวคิด “ถูก เร็ว ดี” 

คือ ตน้ทุนการขนส่งท่ีถูกลง มีการบริหารจดัการไดร้วดเร็ว ส่งสินคา้ไดท้นัเวลา สินคา้มีคุณภาพดีสดใหม่” 

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่คา้และผูบ้ริโภคอยา่งประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่ในผลไมคุ้ณภาพ ดว้ยการ

สร้างตราสินคา้ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์  รวมถึงการสนบัสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค คู่คา้ 

ภายใตค้วามมัน่ใจในคุณภาพผลไม ้ภายใตร้ะบบความปลอดภยัและห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม  

 ดงันั้นการสร้างเครือข่ายคุณค่าดว้ยการลดตน้ทุน ตลอดกระบวนการโซ่อุปทาน Supply Chain  การ

เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการผลิต การเคล่ือนยา้ยผลผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสินคา้เพื่อลดตน้ทุน ต่อ

หน่วย ทาํให้ส่งผลต่อค่าการตลาดตํ่าลง การส่งเสริมการผลิตดว้ยการลดตน้ทุนการผลิต ควบคู่กบัการบริหาร

จดัการระบบกระจายสินค้าภายใตเ้ครือข่ายสหกรณ์ เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะทาํให้สหกรณ์สามารถบริหาร

คุณภาพผลไม ้คาํสั่งซ้ือและการส่งมอบสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคู่คา้และผูบ้ริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซ่ึงจะต้องอาศัยการหนุนเอ้ือ รอบด้าน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน การ

ติดต่อส่ือสาร ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบดา้นในการดาํเนินธุรกิจรวบรวมผลไม ้นบัวา่มีความจาํเป็น

อย่างมาก เน่ืองจากเป้าหมายหลกัในการดาํเนินงานดา้นการตลาดในภาวะท่ีการแข่งขนัเพิ่มทวีความรุนแรง 

ภายใตส้ถานการณ์การเปิดการคา้เสรี ท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของคูค้า้และผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่ 7 

การสร้างความสัมพนัธ์ตนปลายนํา้ 

การแบ่งส่วนตลาดของสหกรณ์ พบวา่แนวความคิดในการสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ในแต่ละตลาด

ท่ีสหกรณ์แบ่งไว ้เน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีการแบ่งกิจกรรมดา้นการตลาดอยา่ง

ชดัเจนทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ โดยสหกรณ์ใช้การนาํเสนอผลไมคุ้ณภาพท่ีสร้างความ

แตกต่างและความเช่ือมัน่ จากการขบัเคล่ือนเครือข่ายคุณค่าผลไม ้ให้คู่คา้เกิดความมัน่ใจในผลไมคุ้ณภาพ

ตลอดขบวนการผลิต สร้างความน่าเช่ือดว้ยการรับรองคุณภาพแปลงผลิตของเกษตรกรในเครือข่าย สร้าง

ความเช่ือมัน่ในปริมาณผลไมท่ี้สหกรณ์จะส่งมอบให้กบัคู่คา้ตามความตอ้งการในปริมาณท่ีเพียงพอ ดว้ย

ศกัยภาพท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพของสหกรณ์ ซ่ึงสามารถจูงใจให้กบัคู่คา้ในการตดัสินใจ

ผูซ้ื้อผลไมจ้ากสหกรณ์  โดยสหกรณ์เลือกตดัสินใจคา้ โดยคาํนึงถึงการบริหารความเสียงดา้นชาํระเงินค่า

สินคา้ ประวติัและขอ้ตกลงทางการคา้ ก่อนตดัสินใจร่วมคา้  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนัธมิตร

ทางธุรกิจ ประกอบกบัศกัยภาพของสหกรณ์เป็นส่วนประกอบสําคญัในการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไมข้อง

สหกรณ์ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

1. กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางผู้รวบรวมมังคุดคุณภาพเพื่อการ

ส่งออก 

 ในการศึกษาลักษณะการจัดการของบริษัทส่งออกท่ีตกลงร่วมค้ากับสหกรณ์  เพื่อการสร้าง

ความสามารถในการทาํธุรกิจและการแข่งขนัทางการตลาดมงัคุด การสร้างเครือข่ายในกลุ่มผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ โดยมีการวางแผนร่วมกัน มีการจดัเก็บขอ้มูลการผลิตข้อมูลการจาํหน่ายมงัคุดคุณภาพให้กับ

สหกรณ์ การสนทนาระหว่างกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพในเครือข่าย สหกรณ์ และผูแ้ทนบริษทัส่งออก เพื่อ

ประเมินสถานการณ์การผลิตในแต่ละช่วงเวลา เพื่อประกอบการวางแผนตลาด ซ่ึงการทาํงานเป็นการบูรณ

การโซ่อุปทานของสหกรณ์ในขบวนการผลิต การบรรจุ การเคล่ือน ยา้ยผลผลิต อยา่งเป็นระบบ มุ่งเนน้การ

จดัการธุรกิจท่ีกาํหนดเป้าหมายในระยะยาว การจบัมือร่วมคา้ระหวา่งสหกรณ์กบับริษทัส่งออก ต่างฝ่าย ต่าง

ทําหน้าท่ี ท่ีตนเองชํานาญ ในลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีต่างฝ่ายต่างรับ

ผลตอบแทนร่วมกนั โดยบริษทัส่งออกมุ่งขยายตลาดเพื่อรองรับมงัคุดคุณภาพจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์  

การวางระบบงานในการรวบรวมมังคุดคุณภาพเพือ่การส่งออก 

 เน่ืองจากสถานการณ์การส่งออกมงัคุดมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ประกอบกบัสหกรณ์ไดมี้การส่งเสริมให้

เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มพฒันาการผลิตมงัคุดคุณภาพ โดยสหกรณ์มีการพฒันาการผลิตและการสร้างเครือ

กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพอยูแ่ลว้ การสร้างมาตรฐานคุณภาพมงัคุดในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ระบบการผลิตตน้

นํ้า ในการดาํเนินการรวบรวมมงัคุดสหกรณ์ไดมี้การตกลงร่วมคา้กบับริษทัส่งออก เพื่อเป็นตลาดทางเลือก

ใหแ้ก่เกษตรกร  การดาํเนินการรวบรวมมงัคุดคุณภาพ จะมีการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ สมาชิก
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และผูส่้งออกในการกาํหนดทิศในการรวบรวมร่วมกนั โดยก่อนการรวบรวมมงัคุด สหกรณ์ร่วมกบับริษทั

ส่งออก จดัประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิกท่ีนาํผลผลิตมาส่งใหส้หกรณ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจในการซ้ือ 

ขาย โดยสหกรณ์และผูส่้งออกจะสร้างความเขา้ใจแก่สมาชิกใหต้ระหนกัถึงมาตรฐานของมงัคุดคุณภาพท่ี

ตอ้งถือปฏิบติั  ตลอดจนสร้างเขา้ใจการคดัแยกคุณภาพ ณ จุดรับซ้ือเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อลด

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการส่งออกมงัคุดคุณภาพท่ีดอ้ยมาตรฐานไปยงัตลาดปลาย ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อการขยายตลาด หากมงัคุดดอ้ยคุณภาพไม่เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค ก็จะส่งผลกระทบต่อการรับซ้ือและ

การขยายช่องทางการตลาด นอกจากน้ีบริษทัส่งออกยงัสร้างแรงจูงใจเพื่อใหเ้กษตรกรสมาชิกตะหนกัถึง

ความสาํคญัในการผลิตมงัคุดคุณภาพ  

บริษทัส่งออกจะมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการผลิตมงัคุดคุณภาพ เพื่อสร้างสวสัดิการเกิดแรงจูงใจ 

และใหเ้กษตรกรไดต้ระหนกัถึงความแตกต่างของการร่วมกลุ่มผูผ้ลิตมงัคุดคุณภาพ ดงัน้ี 

• กิจกรรมประกวดการผลิตมงัคุดคุณภาพ และมอบรางวลัใหแ้ก่ผูช้นะการประกวด 

• กิจการส่งเสริมรณรงค์ให้เกษตรกรสมาชิกผลิตมงัคุดภายใตร้ะบบการจดัการดีทีเหมาะสม 

(GAP) บริษทัมอบรางวลัใหแ้ก่สมาชิกรายใดมีใบรับรองแปลงผลิต 

• กิจกรรมรณรงคก์ารใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อปกป้องมงัคุดคุณภาพ บริษทัแจกตะกร้าให้แก่สมาชิกท่ี

ส่งผลิตตั้งแต่10 ตนัข้ึนไป  

• กิจกรรมเล้ียงอาหารกลางวนัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

ระหวา่งสมาชิก สหกรณ์และบริษทัส่งออก  

 
 

ภาพที ่50 จดักิจกรรมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรพฒันาการผลิตมงัคุดคุณภาพ 
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2. การบริหารจัดบุคคลากรและการจัดการในศูนย์คัดแยกและบรรจุมังคุดคุณภาพเพื่อการ

ส่งออก 

 จากการศึกษาและสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรับผิดชอบ ศูนยค์ดัแยกมงัคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก 

พบว่าการรับซ้ือมงัคุดคุณภาพ สมาชิกจะข้ึนทะเบียนผูส่้งมงัคุดกบัสหกรณ์ จากนั้นสหกรณ์จะแจกสมุด

