รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
(เมษายน พ.ศ. 2551 - มีนาคม พ.ศ. 2552)

โครงการวิจยั การพัฒนาเครือข่ ายคุณค่ าข้ าวหอมมะลิ
จังหวัดร้ อยเอ็ด
ภายใต้ ชุดโครงการวิจยั “การขับเคลือ่ น
การพัฒนาสหกรณ์ และการค้ าทีเ่ ป็ นธรรม”

13 มีนาคม พ.ศ. 2552
เสนอ
สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ ายคุณค่ าข้ าวหอมมะลิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
ภายใต้ ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลือ่ นการพัฒนาสหกรณ์ และการค้ าทีเ่ ป็ นธรรม”
บทที่ 1 ข้อเสนอโครงการวิจยั (Proposal)
บทที่ 2 สถานการณ์ในพื้นที่ก่อนเข้าดําเนินการวิจยั
ประวัติกลุ่มสหกรณ์ที่เป็ นภาคีเครื อข่าย
o
ภารกิจของภาคีที่ดาํ เนินการ
o
จุดเด่น จุดด้อย (เชิงสังคม)
จุดเริ่ มต้นของการก่อเกิดเครื อข่าย
o
วิธีการ Approach
บทที่ 3 กระบวนการวิจยั
บทที่ 4 ผลลัพธ์
รู ปแบบเครื อข่าย
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์
ผลการดําเนินงานของเครื อข่ายที่เกิดจากการวิจยั
o
จํานวนภาคี
o
กิจกรรมร่ วม
o
รายได้ (เพิ่ม)
o
ค่าใช้จ่าย (ลด)
o
นวัตกรรม
บทที่ 5 สรุ ป/ทิศทางอนาคต
บทที่ 6 ภาคผนวก
ตารางการทํางาน (ตามเสนอ)
ภาพกิจกรรม
เอกสารที่ใช้ในกระบวนการวิจยั

บทที่ 1
ข้ อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)
กลุ่มวิจัย การเชื่อมโยงห่ วงโซ่ อุปทาน
ชุ ดโครงการวิจัย การขับเคลือ่ นการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้ าทีเ่ ป็ นธรรม
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ ายคุณค่ าข้ าวหอมมะลิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
1. ความเป็ นมา :
การดําเนิ นงานของชุดโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ที่
ผ่านมา ซึ่ งมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนนั้น
ทีมวิจยั จังหวัดร้อยเอ็ดได้ผลลัพธ์จากการวิจยั ที่รู้จกั กันดีในนามของ “แคนดู โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่ ง
เป็ นลักษณะของเครื อข่ายแบบที่มีแกนนํา (Dominated Network) โดยมีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นแม่ข่ายในการพัฒนาระบบคุณค่า ระหว่างภาคีเครื อข่าย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
โพนทอง จํากัด สหกรณ์การเกษตร สุ วรรณภูมิ จํากัด และกลุ่มเกษตรกรทํานา ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการติดตามประเมิ นผลเครื อข่ายของทีมประสานงานกลางในระยะเวลาหลังสิ้ นสุ ด
โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2550 พบว่า กระบวนการดําเนินงานของเครื อข่ายยังคงเป็ นไป
อย่างต่อเนื่ อง และขยายผลก่อให้เกิดภาคีเครื อข่ายในวงกว้างขึ้น โดยมีภาคีเครื อข่ายเป็ นทั้งภาคเอกชน ที่
เข้ามาเชื่อมโยงภารกิจด้านการตลาด อีกทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยฯเอง ได้ทาํ หน้าที่เป็ นแม่ข่ายใน
การรวบรวมข้าวเปลือกมาแปรรู ปบรรจุหีบห่ อ และจําหน่ายให้แก่สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประเภท
อื่ น ๆ จนเป็ นที่ ย อมรั บ และเชื่ อ ถื อ และกระจายผลผลิ ต ข้า วสารไปให้ห ลายช่ อ งทางการตลาดทั้ง ใน
ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกต่างๆ เช่น เดอะมอลล์ กรุ๊ ป และสยามพารากอน
ข้อมู ลที่ ไ ด้จากการประชุ มเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ 4 ครั้ ง ในช่ ว งปี 2550 พบว่า ปั จ จัย
สภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์มีจุดแข็งหลายประการได้แก่ คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์มีความ
เชื่อมัน่ ไว้วางใจในตัวผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตร และให้การสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างเป็ นกระบวนการ
สําหรับตัวผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรนั้น เป็ นผูท้ ี่มีจิตวิญญาณสหกรณ์ มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท เสี ยสละ และมี
กรอบคิดการพัฒนาสหกรณ์ไปในทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า ซึ่ งยากที่จะมีปรากฏใน
ตัวผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ยงั เป็ นจุดอ่อน คือ ฝ่ ายบริ หารจัดการยังขาด
กรอบคิด ทักษะ และประสบการณ์ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านธุรกิจ ซึ่ งจําเป็ นต้องได้รับการเพิ่มพูนเพื่อ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดําเนินงาน และภาพลักษณ์ของสหกรณ์การเกษตร และการขับเคลื่อน
การพัฒนาเครื อข่ายธุรกิจ “แคนดูโมเดล” เพื่อการบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
ปั จจุบนั เครื อข่ายแคนดูโมเดล ได้ขยายกิจกรรมความร่ วมมือในระหว่างภาคีเครื อข่ายใน
เรื่ องการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่ สมาชิ กสหกรณ์ ดว้ ยการใช้ปุ๋ยชี วภาพ ตลอดจนการดําเนิ นโครงการ
สวัสดิการต่างๆ โดยทั้งแก่สมาชิก คนในครัวเรื อนสมาชิก ตลอดจนให้การสนับสนุ นแก่ชุมชนในละแวก