ประจาํตวัในการส่งมงัคุดให้แก่สมาชิก ผ่านบริษทัส่งออก โดยสมาชิกตอ้งส่งมงัคุดอย่างสมํ่าเสมอ  หาก

สมาชิกรายใดไม่ส่งมงัคุดใหส้หกรณ์ติดต่อกนั เกิน 3 วนั สหกรณ์จะตดัสิทธ์ิ การส่งมงัคุดในฤดูการผลิตนั้น 

เพื่อป้องกนัปัญหามงัคุดขาด ซ่ึงมีผลต่อการบริหารจดัการแรงงานซ่ึงนบัวา่เป็นตน้ทุนในการบริหารความ

เส่ียงท่ีสูง ในการบริหารจดัการ เน่ืองจากในการดาํเนินงานหนา้จุดรับซ้ือมงัคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกตอ้ง

ใชค้นงานประมาณ 200-300 คนต่อวนั  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัช่วงปริมาณมงัคุดท่ีจะออกสู่ตลาด ในขั้นตอนน้ี กลุ่ม

ผูผ้ลิต สหกรณ์ และบริษทั จะมีการติดตามสถานการณ์การผลิต เพื่อนาํขอ้มูลจากบนัทึกประวติัการผลิต การ

นบัวนัออกดอกของมงัคุด มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการส่งมอบมงัคุดร่วมกนั ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัเพื่อ

ใช้ในการวางแผนในการจดัจา้งแรงงาน  การบริหารจดัการแรงงานในศูนยร์วบรวมและคดัแยกมงัคุดเพื่อ

การส่งออก แบ่งออกเป็น   3  จุด ดงัน้ี 

1.จุดรับมังคุดจากเกษตรกรสมาชิก  

                 เม่ือสมาชิกนาํมงัคุดมาส่งเจา้หนา้ท่ีจะดาํเนินการตามขั้นตอนในการรับสินคา้ รถสมาชิกจะถอย

เขา้ช่องท่ี 1,2,.....  เพื่อนาํมงัคุดลง  เจา้หนา้ท่ี จะออกบตัรคิว เขียนช่ือ จาํนวนมงัคุดท่ีนาํมาส่งชัง่นํ้าหนกัรวม 

จาํนวนตะกร้า  การเขียนรหสัช่ือเพื่อแจง้ใหก้บัคนงานคดัมงัคุดของเกษตรกร คิว คือ การแจง้ใหส้มาชิก

ทราบวา่ ถึงคิวในการคดัท่ีเท่าไหร่ และแจง้เพื่อทราบเวลามารับเงินดว้ย จาํนวนตะกร้า คือ การแจง้จาํนวนใน

การคดั และ เพื่อป้องกนัการเกิดการหายของตะกร้า  เม่ือคดัเกรดสร็จ ก็จะนาํใบน้ีติดไวท่ี้ตะกร้าสมาชิก เม่ือมา

รับตระกลา้คืนจะสามารถป้องกนัปัญหาตะกร้าสูญหาย 

 

 

 

 

 

 

                           

  

  

 

 

     จุดลงของ 2                              
        จุดลงของ 1                            

รหัส 001   คิว 1 

ช่ือ บุญสืบ  ผลมาก 

จํานวน  20  ตะกร้า 

เจา้หนา้ท่ีชัง่นํ้าหนกัรวมจาํนวนตะกร้าออกบตัรคิว 
 

ตัวอย่างบัตรคิว  สําหรับส่งไปคัดเกรด 
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       2. จุดคัดแยกเกรด การทาํงานแบ่งจุดคดัเกรดออกเป็น4 จุดใชแ้รงงานประมาณ 100-120 คน 

สามารถคดัไดไ้ม่เกิน 80 ตนั/วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลาทาํงานและความยากง่ายในการคดั  ถา้ช่วงตน้ฤดูจะ

สามารถคดัไดเ้ร็ว เพราะมงัคุดผวิสวยคุณภาพดี คดัง่าย โดยปกติคนงาน1คน คดัได ้200-300 กิโล ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัความยากง่ายในการทาํงาน 

                   ข้ันตอนในการคัดแยกมังคุด  เจา้หนา้ท่ีจะส่งมงัคุดท่ีรับไวต้ามคิวท่ีเกษตรกรนาํมาส่ง ส่งไปตาม

จุดคดัแยกเกรด โดยเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเช็ค ช่ือเกษตรกร, จาํนวนนาํหนกัรวมท่ีนาํมงัคุดมาส่ง บตัรคิว ก่อนวา่

ครบตรงตามตามใบรับของถูกตอ้ง จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะทาํการตรวจคุณภาพ คดัแยก เกรดตามท่ีกาํหนด 

ก่อนทาํการ ชัง่นํ้าหนกัตามเกรด เม่ือคกัเกรดและชัง่เสร็จ เจา้หนา้ท่ีจะออกบิลรับซ้ือมงัคุดจากเกษตรกร 

ส่งไปยงัฝ่ายบญัชีเพื่อกรอกขอ้มูลการรับซ้ือลงในคอมพิวเตอร์ และจ่ายเงินใหแ้ก่เกษตรกรสมาชิก 

วธีิการคัด  มงัคุดของเกษตรกร จะถูกส่งมายงัจุดคดัแยกเกรด เพื่อทาํการคดัแยก คนงานจะทาํการคดัตาม

เกรดไซดท่ี์คู่คา้ในแต่ละตลาดเป้าหมายตอ้งการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

           

ภาพที ่51 ขั้นตอนในการคดัแยกมงัคุด 

มนัร้อย ขึน้พาเลทแยกตาม

 

 

มนัเลก็ กากใหญ่ 

จุดช่ัง 

 

มังคุดที่เกษตรกรนํามาส่ง 

 

  = แทนจํานวนคนแบบ

 

ข้ึนพาเลท หลงัคดัแยกแกกรด                                                                                           

เกรดแลว้เตรียมเขา้จุดแพค็ก้ิง 
 

พนักงานคัดแยก
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                    3. จุดแพค็กิง้ เม่ือมงัคุดถูกคดัแยกตามกรดคุณภาพตามท่ีคู่คา้ตอ้งแลว้ ในส่วนของมงัคุดคุณเพื่อ

การส่งออกจะนาํมายงัจุดแพต็ก้ิงเพื่อบรรจุลงในตะกร้าส่ีแดง ขนาดบรรจุ 9 กิโลกรัม/ตะกร้า คนงานจะทาํ

การเรียงมงัคุดในแต่ละเกรดลงตะกร้าตามความตอ้งของคู่คา้ในแต่ละตลาด แลว้ส่งต่อไปยงัแผนกสเปยน์ํ้า

เพื่อรักษาความสดของคัว่และกลีบเล้ียง ปิดฟองนํ้าส่งต่อไปยงัแผนกรัดช่ิงจดัเรียงในพาเรทเตรียมข้ึนตู ้

                  

  

 

 

                                                     2                   

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลผลิต 

ท่ีผา่นการคดัแยก 

  แผนกรัดช่ิง 

 พน่นํ้ายา-ปิดฝา 

 จุดชัง่ 

 ผลผลติทีต่กเกรด (ตกไซร์)  

 2.ปิดฉลากสติกเกอร์ 1 จุดปิดฉลากสติกเกอร์ 

  -คดัแยกเกรดส่งออก – ภายในประเทศ 
  -ปิดฉลาก สติกเกอร์ เพื่อแยกเกรด 

  -ชัง่- พน่นํ้ายา – ปิดตา – รัดชัง่ 
   -เตรียมข้ึนตูค้อนเทรนเนอร์ 
   -ท่ีตกเกรด ก็เตรียมกระจายขาย     

    ภายในประเทศ ตลาดไท ส่ีมุมเมือง   
 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม”้ ระยะท่ี 3 



ผลการดาํเนินการวจิยั 107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่52 การจดัมงัคุดคุณภาพก่อนส่งออกไปยงัตลาดปลายทาง 

            การบริการจดัการ บริษทัส่งออกตอ้งมีการบริหารจดัการแรงงานเพื่อเตรียมพร้อมรับปริมาณมงัคุดท่ี

จะเขา้สู่ศูนยร์วบรวมให้เพียงพอจึงมีการบริหารความเสียงดา้นแรงงานสูง เน่ืองจากเป็นตน้ทุนท่ีคงท่ีไม่ว่า

จะมีปริมาณมงัคุดท่ีจะเขา้มาในขบวนการทาํงานหรือไม่ บริษทัก็ตอ้งจ่ายค่าแรงงาน จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและ

คนงานท่ีตอ้งทาํงานในหนา้งานของการจดัการมงัคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก แยกตามจุดโดยประมาณ ดงัน้ี 

จุดลงมงัคุด ข้ึนของ(ตกไซค)์ภายในประเทศ  30 คน 

จุดรับ/คดัมงัคุดหนา้ศูนยค์ดัแยก                                100-120 คน (คนทาํงานชุดเดียวกนัตอ้งคดัได ้2 แบบ) 

จุดคืนตะกร้าใหแ้ก่สมาชิก                 2 คน 

จุดแพค็ก้ิงในรางมงัคุดส่งออก                   100-120 คน (คนงานหมุนกบัคนงานคดั) 

จุดข้ึนตู ้                 6-8 คน    (ตวัจริง 5 , สาํรองฝึกเพิ่ม 3) 

จุดทาํงานทัว่ไป เช่น เขน็มงัคุด,บ่มมงัคุด,เขน็ตะกร้า,เดินราง,รัดช่ิง,แผนกคดัไซค,์จดัการทัว่ไป = 30 คน 

สรุป คนงานประมาณ 200 คน อตัราค่าแรงงานขั้นตํ่า 300 บาท ประมาณค่าแรงงานต่อวนั60.000 บาท 

ไม่ร่วมค่าท่ีพกั ค่าอาหารครบทุกม้ือ  ค่าแรงหวัหนา้งาน 

การควบคุ้มตะกร้า เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการเก็บตะกร้าจะนาํตะกร้าไปไวจุ้ดคืนตะกร้าเปล่าของสมาชิก 

พร้อมปะใบแจง้ช่ือ , รหสั , จาํนวนตะกร้าใหส้มาชิกดว้ย                                      

หมายเหตุ จาํนวนคนงาน ตอ้งคิดเผือ่ 10% เผือ่ลาขาด ป่วย จากจาํนวนคนงาน 

 เวลาทาํงาน 8.00-9.30 ไม่เกิน 10.00 น. คือ ( 8 โมงเชา้ ถึง 4 ทุ่ม ) พกั 1.30 ถึง 2 ชัง่โมง 
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 จากข้อมูลท่ีศึกษาในเบ้ืองต้นพบว่าการบริหารศูนย์คดัแยกมงัคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกต้องใช้

แรงงานจาํนวนมาก มีตน้ทุนสูงหากไม่สามารถบริหารปริมาณผลผลิตใหเ้พียงพอกบัจาํนวนแรงงานก็จะทาํให้

ปัญหาการขาดทุนจากการบริหารความเสียงดา้นค่าแรงงาน จากการสอบถามคณะกรรมการบริหารสหกรณ์

พบว่า สหกรณ์ไม่สามารถบริหารจดัความเสียงดา้นแรงการแข่งขนัดา้นราคารับซ้ือในแต่ละวนั การต่อรองตู ้

อตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน  ร่วมถึงการบริหารจดัการคาํสั่งซ้ือ ซ่ึงสหกรณ์จะดาํเนินการเองตอ้งบริหารความ

เส่ียงสูงรอบดา้น หากเกิดปัญหาการขาดทุนก็จะส่งผลเสียต่อการดาํเนินธุรกิจและประโยชน์โดยรวมของ

สมาชิก เม่ือนาํขอ้มูลมาพิจาณาดว้ยเหตุและผลแลว้  จึงทาํให้สหกรณ์ตดัสินใจเลือกใชว้ิธีการร่วมคา้กบับริษทั

ส่งออก โดยต่างฝ่าย ต่างทาํหนา้ท่ี ท่ีตนมีความรู้ ความชาํนาญก็น่าจะเป็นทางท่ีดีสําหรับทุกฝ่าย โดย สหกรณ์

สนบัสนุนการพฒันาการผลิต ควบคู่กบัการสร้างพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการคา้ปัจจยัการผลิต สร้างพลงัจาก

การรวมคน ท่ีมีความตอ้งการใช้ปัจจยัการ เพื่อต่อรองในการเจรจาจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ ภายใต้

การคา้ท่ีเป็นธรรม เพื่อเสริมศกัยภาพใหแ้ก่สมาชิกดว้ยการลดตน้ทุนการผลิต ในส่วนของบริษทัส่งออกท่ีร่วม

คา้ทาํหนา้ท่ีในการขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลไมข้องสมาชิกท่ีนาํมาจาํหน่ายในราคาเป็นธรรม มอง

ภาพร่วมท่ีต่างฝ่ายต่างไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั 

ระบบการกระจายมังคุดคุณภาพ  

จากการศึกษาขอ้มูลต่างๆ และสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูป้ระกอบการส่งออกผลไมท้างดา้นการ

ขนส่งเพื่อไปยงัประเทศคู่คา้ นั้น ปัจจุบนัการขนส่งผลไมจ้ากประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึง

ปัจจุบนัถือวา่เป็นตลาดใหญ่ท่ีรองรับปริมาณผลไมข้องเกษตรกร สามารถเลือกใชเ้ส้นทางได ้3 วธีิ คือ  

1. การขนส่งทางเรือ เป็นเส้นทางขนส่งหลกัในปัจจุบนัน้ี การขนส่งทางเรือจากไทยสู่จีน 

สามารถทาํได ้2 เส้นทาง               

 เส้นทางแรก การขนส่งตามลุ่มแม่นํ้าโขง ใชเ้ส้นทางจากท่าเรือท่ีอาํเภอเชียงแสนหรือ

เชียงของ จงัหวดัเชียงราย เดินทางไปยงัท่าเรือท่ีเมืองสิบสองปันนาในมณฑลยนูาน

หรือไปยงัท่าเรือเมืองหนานหนิง เขตการปกครองอิสระกวางสี จากนั้นกระจายสินคา้

ไปยงัเมืองต่าง ๆ ต่อไป  

 เส้นทางทีส่อง  การขนส่งทางทะเล ขนส่งสินคา้ใชเ้ส้นทางจากแหลมฉบงัผา่นทะเลจีน

ใตไ้ปยงัฮ่องกง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 วนั จากนั้นขนถ่ายสินคา้ลงเรือเล็ก เพื่อ

ขนส่งต่อไปยงัท่าเรือหนานไห่ เขา้สู่ตลาดกลางคา้ส่งผลไมน้าํเขา้หลีสุ่ย เมืองกวางเจา 

และกระจายสินคา้ไปเมืองต่าง ๆ ของมณฑลกวางตุง้และมณฑลอ่ืน ๆเช่น เซ่ียงไฮ ้

ปักก่ิง และเซียะเหมิน  

2. การขนส่งทางอากาศ ส่วนมากใชข้นส่งสินคา้ตอนตน้ฤดูกาลผลิตท่ีมีสินคา้นอ้ยหรือกรณีท่ี 

ส่งยงัประเทศในแทบยโุรป ตะวนัออกกลาง ราคาสูง แต่รวดเร็ว สาํหรับการส่งไปยงัท่าอากาศยานในเมือง

สาํคญัต่าง ๆ ของจีน เช่น ท่าอากาศยานนครคุนหมิง เฉิงตู เซ่ียงไฮ ้ปักก่ิง  

รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม”้ ระยะท่ี 3 



ผลการดาํเนินการวจิยั 109 
 

3. การขนส่งทางบก เป็นเส้นทางขนส่งไปยงัจีนดว้ยรถบรรทุกสินคา้ ซ่ึงสามารถใช ้

เส้นทางได ้ 5 เส้นทาง แต่ปัจจุบนัยงัไม่นิยมใช ้ เน่ืองจากสภาพถนนอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างยงัไม่เสร็จ

สมบูรณ์ โดยประกอบดว้ย 

 เส้นทางแรก จากจงัหวดัหนองคายเขา้สู่เวยีงจนัทน์ ประเทศลาว จากนั้นเขา้สู่ประเทศ

เวยีดนาม และผา่นเขา้สู่ประเทศจีนทางเมืองหนานหนิง เขตการปกครองอิสระกวางสี  

 เส้นทางท่ีสอง จากอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เขา้สู่ประเทศพม่าทางด่านท่าข้ีเหล็ก ผา่น

เมืองยองและเขา้สู่ประเทศจีนทางเมืองเหม่ินซ่ง เพื่อเขา้สู่สิบสองปันนา มณฑลยนู

นาน โดยมีระยะทาง 240 กิโลเมตร 

 เส้นทางท่ีสาม จากอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เขา้สู่ประเทศพม่าทางด่านท่าข้ีเหล็ก ผา่น

เมืองเชียงตุง แลว้เขา้สู่สิบสองปันนา ประเทศจีน มีระยะทาง 253 กิโลเมตร 

 เส้นทางท่ีส่ี จากอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เขา้สู่ประเทศลาว ผา่นทางห้วยทรายใน 

หลวงนํ้าทา บ่อเตน บ่อหวาน แลว้เขา้สู่สิบสองปันนา ประเทศจีน มีระยะทาง 254 

กิโลเมตร 

 เส้นทางท่ีหา้ จากอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัน่าน เขา้สู่ประเทศลาว ผา่นด่านหว้ยโกร๋น 

ด่านนํ้าเงิน ปากแบ่ง บ่อเตน บ่อหาน แลว้เขา้สู่สิบสองปันนา ประเทศจีน มีระยะทาง 

300 กิโลเมตร  

ต้นทุนในการขนส่งมงัคุด  

 ตน้ทุนจากแปลงผลิตของเกษตรกรมายงัจุดรวบรวมของกลุ่มหรือศูนยค์ดัแยกของสหกรณ์ 

 ตน้ทุนค่าขนส่งจากศูนยค์ดัแยกของสหกรณ์ไปยงัท่าเรือแหลมฉบงั สนามบิน 

 ตน้ทุนค่าขนส่งจากจนัทบุรีไปยงัตลาดปลายทางในประเทศและต่างประเทศ 

 ตน้ทุนค่าเส่ือมสภาพของมงัคุดเม่ือถึงตลาดปลายทาง 

 ตน้ทุนค่าประกนัการขนส่งสินคา้ 
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เส้นทางขนส่งผลไม้สด