ข้างเคียงของสหกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ จึงเห็นได้ว่าสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เป็ นสหกรณ์ที่มีทุน
ทางมนุษย์ ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรอยูใ่ นระดับที่ ควรได้รับการหนุนเสริ มให้เป็ นสหกรณ์แม่
ข่ายที่จะนําพาภาคีเครื อข่ายให้ขบั เคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่ ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยเน้นไปที่การเชื่อมร้อยห่ วงโซ่ อุปทาน เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาระบบ
การผลิ ตและการค้าข้าวอย่างเป็ นธรรม โดยการดํา เนิ นการดัง กล่ าวเป็ นไปภายใต้ความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ที่จะดําเนิ นการโครงการความร่ วมมือกับสถาบัน
วิช าการด้า นสหกรณ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อย่างต่ อเนื่ อ งเป็ นเวลา 3 ปี ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดในการ
ดําเนินการโครงการวิจยั ในระยะที่หนึ่ง ดังนี้
2. คําถามวิจัย
2.1 แนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่ อุปทาน ที่มีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด เป็ นแกนนํา จะทําอย่างไรจึงจะบรรลุเป้ าหมายร่ วมของภาคีพนั ธมิตร ตามแนวทางของเครื อข่าย
คุณค่า
2.2 เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจข้าวหอมมะลิ ควรเป็ นอย่างไร
2.3 แนวทางการบริ หารจัดการของเครื อข่ายธุรกิจข้าวหอมมะลิ ควรดําเนินการอย่างไร จึง
จะเกิดความยัง่ ยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงธุ รกิจตามแนวทางของเครื อข่ายคุณค่าและการค้าที่เป็ น
ธรรม ที่มีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จํากัด เป็ นแกนนํา
3.2 เพื่อหาเครื่ องมือและแนวทางในการบริ หารจัดการของเครื อข่าย และการลดความเสี่ ยง
จากการดําเนินธุรกิจ
4. ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
4.1 ตัวแบบสําหรับการเชื่อมโยงธุรกิจข้าวหอมมะลิ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน
4.2 ตัวแบบเครื่ องมือ และกระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุ รกิ จ
ข้าวหอมมะลิ
4.3 ตัว แบบการบริ ห ารจัด การ ของเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ข้า วหอมมะลิ บนแนวทางของ
เครื อข่ายคุณค่าสู่ระบบการค้าที่เป็ นธรรม
5. ผลกระทบทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
5.1 ผูน้ าํ สหกรณ์ที่เป็ นภาคีเครื อข่ายฯ มีทกั ษะและประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการ
ธุ ร กิ จ ข้า วหอมมะลิ ที่ ค าํ นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งและการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ย งั่ ยื น ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่แข่งขัน