ผลไม้

จาก

แหล่งผลิต

เชียงใหม่

จันทบุรี

ชุมพร

ท่าเรือเชียงแสน

ท่าเรือ

แหลมฉบัง

เส้นทาง R 9

สิบสองป�นนา มณฑลยูนนาน

จีน(กวางโจว)

จีน(เซี่ยงไฮ)้

ฝร่ังเศส

อินโดนีเซีย

จีน(กวางโจว)

แคนนาดา(แวนคูเวอร์ 25 วัน)

(โตรอนโต 30 วัน)

ฟ�ลิปป�นส์

ฮ่องกง

มุกดาหาร

หาดใหญ่รถยนต์ มาเลเซีย สิงคโปร์

สะหวันนะเขต ลาวบ๋าว ดงฮา

ด่านมิตรภาพผิงเลียงหนานหนิง
ตลาดเจียงหนา

เมืองกวางโจว

2 วัน

9-10 วัน

5 วัน

3-4 วัน 1 วัน

7-8 วัน
5 วัน

21-23 วัน

25-30  วัน

1-2 วัน 10 ชม.
1 วัน

2-3 วัน

 
                                              ภาพที่ 53 เส้นทางขนส่งผลไม้สด 

การกระจายผลไมไ้ปยงัตลาดเป้าหมายปลายทางนบัวา่มีบทบาทสําคญั ในการเสริมสร้างศกัยภาพ

ทางการตลาดนั้น  หมายความว่าเกษตรกรผูผ้ลิต สหกรณ์และผูป้ระกอบการส่งออกผลไม ้จะสามารถลด

ตน้ทุนการกระจายผลไมใ้ห้ตํ่าลงจากโอกาสการพฒันาเส้นทางการขนส่ง ซ่ึงทาํให้ผลไมถึ้งตลาดปลายทาง

โดยเฉพาะประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ ไดร้วดเร็วข้ึน จากเดิมขนส่งทางเรือใชเ้วลา 5 -7 วนั หากเดินทาง

ทางรถใชเ้วลาเพียง 3 วนั ทาํให้ผลไมส้ดใหม่ถึงมือผูบ้ริโภค ผลไมคุ้ณภาพดีราคาถูกลง ผูบ้ริโภคเกิดอาํนาจ

ซ้ือเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อการขยายตลาด ประกอบกบันโยบายขยายตลาดผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน โดยแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบบัท่ี 2 กาํหนดยทุธศาสตร์ส่งเสริมให้จีนเป็นตลาดผูบ้ริโภคท่ีใหญ่ท่ีสุด 

โดยมีนโยบายขยายตลาดผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน จากการท่ีกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพและสหกรณ์ไดรั้บรู้

โอกาสในขยายตลาดส่งออก ทาํใหเ้กิดการยนืหยดัท่ีจะมุ่งขยายเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 
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บทที ่8 

ข้อค้นพบจากงานวจิัยนําไปใช้ประโยชน์ 

 

1. เครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้ตัวแบบธุรกจิเครือข่ายผลไม้คุณภาพภายใต้โซ่อปุทาน 

จากการศึกษาแนวทางการขบัเคล่ือนเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ เช่ือมร้อยความสัมพนัธ์

อยา่งใกลชิ้ดกบัสหกรณ์ท่ีเป็นแกนกลางในการขบัเคล่ือน มุ่งนาํวิธีการสหกรณ์สร้างความเขม้แข็ง

ใหแ้ก่ชุมชนเกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร โดยการยกระดบัขีดความสามารถในการบริหารจดัการอยา่ง

เป็นระบบ ภายใตห่้วงโซ่อุปทาน  Supply Chain ธุรกิจรวบรวมผลไม ้ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ระบบ

การจดัการคุณภาพแปลงผลิตภายใตร้ะบบการจดัการดีท่ีเหมาะสม GAP (Good Agriculturl Practice)  

เพื่อใหผ้ลไมมี้คุณภาพดี ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ตรงตามมาตรฐานท่ีคู่คา้กาํหนด 

ได้รับราคาคุม้ค่ากบัการลงทุน  มีการป้องกนัการใชท้รัพยก์รธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง

จิตสาํนึกแต่เกษตรกรผูผ้ลิตผลคุณภาพควบคู่กบัการ อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อให้เกิดความ

ย ัง่ยืนในการทาํการเกษตรของกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ และตะหนกัในการให้ความสําคญัขบวนการ

จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลไมภ้ายใตร้ะบบการจดัการคุณภาพ การปฏิบติัท่ีดี สําหรับโรงคดับรรจุ 

ผลไม�สด GMP( GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR PACKING HOUSE OF FRESH 

FRUITS AND VEGETABLES) สามารถนาํองค์ความรู้ท่ีผ่านขบวนการทาํงานแบบมีส่วน ถอด

บทเรียนในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูกโยงเกษตรกรผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ ทายาทเกษตรกร ผูบ้ริหาร

สหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ผูป้ระกอบการค้า ถ่ายทอดผ่าน  ศูนย์

แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ เพื่อมุ่งสร้างสังคมเกษตรกร เน้นการบริหารจดัการ 

ชุมชนเขม้แขง็ สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  

2. การขยายผลนําทุนความรู้เผยแพร่ เพือ่สร้างความมัน่เกษตรกรผู้ผลติพชือาหาร 

แนวทางการปฏิบติัท่ีดีผา่นขบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัจริงเผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยัให้แก่

เกษตรกรอย่างกวา้งขวาง ทาํให้เกิดการขยายเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อมุ่งท่ีจะให้เกษตรกร

ก้าวหน้า ได้ตระหนักถึงความสําคญัในกาพฒันากระบวนการผลิตในระดับต้นนํ้ า ซ่ึงเป็นการ

ช่วยเหลือตนเองในระดับแรก สู่การนาํชุดความรู้ถ่ายโอนให้กับเพื่อเกษตรกร บนเส้นทางการ

แบ่งปัน เพื่อให้เพื่อนเกษตรกรเกิดการยอมรับ และปรับเปล่ียนแนวคิดทศันคติ ท่ีจากการเปิด

ห้องเรียนธรรมชาติท่ีหมุนเวียนเรียนรู้ในพื้นแปลงผลิตของเกษตรกรตน้แบบ จนเกิดการเดินทาง

ร่วมกนัขยายผลชุดความรู้อยา่งต่อเน่ืองสู่ความมัน่คงในอาชีพเกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร จุดมุ่งหมาย

สําคญัเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเสริมสร้าง ความเขม้แข็งของชุมชน 
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โดยมุ่งหวงัใหเ้กษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรบนกระบวนการบริหารจดัการท่ีให้เกษตรกรมี

ส่วนร่วมในการพฒันาอาชีพ พฒันาชุมชน พฒันาสหกรณ์ สู่ความย ัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ภาพที ่49  บทบาทหลกัของสหกรณ์ 

                                         

แนวทางการขบัเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพ

เกษตรกรสมาชิก         
ผู้ผลิตผลไม้ (ต้นน�ํา)

-รวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา 

การผลิต/ตลาดผลไม้คุณภาพ             

-การจัดการคุณภาพระบบGAP   

-การจดบันทกึข้อมูลการผลิต/

การตลาดและวางแผนร่วมกัน

สถาบันเกษตรกร      
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กลางนํ้า)

-สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ 

(ความรู้/ป�จจัยการผลิต/เงินทุน)                                

-จัดทําฐานข้อมูลการผลิต/ตลาด     

-วางแผนธุรกจิ 4M /แผนตลาด           

-การจัดการคุณภาพระบบ GMP 

/JIT และระบบกระจาย Logistic

ตลาดเป�าหมาย              
ใน/ต่างประเทศ (ปลายน�ํา)

-การบริหารช่องทางการตลาด

(ผู้ค้าผลไม้ส่งออก/ห้างค้าส่ง-

ค้าปลีก/ผู้ค้าผลไม้ในประเทศ/

เครือข่ายสหกรณ/์ผู้บริโภค)                    

-การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM           

-ระบบการเงิน /บัญชี

ข้อมูลการตลาดข้อมูลการผลิต

-พัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ  

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ           

-หนุนเสริมสวัสดิการเกษตรกร

สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า

-ถ่ายโอนนําชุดความรู้ปราชญ์

ปลูกจิตวิญญาณผลิตผลไม้คุณภาพ

ปรับกระบวนทัศน์อาชีพเกษตร

-ประสานช่องทางการตลาด      

-เช่ือมโยงเครือข่ายผลไม้         

-ประชาสัมพันธ์ Promotion           

-ส่งเสริมการขายผลไม้คุณภาพ

เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3

 
ภาพที ่50  แนวทางการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการผลไมคุ้ณภาพ 

     บทบาทหลกัของสหกรณ์  

ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลติ

ผลไม้คุณภาพ 
พฒันาระบบบริหารจัดการ 

พฒันาสินค้าและบริการ         พฒันาธุรกจิ 
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3. เปิดศูนย์การเรียนรู้ “กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ” 

ด้วยตระหนักถึงความสําคญัในกระบวนการผลิตคุณภาพ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายสําคัญ เพื่อ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน โดยมุ่งหวงั

ใหเ้กษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรบนกระบวนการบริหารจดัการท่ีให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน

การพฒันาอาชีพ พฒันาชุมชน และพฒันาสหกรณ์ 

สู่การพฒันาการผลิตอย่างต่อเน่ือง ทั้งดา้นวิชาการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง ท่ีสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับแปลงผลิตของตนเอง มีการช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่าง

เกษตรกรและสหกรณ์ในการสนบัสนุนการพฒันาการผลิต ขยายช่องทางการตลาด ซ่ึงจะนาํมายงั

ความย ัง่ยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร ผ่านการปรับเปล่ียนทศันคติของคนรุ่นต่อไปให้มา

สนใจในการประกอบอาชีพการเกษตร มุ่งพฒันาระบบการผลิตผลไมคุ้ณภาพให้เหมาะสมตาม

สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

 

การผลิตผลไม้คุณภาพ

ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ

GAP

ผู้บริโภค

ปลอดภัย

ผู้ผลิต

ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

ปลอดภัย

สร้างความแตกต่าง

ในผลไม้

สร้างความมั่นใจ

ในคุณภาพ

ขยายช่องทาง

การตลาด

สร้างความพึงพอใจ

เพิ่มมูลค่าผลไม้

 

 

ภาพที ่51  กรอบแนวทางการสร้างจิตสาํนกัการผลิตผลไมคุ้ณภาพ 

ท่ีมา:  รายงานวิจยัเครือข่ายคุณค่าผลไม ้ระยะท่ี 2 (นางศศิธรและคณะ) 
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สหกรณ์เป�นองค์กรธุรกิจที�ดําเนินธุรกิจ
โดยมิได้มุ่งหวังกําไรสูงสุด

    แต่มุ่งหวังที�ประโยชน์สงูสุดที�สมาชกิจะได้รับ

ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา

วิธีการของระบบ  สหกรณ์  เป�นหน่ึงวิธีการ

ท่ีสามารถแก้ไขป�ญหาของเกษตรกร

 

ภาพที ่52  กรอบแนวคิดการสร้างเครือข่ายคุณค่าผลไมเ้พื่อพฒันาระบบสหกรณ์ 

การสร้างเครือข่ายคุณค่าผลไมเ้พือ่พฒันาระบบสหกรณ์ ความสัมพนัธ์และการรับรู้ใน

บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญันาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื การสร้างแรง

บนัดาลใจใหเ้กิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จนสามารถดาํเนินงานเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั ผา่นขบวนการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการในแปลงผลิต การบริหารจดัธุรกิจ การ

สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ เกิดกระบวนการจดัการองคค์วามรู้ มุ่งพฒันาตนเอง พฒันาชุมชน พฒันา

สหกรณ์ สร้างเป็นเครือข่าย ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จร่วมกนั การศึกษาจากงานวจิยัคร้ังน้ี สามารถแยก

ประเด็นการสร้างเครือข่ายคุณค่าผลไมเ้พื่อพฒันาระบบสหกรณ์ ออกเป็น 2 กิจกรรม  

กจิกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกร 

1. สร้างเครือข่าย(Network)พนัธมิตรในการเผยแพร่แนวคิดการพฒันาการผลิตผลไม้

คุณภาพ 

2. สหกรณ์ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างกิจกรรมการมีส่วนรวมส่งเสริมการรวมกลุ่ม

กาํหนดกิจกรรม สวสัดิการ เพื่อใหเ้กษตรกรทัว่ไปไดเ้ห็นถึงความแตกต่างของการ

รวมกลุ่มเพื่อพฒันาการผลิต 

3. พฒันาเครือข่ายพนัธมิตรเพื่อพฒันาระบบธุรกิจรวบรวมผลไมคุ้ณภาพ 

4. สร้างกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มผูผ่ลิตผลไมคุ้ณภาพและสหกรณ์อยา่ง

ต่อเน่ือง 
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กจิกรรมการเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจสหกรณ์ 

1. พฒันาระบบคุณภาพการส่งมอบสินคา้/บริการ(การบริหาร Value chain) 

2. เพิ่มขีดความสามารถการจดัการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ 

3. สร้างความเขม้แขง็ในการดาํเนินธุรกิจแบบองคร์วม ผกูโยงเครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่ม

ผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

4. สร้างองคค์วามรู้และพฒันาบุคลากร ทั้งดา้นการพฒันาการผลิต และการพฒันาธุรกิจ

รวบรวมผลไมคุ้ณภาพโดยใหค้วามสาํคญัการสร้างเครือข่ายแบ่งปัน 

สามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีผา่นขบวนการทาํงานแบบมีส่วน ถอดบทเรียนในเวทีแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ ผูกโยงเกษตรกรผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ ทายาทเกษตรกร ผูบ้ริหารสหกรณ์ เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ผูป้ระกอบการคา้ ถ่ายทอดผา่น  ศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มผูผ้ลิตผลไม้

คุณภาพ เพื่อมุ่งสร้างสังคมเกษตรกร เนน้การบริหารจดัการ ชุมชนเขม้แขง็ สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  

แนวทางการปฏิบติัท่ีดีผา่นขบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัจริงเผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยัให้แก่

เกษตรกรอย่างกวา้งขวาง ทาํให้เกิดการขยายเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อมุ่งท่ีจะให้เกษตรกร

กา้วหน้า ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการผลิตทางกระบวนการผลิตในระดบัตน้นํ้ า ซ่ึงเป็นการ

ช่วยเหลือตนเองในระดับแรก สู่การนาํชุดความรู้ถ่ายโอนให้กับเพื่อเกษตรกร บนเส้นทางการ

แบ่งปัน เพื่อให้เพื่อนเกษตรกรเกิดการยอมรับ และปรับเปล่ียนแนวคิดทศันคติ ท่ีจากการเปิด

ห้องเรียนธรรมชาติท่ีหมุนเวียนเรียนรู้ในพื้นแปลงผลิตของเกษตรกรตน้แบบ จนเกิดการเดินทาง

ร่วมกันขยายผลชุดความรู้อย่างต่อเน่ือง สู่ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรผู ้ผลิตพืชอาหาร 

จุดมุ่งหมายสําคญัเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเสริมสร้าง ความเขม้แข็ง

ของชุมชน โดยมุ่งหวงัใหเ้กษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรบนกระบวนการบริหารจดัการท่ีให้

เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพฒันาอาชีพ พฒันาชุมชน พฒันาสหกรณ์ สู่ความย ัง่ยนื 

การสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีผ่านการวิจยัแบบมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายสุดทา้ยคือ

สามารถถ่ายโดนชุดความรู้นาํไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาตนเอง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

ตนเองให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตนเองพึงประสงค ์ผา่นกระบวนการสอนใน หลกัสูตร”การเรียนรู้จาก

แปลงผลิตคุณภาพ สู่การสร้างเครือข่ายคุณค่าผลไมเ้พื่อพฒันาระบบสหกรณ์” โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่1 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “การเข้าใจและเข้าถึงความเช่ือมโยงในการเรียนรู้วธีิการสหกรณ์สู่วถิีชุมชน”   
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จุดประสงค์ต้นทาง 

 เป็นการสร้างความเขา้ใจในอุดมการณ์  หลกัการ วธีิการสหกรณ์   

จุดประสงค์ปลายทาง 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการเรียนรู้เขา้ใจบทบาทของสหกรณ์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเกษตกรและชุมชน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.เกิดคุณลกัษณะของผูมี้ความเขา้ใจในอุดมการณ์ หลกัการ วธีิการสหกรณ์อยา่งเป็นระบบ

และถูกตอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

2.สามารถเขา้ใจ ศรัทรา เช่ือมัน่ในระบบสหกรณ์ และเห็นความสาํคญัของการดาํเนินงาน

ในรูปแบบสหกรณ์สู่วถีิชุมชน 

สาระการเรียนรู้ 

1.สังเคราะห์ ปัญหา การดาํรงชีวติ ในวถีิปัจจุบนั ท่ีขาดการพึงพากนัของคนในชุมชน  

2.กาํหนดกิจกรรม เพิ่มทกัษะความร่วมมือการทาํงานร่วมกนัของคนในชุมชน ดว้ยการ

ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่ือมัน่ในระบบสหกรณ์ 

รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่2 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “การสร้างกลุ่ม เสริมพลงัชุมชนสู่ความสําเร็จ”   

จุดประสงค์ต้นทาง เป็นการสร้างความเขา้ใจสร้างความร่วมมือ  สร้างแรงบนัดาลใจ ในเกิดข้ึน ใน

การท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลง 

จุดประสงค์ปลายทาง ปรับเปล่ียนแนวคิด ทศันคติ สู่พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของคน

ในกลุ่มและในชุมชน  

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการเรียนรู้เกิดจิตสาํนึกในการร่วมมือสามารถวเิคราะห์การพึ่งพา

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  รวมทั้งความสาํคญัของการร่วมมือกนัในการทาํงานรูปแบบกลุ่ม 

2.เพื่อใหส้ามารถวางแผนกระบวนการพึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ผา่นกิจกรรมท่ีเป็น

องคป์ระกอบของการร่วมมือในการทาํงานรวมกนั เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายท่ีคาดหวงัไว ้

สาระการเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์สถานการณ์การรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน 