5.2 เป็ นแกนนําการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเครื อข่ายธุ รกิ จสหกรณ์ โดยการ
เชื่อมร้อยห่ วงโซ่อุปทานตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
5. กรอบคิดการวิจัย
การดํา เนิ นการโครงการจะเป็ นไปตามกรอบคิ ดการวิจ ัย ที่ นําชุ ดความรู ้ ก ารเชื่ อมโยง
เครื อข่ายคุณค่าไปบูรณาการกับชุดความรู ้อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องนําไปใช้ในการวิจยั ในรู ปแบบ Experimental
development ในรู ปที่ 1

รูปที1่ กรอบคิดการพัฒนา เครื อข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
6. กระบวนการวิจัยจะเป็ นไปตามขั้นตอนในรูปที่ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การประชุมหารื อระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและทีมประสานงานกลาง เพื่อ
การวางแผนการดําเนินการโครงการ ภายใต้ขอ้ ตกลงความร่ วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่เป็ นแกนนําและ
ภาคีพนั ธมิตร
ขั้นตอนที่ 2 : การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าการเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทานและชุดความรู ้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทําแผนที่กลยุทธ์สาํ หรับเครื อข่ายข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทําแผนธุรกิจของเครื อข่าย
ขั้นตอนที่ 5 : การดําเนิ นการตามแผนธุ รกิจ ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างตราสิ นค้า การ
พัฒนาธุรกิจ การติดตามประเมินผล การดําเนินการเครื อข่าย
ขั้นตอนที่ 6 : การถอดบทเรี ยน ภายใต้การมีส่วนร่ วมของทีมผูท้ รงคุณวุฒิและนักวิจยั
ตลอดจนผูน้ าํ ภาคีเครื อข่าย เพื่อสังเคราะห์ชุดความรู ้การบริ หารจัดการธุ รกิจเครื อข่าย/การบริ หารความ
เสี่ ยงในการดําเนินธุรกิจข้าวหอมมะลิ

รู ปที่ 2 กระบวนการวิจยั เครื อข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

7. นักวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจยั นางบุญเกิด ภานนท์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัดหัวหน้า
โครงการวิจยั ร่ วม รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริ ฐ อาจารย์ประจําคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. แผนการวิจยั 12 เดือน
กิจกรรม

เดือนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. การประชุมหารื อผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อการวางแผนโครงการการ
จัดทําข้อตกลงระหว่างภาคีเครื อข่าย
2. การจัดการความรู้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
3. การจัดทําแผนที่กลยุทธ์เครื อข่ายธุรกิจข้าวหอมมะลิ
4. การรายงานความก้าวหน้า
5. การจัดทําแผนธุรกิจเครื อข่าย
6. การดําเนินการตามแผนธุรกิจ
7. การจัดเวทีถอดบทเรี ยน
8. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์




9. งบประมาณ
9.1 หมวดค่ าตอบแทน

156,000

บาท
9.1.1 ค่าตอบแทนนักวิจยั (2 คน x 4,000บ. x 12 เดือน)

9

6,000

9.1.2 ค่าตอบแทนนักวิจยั ผูช้ ่วย (5,000 บ. x 12 เดือน)

60,000

บาท
บาท
9.2 หมวดค่ าใช้ สอย
บาท
9.2.1 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหารื อเพื่อการวางแผนพัฒนาเครื อข่าย

365,000

(50 คน x 300 บ. x 2 ครั้ง)

30,000

บาท
9.2.2 ค่าใช้จ่ายการจัดการความรู ้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
(3ครั้งx50คนx300 บาท)

45,000

บาท
9.2.3 ค่าใช้จ่ายพาหนะเดินทางที่พกั /เบี้ยเลี้ยง(ผูป้ ระสานงาน/นักวิจยั /ผูท้ รงคุณวุฒิ)
( 2 คน x 7,000 บ. x 5 ครั้ง )
70,000
บาท
9.2.4 ค่าใช้จ่ายจัดทําแผนที่กลยุทธ์และแผนธุรกิจเครื อข่าย
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วม