2. แนวทางการมีส่วนร่วมระหวา่งเกษตรกรในชุมชนเพื่อกาํหนดกรอบแนวทางการ

รวมกลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

3. รูปแบบการแนวทางการดาํเนินงานและการบริหารจดัการกลุ่มผผุลิตผลไมคุ้ณภาพ 
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รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่3 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “กระบวนการสร้างทายาทเกษตรกร สู่การเป็นผู้นําการเปลีย่นแปลงของตนทาํสวน

ผลไม้”  

จุดประสงค์ต้นทาง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ศรัทราในอาชีพเกษตรกร สู่ความย ัง่ยนื 

จุดประสงค์ปลายทาง สามารถเขา้ถึงการทาํงานในแปลงผลิต  รับผดิชอบหนา้ท่ีการประกอบอาชีพ

เกษตรกรผูป้ลูกผลไมคุ้ณภาพ  

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.สามารถนาํความรู้ทางวชิาการ ผสมผสานภูมิปัญญาของตนรุ่นเก่า ก่อให้เกิดขั้นตอนการ

ทาํงานท่ีเป็นระบบ  

2. สามารถเช่ือมโยงขอ้มลู มาวเิคราะห์ เพือ่ใชต้ดัสินใจ สร้างทางเลือกใหม่ในการทาํอาชีพ

การเกษตรท่ีผลิตผลไมคุ้ณภาพ 

3.สามารถนาํขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ในการวางแผนการผลิตและแผนการตลาดอยา่ง

เหมาะสม  

4. เกิดการทาํงานในแปลงผลิต ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเขา้ใจถึงอาชีพเกษตรกร 

สาระการเรียนรู้ 

1. สร้างความรู้ ความเขา้ใจการทาํงานในแปลงผลิต ใหค้วามสาํคญัการบนัทึกการทาํงานใน

แปลงผลิต 

2. ความสาํคญัใน การเก็บขอ้มูลการผลิตรายชนิดพืช การบนัทึกบญัชีขอ้มูลการจาํหน่าย

และการใชปั้จจยัการผลิต การจดัทาํบญัชีค่าใชจ่้ายในแปลงผลิต  

รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่4 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “กระบวนการจัดการพื�นที่แปลงผลติสู่การพฒันาทีย่ั่งยนื”  

จุดประสงค์ต้นทาง เป็นกระบวนการปรับทศันคติผูเ้ขา้รับการเรียนรู้  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการ

พฒันาพื้นท่ีทางการเกษตรสู่การบริหารจดัการแปลงผลิตท่ีมีคุณภาพ (Zoning)  

จุดประสงค์ปลายทาง เกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สามารถปรับพฤติกรรมการผลิตสามารถวาง

แผนการใชป้ระโยชน์จากพื้นทาํการเกษตรอยา่งเหมาะสม 

มาตรฐานการเรียนรู้  

1.สามารถบริหารจดัการแปลงผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ   

2.สามารถวางแผนพฒันาพื้นท่ีทางการเกษตร การวางแผนการจดัการแปลงผลิต 

สาระการเรียนรู้ 

1. สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ถึงประโยชน์ของการใชพ้ื้นให้เหมะสมกบัพืช 
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2. ปรับเปล่ียนแนวคิด ทศันคติ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตเล็งเห็นถึงความสาํคญั 

การแบ่งสัดส่วนแปลงผลิต 

รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่5 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “การเข้าใจและเข้าถึงความเช่ือมโยงในการประกอบอาชีพกบัปัจจัยสภาพแวดล้อม

ทีเ่กีย่วข้อง : เข้าใจอาชีพ” 

จุดประสงค์ต้นทาง เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรและปรับตวัเขา้สู่

การผลิตคุณภาพ  

จุดประสงค์ปลายทาง เกิดจิตสาํนึกในการพฒันาการผลิตใหเ้ป็นระบบการจดัการดีท่ีเหมาะสม GAP 

(Good Agriculturl Practice)  และใหค้วามสาํคญัในโรงคดับรรจุผลไม ้GMP (Good Manufacturing 

Practice) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้ตระหนกัถึงแนวทางการผลิตผลไมมี้คุณภาพดี ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  

 2. สามารถเขา้ใจถึงหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในการจดัการแปลงผลิต

เพื่อใหผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ  

3.เขา้ถึงปัญหาการผลิตและการตลาดผลไมใ้นปัจจุบนั สู่แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

สาระการเรียนรู้ 

1.การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

2. ศึกษาความตอ้งการของตลาด แนวทางการพฒันาการผลิตผลไมคุ้ณภาพ 

3. ความสาํคญัของการผลิตภายใตก้ารจดัการดีท่ีเหมาะสมในแปลงผลิตและในโรงคดั

บรรจุ เพื่อใหผ้ลไมคุ้ณภาพตามความตอ้งการของตลาด 

รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่6 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “การแบ่งปันความสําเร็จในการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้ ผ่านกา 

ถ่ายโอนชุดความรู้สู่เกษตรกร”  

จุดประสงค์ต้นทาง เพื่อปรับกระบวนทศัน์ในการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม  

จุดประสงค์ปลายทาง สามารถลดกระแสความต่ืนตวัในการเปล่ียนอาชีพ เกิดความเช่ือมัน่ในการ

เป็นเกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.สามารถนาํมาวางแผนกระบวนการผลิตและการจดัการแปลง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายท่ี

คาดหวงัไว ้ส่งผลใหก้ารจดัการแปลงผลิตง่ายข้ึน 
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2. สามารถกาํหนดเป้าหมายในการผลิต ขนาดความสูงท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเพื่อลด

ตน้ทุนการผลิต  

3.เกษตรกรใชเ้วลาในการจดัการในแปลงนอ้ยลง ผลผลิตมีคุณภาพมากข้ึน 

สาระการเรียนรู้  

1.กาํหนดเป้าหมายเปิดห้องเรียนธรรมชาตินาํชุดความรู้และปราชญช์าวสวนผลไมถ่้ายโอน

ความรู้สู่เกษตรกร 

2.สร้างความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการถอยอายุพชื สามารถ  ลดตน้ทุนการผลิต  ควบคุมทิศทาง

ลาํตน้ ทรงพุม่ เพื่อใหไ้ดผ้ลไมคุ้ณภาพ 

รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่7 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “การขับเคลื่อนเช่ือมโยงธุรกจิเชิงคุณค่าของสหกรณ์”    

จุดประสงค์ต้นทาง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการบริหารจดัธุรกิจสหกรณ์ เพื่อประโยชน์

ของสมาชิก  

จุดประสงค์ปลายทาง สามารถกาํหนดแนวทางการเช่ือมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ความสาํเร็จ 

มาตรฐานการเรียนรู้  

1. สามารถเขา้ใจหลกัการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไมคุ้ณภาพของสหกรณ์ 

2. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์แนวทางการเช่ือมธุรกิจของสหกรณ์  

3. สามารถระบุขั้นตอนการเช่ือมธุรกิจรวบรวมผลไมคุ้ณภาพ ธุรกิจสินเช่ือและธุรกิจ

จดัหาปัจจยัการผลิต เพื่อตอบสนองต่อการประกอบอาชีพการทาํสวนผลไม ้  

สาระการเรียนรู้  

1. สร้างความรู้ ความเขา้ใจ แนวทางการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

2. การวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละธุรกิจ 

3. กิจกรรมการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย 

รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่8 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “การสร้างความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทานผลไม้คุณภาพของสหกรณ์” 

จุดประสงค์ต้นทาง เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการจดัการ

ผลไมคุ้ณภาพ 

จุดประสงค์ปลายทาง เกิดความเขา้ใจบทบาทสาํคญัในการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง  

มาตรฐานการเรียนรู้  

1. กาํหนดขั้นตอนในการบริหารจดัการผลไมคุ้ณภาพก่อนส่งมอบคู่คา้ 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม”้  ระยะท่ี 3 

 



ผลการดาํเนินการวจิยั 120 
 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ เพื่อใหไ้ดผ้ลไมคุ้ณภาพดีส่งมอบต่อผูบ้ริโภค 

3. สร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภคและคู่คา้ เกิดการซ้ือซํ้ า ขยายตลาดอยา่งย ัง่ยนื  

สาระการเรียนรู้  

1.สร้างความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการพฒันาและยกระดบัการจดัการคุณภาพ  

2.แนวทางการขบัเคล่ือนบริหารจดัการผลไมคุ้ณภาพ และการสร้างเครือข่ายคุณค่าผลไม ้

ภายใตก้ารคา้ท่ีเป็นธรรม เพื่อพฒันาระบบธุรกิจสหกรณ์อยา่งย ัง่ยนื 

รายละเอยีดหน่วยเรียนรู้ที ่9 

ช่ือหน่วยเรียนรู้ “สังเคราะห์ ถอดบทเรียน การพฒันาและการบริหารจัดการเครือข่ายคุณค่าผลไม้

คุณภาพ” 

จุดประสงค์ต้นทาง  เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมขาย  

ร่วมรับประโยชน์” 

จุดประสงค์ปลายทาง สามารถสรุปความเขา้ใจเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับประยกุขใ์ชเ้พื่อการ

พฒันาอาชีพ พฒันาสหกรณ์  

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาและการบริหารจดัการแปลงผลิตคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน 

2.  สามารถบริหารจดัการธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่า เพื่อตอบสนองต่ออาชีพเกษตรกรสวน 

ผลไม ้คุณภาพ โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ีเป็นองคก์รหลกั ท่ีสร้างความเขม้แขง็ ภายใตก้าร

พฒันาระบบธุรกิจเชิงคุณค่า 

สาระการเรียนรู้ 

1. เปิดเวทีถอดบทเรียน สังเคราะห์ แนวทางการพฒันาและการบริหารจดัการแปลงผลิต 

คุณภาพเพือ่การดาํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืของเกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร 

2. แนวทางการบริหารจดัการเครือข่ายผลไม ้เชิงคุณค่า ภาใตก้ารคา้ท่ีเป็นธรรม  
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ภาพที ่ 53 แผนท่ีแสดงศูนยเ์รียนรู้เครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 
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ภาพที ่54  แสดงขั้นตอนกระบวนการการเรียนรู้ ณ ศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไมคุ้ณภาพ 

 

คุณค่า/

วสัิยทศัน์ 

 

 

ผู้มส่ีวน

เกีย่วข้อง 

 

 

มติิด้าน

กระบวน     

การ

ภายใน 

 

 

 

 

มติิด้าน

การเรียนรู้ 

และ

พฒันา ทุนทางสังคม (เครือข่ายคุณค่าผลไม้) 

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    

มีความเสมอภาค เป็นธรรม    

มีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง 

 

       การเกษตรยัง่ยนื ความมัน่คง 

       เกษตรกรมคุีณภาพชีวติทีด่ ี

 

เกษตรกรมอือาชีพ 

 

การทาํการเกษตรทีม่ีผลติภาพสูง  

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

การทาํการเกษตรอย่างมแีบบแผน 

ขดีความสามารถของสหกรณ์ 

เกษตรมภูีมคุ้ิมกนั 
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ภาพที ่55  การต่อยอดเครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ 

การขบัเคล่ือนเช่ือมโยงกลุ่มผูผ้ลิตผลไม้คุณภาพ สู่ธุรกิจเชิงคุณค่าของสหกรณ์ สร้าง

พนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อเอ้ือประโยชน์มุ่งตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก  เกิดอาํนาจการต่อรอง

ทั้ งการจัดหาปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ และการจําหน่ายผลผลิตคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม  

เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจรวบรวมและจาํหน่ายผลไมคุ้ณภาพ

อย่างเป็นระบบ โดยการเช่ือมโยงการทาํงานอย่างบูรณาการภายใตโ้ซ่อุปทานท่ีผูกโยงคนตน้นํ้ า  

เช่ือมร้อย คนกลางนํ้ า สู่ คนปลายนํ้ า ท่ีเกิดจากความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ

ยกระดบัเกษตรกรและสหกรณ์  เกิดเป็นตวัแบบเครือข่ายผลไมคุ้ณภาพ  ในการสร้างมัน่คงในอาชีพ

การทาํสนผลไมแ้ละความย ัง่ยนืในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

 

 

เครือข่าย 
ผู้ผลติเผล

ไม้ 
 

เศรษฐกจิ 

ชุมชนข้มแขง็ 

สร้างรายได้ 

 

สร้างความมั่นคงในอาชีพ 

      แบ่งปัน 

      เกื�อกลู 

 

สร้างสังคมเกษตร 
สังคมอยู่เยน็เป็นสุข 
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บทที ่9 

บทสรุป ข้อเสนอแนะ 

 

 โครงการวิจัยการเช่ือมโยงโซ่อุปทาน  “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” ระยะท่ี 3 มี

วตัถุประสงคใ์นการขบัเคล่ือนเวทีการเรียนรู้ เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลการให้การเรียนรู้กรอบ

การปลูกจิตสํานึกการผลิตผลไมคุ้ณภาพภายใตร้ะบบ GAP และการปรับความคิดการผลิตผลไม้

อยา่งย ัง่ยืนและ เพื่อหาแนวทางการพฒันาธุรกิจผลไมภ้ายใตโ้ซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรใน

การสร้างความมัน่คงในอาชีพแก่สมาชิก 

 ภายใตง้านวิจยัน้ี ประเด็นสําคญัอยู่ท่ี การขยายผลนาํทุนความรู้และแนวทางปฏิบติัของ

เครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตผลไม้คุณภาพ ซ่ึงถือได้ว่าเกษตรกรก้าวหน้า (Progressive farmers) คือ 

เกษตรกรท่ีมีการจดัการฟาร์มอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานการผลิตท่ีสูงกวา่ มี

ความรู้ ความชาํนาญทั้งดา้นการเกษตร และการบริหารจดัการเกษตรเชิงธุรกิจ มีการพฒันาช่องทาง

การตลาดทั้งต่างประเทศและในประเทศ มีเป้าหมายการผลิตและการตลาดท่ีชดัเจน ปริมาณผลผลิต

มีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา่ ตน้ทุนการผลิตตํ่ากวา่ ประสบผลสําเร็จ

ในการทาํสวนผลไมเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัเกษตรกรท่ีเร่ิมตน้การทาํสวนผลไมใ้นระดบัเดียวกนั  

ซ่ึงสมาชิกในเครือข่าย ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการรวมกลุ่มผู ้ผลิต ประสบ

ความสาํเร็จในการทาํสวนผลไมจ้ริงๆ เกดิการสร้างทายาทเกษตรกร (Farmers heirs)         สืบทอด

สู่การทาํการเกษตรเชิงธุรกิจ ทาํใหเ้กษตรกรกลุ่มน้ีมีการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มี

ภูมิคุม้กนัในการปรับตวัให้สามารถแข่งขนัและก้าวทนัพลวตัรของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไดอ้ยา่งมัน่คง 

1.จากการวจิัยพบประเด็นสําคญั 

เกษตรกรยุคใหม่ (Modern farmers) ท่ีเกิดจากการสร้างทายาทเกษตรกรมุ่งเนน้ทาํการ 

เกษตรเชิงธุรกิจมีแนวคิดในการทาํการเกษตรเพื่อให้ไดผ้ลไมมี้คุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลกั มี

ความเป็นมืออาชีพ สามารถนําข้อมูลรวบด้านมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดอย่างมี

ประสิทธิภาพในการผลิตต่อหน่วยพื้นทาํการเกษตรรายชนิดพืช (Economy of scale)และยงัศึกษา

และนาํความรู้จากแหล่งต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจ ทั้งองคค์วามรู้ภูมิปัญญาท่ีเด่นชดั และองค์

ความรู้ภูมิปัญญาท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตนเอง รวมถึงมีจิตสาธารณะในการแบ่งปัน  
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การเป็นเกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหารเพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ริโภค จึงเป็น

ประเด็นท่ีกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผลไมค้าํนึงถึงในสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงความจาํเป็นในแนวทางการ

ส่งเสริมเกษตรกรผูป้ลูกผลไมท่ี้จะสามารถสร้างความมัน่คงในอาชีพ นาํสู่การพฒันาการขบัเคล่ือน

เช่ือมโยงธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ได้นั้น เกษตรกร สหกรณ์ ภาครัฐ ตอ้งตระหนักถึง

ความสําคญัของการพฒันาเกษตรเพื่อให้สามารถปรับตวัการการเปล่ียนทางตลาด ท่ีคาํนึงคุณภาพ 

ความปลอดภยั นาํวิธีการสหกรณ์เขา้เสริมความเขม้แข็งในการรวมกลุ่ม เกษตรกรสามารถปรับ

แนวคิดในการทาํสวนผลไมคุ้ณภาพ โดยให้ความสําคญัในการจดัการคุณภาพผลไมใ้หส้อดคลอ้ง

กบัตลาดเป้าหมายของตนเอง สามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆมาใชไ้ดด้ว้ยตนเอง 

Mass Market

ตลาดต่างประเทศ (Export Market)

จีน / เวียดนาม

ตลาดในประเทศ (Domestic Market)

ตลาดกลางผลไม้

Niche Market

ตลาดต่างประเทศ (Export Market)

อเมริกา / ออสเตรเลีย / ญี่ปุ่น

ตลาดในประเทศ (Domestic Market)

ห้างสรรพสินค้า

ตลาดผลไม้ท้องถิ่น (Local Fruit Market)

เกษตรกรด้อยพัฒนา

(Farmers poorer development)

เกษตรกรกําลังพัฒนา

(Farmers are developing)

เกษตรกรพัฒนา

(Farmers development)

เกษตรกรก้าวหน้า

(Progressive farmers)

เกษตรกรยุคใหม่

(Modern farmers)

สหกรณ์ ภาครัฐ

 
ภาพที ่54 การเช่ือมโยงการผลิตและจาํหน่าย 

การทาํงานวิจยัในระยะท่ี 3  เราไดพ้บ “ทายาทเกษตรกร” ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มเกษตรกร

กาํลงัพฒันา โดยการนาํแนวคิดในการพฒันาการผลิตผลไมคุ้ณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาด จาํเป็นตอ้งมีการลดจาํนวนผลผลิตท่ีดอ้ยคุณภาพ ไม่มุ่งเนน้ปริมาณผลผลิตจาํนวนมากแต่

ด้อยคุณภาพ ไม่ เป็นท่ีต้องการของตลาดส่งออก  โดยมีการนําเทคโนโลยีการผลิตมาปรับ

ประยุกต์ใช้ ให้ความสําคญัในการถอยอายุพืชมีการจดัการหลังเก็บเก่ียวตดัแต่งทรงพุ่มเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการจดั ทั้งดา้นแรงงาน ปัจจยัการผลิต มีการวางแผนการเพาะปลูกรายชนิดพืชตาม

ศกัยภาพของตนโดยคาํนึงถึงความตอ้งการตลาด ตน้ทุน ความรู้ความสามารถในการจดัการพืชชนิด

นั้น และแรงงานท่ีตอ้งใช้ในการจดัในแต่ละช่วงเวลาท่ีพืชชนิดนั้นให้ผลผลิต มีการบริหารการ

จดัการท่ีดี มีการจัดการทางการตลาดท่ีดี ทาํให้เกิดความสมดุลของความต้องการและปริมาณ

 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยั “เครือข่ายคุณค่าผลไม”้  ระยะท่ี  3 



บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  126 
 

ผลผลิต ราคาสินคา้ทางการเกษตร สามารถไดรั้บการวางแผนและพยากรณ์ราคาเสนอขายในตลาด

เป้าหมายไดล่้วงหนา้ ทาํให้สามารถควบคุมและพยากรณ์ปริมาณสินคา้ทางการเกษตรท่ีจะออกมา

และควบคุมกลไกลราคาไดใ้นระดบัหน่ึง เกษตรกรยุคใหม่ก็จะสามารถตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งเป็น

ระบบ  

นอกจากการจดัการในห่วงโซการผลิตผลไมคุ้ณภาพของคนตน้มีประสิทธิภาพ แล้ว 

กลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจระหวา่งคนกลางนํ้าอยา่งสหกรณ์ คู่คา้และผูบ้ริโภค ซ่ึงถือวา่เป็น

คนปลายนํ้ า ท่ีมีส่วนสําคัญท่ีจะทําให้การขับเคล่ือนการขยายตลาดผลไม้คุณภาพประสบ

ความสาํเร็จ ซ่ึงการบริหารตลอดห่วงโซ่อุปทานSupply Chain ธุรกิจรวบรวมผลไม ้

2. ข้อเสนอแนะ 
1. สหกรณ์การเกษตรที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน/ภาครัฐบาล และผู ้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลไม ้ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัเกษตรกรผูผ้ลิตพืชอาหาร กระตุน้เกษตรกรให้

เกิดการเรียนรู้และพฒันาดว้ยตนเอง เช่ือมัน่ในอาชีพ ไม่รอการพึงพาจากภาครัฐ หากเกษตรกรรอ

การพฒันาจากภาครัฐ ก็จะยิ่งอ่อนแอ ไม่สามารถพึงพาตนเองได ้ซ่ึงแนวทางการส่งเสริมภาครัฐ 

ส่วนใหญ่มกักาํหนดแผนงาน  พร้อมกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จมาเสร็จ ผูป้ฏิบติัตอ้งดาํเนินการตาม

แผนการจดัอบรม ตามจาํนวนคนเป้าหมาย (บางคร้ังตอ้งเกณฑ์คนมาอบรมให้ครบ กาํหนดให้จดัก่ี

คร้ัง จดัครบจาํนวนคร้ัง ตามตวัช้ีวดั ก็แปลวา่เสร็จตามแผน) รัฐตอ้งเสียเงินงบประมาณจาํนวนมาก 

แต่เกษตรกรไดรั้บประโยชน์จริงหรือเปล่า  การท่ีรัฐสนบัสนุนงบประมาณ โดยไม่ไดเ้กิดจากความ

ตอ้งท่ีแทจ้ริงของเกษตรกรแต่เกิดจากนกัวิชาการ นโยบายรัฐในแต่ละปี มีการแจกปัจจยั พนัธ์ุพืช 

ส่งเสริมการผลิต แต่ไม่คาํนึงถึงความต้องการตลาด ซ่ึงเกษตรกรไม่รู้ว่าปลูกไปแล้วจะขายได้

หรือไม่ ตลาดตอ้งการหรือเปล่า โดยเฉพาะเกษตรกรายย่อยท่ีขาดโอกาสในการเขา้ถึงการข่าวสาร 

คิดเพียงวา่ “ของฟรีเอาไวก่้อน” ทาํให้เกษตรกรตอ้งเสียเวลาและตน้ทุนในการจดัการในแปลงผลิต 

บทสุดทา้ยนาํมาซ่ึงคาํท่ีเรามกัไดย้ินกนัเสมอ วา่”เกษตรกรยิ่งผลิตยิ่งยากจนมีแต่หน้ีสิน” จึงมกัมีคาํ

ท่ีว่า”นโยบายรัฐ ทาํร้ายเกษตรกร” ดงันั้น เกษตรกรตอ้งกล้าท่ีจะตดัสินใจในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการผลิต จากการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองอยา่งมีเหตุผล และกลา้ท่ีปรับเปล่ียน ควบคู่กบัการ

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านขบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการพฒันาการผลิต

ของเกษตรกา้วหนา้ 

2. การบริหารจัดธุรกิจรวบรวมผลิตของสหกรณ์ ต้องสร้างความเข้าใจระหว่าง

คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนดาํเนินธุรกิจให้เข้าใจถึงแก่นแทข้องการ

บริหารธุรกิจรวบรวมผลผลิตวา่ตอ้งการดาํเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก หรือมุ่งแสวงหา
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ผลกําไรสูงสุด  มิฉะนั้ นการดําเนินธุรกิจท่ีไม่ชัดเจน เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ไม่ได้รับ

ผลประโยชน์ ความย ัง่ยืนในธุรกิจก็จะไม่เกิด ในบริบทของการดาํเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของ

สหกรณ์ บนความศรัทธา และความเช่ือมัน่ในสหกรณ์ วา่สหกรณ์จะเป็นแกนกลางประสานระหวา่ง

กลุ่มผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพกบัช่องทางการตลาด เกิดพลงัอาํนาจในการต่อรอง ทาํให้ราคาผลไมสู้งข้ึน 

นาํมาซ่ึงการเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ 

3.สหกรณ์ ภาครัฐต้องให้ความสําคญัในการพฒันาเกษตรอย่างแท้จริง เปิดประเด็น

ปัญหาหยัง่ลึกลงไปให้ถึงรากเงา้ของปัญหา เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนกัคิด สํานึกถึงปัญหา

เกิด มุมมอง ทศันคติ ท่ีทาํการเกษตรอยูไ่ดใ้นปัจจุบนัและมองอนาคต เกิดความเขา้ใจพร้อมท่ีเรียนรู้

และพฒันา ลดช่องวา่งของปัญหาท่ีเกิดจากการผลิต สามารถเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรม

การผลิต หาหนทางสู่การพฒันาศกัยภาพการผลิตของตนเอง โดยสหกรณ์และภาครัฐ ตอ้งเขา้มา

เช่ือมร้อยการพฒันาศกัยภาพด้านการผลิต การตลาด ให้สามารถหนุนเสริมกนัและกนัอย่างเป็น

ระบบ ตลอดห่วงโซอุปทาน ทาํหน้าท่ีในการเช่ือมโยงความรู้ทางวิชาการ สร้างเวทีเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของเกษตรกรก้าวหน้า เพื่อแบ่งปันความรู้ เปิดห้องเรียนธรรมชาติให้เกษตรกรได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาและเทคนิคการผลิตใหม่ๆ ซ่ึงจะเป็นทางเลือกในการตดัสินใจเกิดแรง

บนัดาลใจ มีพลงัผลกัดนัลงมือทาํในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการอย่างแทจ้ริง นาํไปสู่การสร้างเกษตรกร

แกนนาํซ่ึงได้รับการพฒันา พร้อมกบัสามารถปรับเปล่ียนแนวคิดของเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง ไดเ้กิดเรียนรู้จากการปฏิบติั เกิดการยอมรับ พร้อมท่ีเปล่ียนแปลงคนเอง นาํไปปรับใช้

ตามความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพในแปลงผลิตของตนเอง นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ดว้ยระบบการจดัการตน้นํ้ า กลางนํ้ า ปลายนํ้ า ตลอดห่วงโซ่อุปทานSupply Chain ธุรกิจ

รวบรวมผลไม ้ท่ีมุ่งการสร้างแรงบนัดาลใจให้เกษตรกรพฒันาตนเองให้เกิดความเขม้แข็ง จนเกิด

เครือข่ายผูผ้ลิตผลไมคุ้ณภาพ ผา่นขบวนการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิต การบริหารธุรกิจรวบรวม

ผลไมข้องสหกรณ์ บนแนวทางการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงในอนาคตผลไมคุ้ณภาพมีแนวโนม้

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน นั้นหมายความว่าจะส่งผลต่อราคาผลไมคุ้ณภาพให้สามารถ

ยกระดบัราคาให้สูงข้ึน ซ่ึงหากเกษตรกรสามารถรักษาสวนผลไมแ้ละนาํชุดความรู้จากงานวิจยั

พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองไดก้็จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผูสื้บต่ออาชีพเกษตรกรชาวส่วน

ผลไม ้การขบัเคล่ือนงานวิจยัตั้งแต่ระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 3 สามารถเช่ือมต่อตน้นํ้ า กลางนํ้ า ถึงปลาย

นํ้ า ภายใตก้ารจดัการเชิงคุณค่า คน ผลผลิต ระบบบริหารจดัการ บนความร่วมมือเพื่อประโยชน์ท่ี

ทุกฝ่ายจะไดรั้บดว้ยระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม  
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