100,000

9.2.5 ค่าใช้จ่ายประสานงาน/จัดประชุมหารื อการเชื่อมโยงเครื อข่าย

100,000

9.2.6 ค่าใช้จ่ายวัสดุสาํ นักงาน/เบ็ดเตล็ด/ค่าใช้จ่ายจัดทํารายงาน

20,000

บาท
บาท
บาท
รวม
บาท

521,000

บทที่ 2
สถานการณ์ ในพืน้ ทีก่ ่ อนเข้ าดําเนินการวิจยั
ประวัติกลุ่มสหกรณ์ ทเี่ ป็ นภาคีเครือข่ าย
ผลจากการดําเนิ นงานของชุ ดโครงการวิ จ ัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่ 36
จังหวัด ในปี พ.ศ. 2550 ทําให้ได้เครื อข่าย “แคนดู โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่ งเป็ นลักษณะของเครื อข่าย
แบบที่มีแกนนํา (Dominated Network) โดยมีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นแม่
ข่ายในการพัฒนาระบบคุณค่า ระหว่างภาคีเครื อข่าย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด และสหกรณ์
การเกษตร สุ วรรณภูมิ จํากัด เป็ นต้น หลังจากนั้นการดําเนิ นงานของเครื อข่ายเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และ
ขยายผลก่ อให้เกิ ดภาคีเครื อข่ายในวงกว้างขึ้น โดยมีภาคีเครื อข่ายเป็ นทั้งภาคเอกชน ที่เข้ามาเชื่ อมโยง
ภารกิ จด้านการตลาด อีกทั้งสหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัยฯเอง ได้ทาํ หน้าที่เป็ นแม่ข่ายในการรวบรวม
ข้าวเปลือกมาแปรรู ปบรรจุหีบห่ อ และจําหน่ายให้แก่สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประเภทอื่นๆ จนเป็ น
ที่ยอมรับและเชื่ อถือ และกระจายผลผลิตข้าวสารไปให้หลายช่องทางการตลาดทั้งในขบวนการสหกรณ์
และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกต่างๆ เช่น เดอะมอลล์ กรุ๊ ป และสยามพารากอน
จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์พบว่ามีจุดแข็งหลายประการ
เช่น คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีความเชื่อมัน่ ไว้วางใจในตัวผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตร และให้การ
สนับสนุ นเชิ งนโยบายอย่างเป็ นกระบวนการ สํา หรั บตัวผูจ้ ัดการสหกรณ์ การเกษตรนั้น เป็ นผูท้ ี่ มีจิ ต
วิญญาณสหกรณ์ มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท เสี ยสละ และมีกรอบคิดการพัฒนาสหกรณ์ ไปในทิศทางของการ
พัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งยากที่จะมีปรากฏในตัวผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรโดยทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ ยงั เป็ นจุ ดอ่ อน คื อ ฝ่ ายบริ หารจัดการยังขาดกรอบคิด ทักษะ และ
ประสบการณ์ ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านธุ รกิ จ ซึ่ งจําเป็ นต้องได้รับการเพิ่มพูนเพื่อประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลในการดําเนินงาน และภาพลักษณ์ของสหกรณ์การเกษตร
จุดเริ่มต้ นของการก่อเกิดเครือข่ าย
จากการลงพื้นที่ของนักวิจยั เมื่อเริ่ มดําเนินงานโครงการ และได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจงโครงการวิจยั และร่ วม
หารื อเพื่อก่อตั้งเครื อข่ายสหกรณ์ ในครั้งนั้นได้มีสหกรณ์เข้าร่ วมประชุม 8 สหกรณ์ ต่อมาในการประชุม
ครั้งที่ 2 ณ สถานที่เดียวกัน มีสหกรณ์เข้าร่ วมประชุม 16 สหกรณ์ และเป็ นจุดเริ่ มต้นของการก่อตั้งเครื อข่าย
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยขึ้น มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และภารกิจของเครื อข่าย มีการ

แบ่งกลุ่มย่อยเครื อข่ายเพื่อดําเนินกิจกรรม
จากนั้นมีการประชุมเครื อข่ายและประชุมกรรมการบริ หาร
เครื อข่ายฯ อย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎในผลลัพธ์การดําเนินงานวิจยั

บทที่ 3
กระบวนการวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ ายคุณค่ าข้ าวหอมมะลิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
ลําดับ

กิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ว.ด.ป.

1.

ทีมวิจยั โครงการ 2/5/51
เข้าร่ วมประชุมกับผู้
ประสานงานโครงการฯ ย่อยต่างๆ
และทีมวิจยั ต่าง ๆ
รับทราบความเป็ นมา
และกรอบคิดการวิจยั

2.

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างทีมวิจยั
ในโครงการกับสหกรณ์
ที่สนใจเข้าร่ วมภาคี
เครื อข่ายสหกรณ์
การเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด
ประชุมร่ วมกับผู้
ประสานงานชุด
โครงการเพื่อหารื อทิศ
ทางการวิจยั
ประชุมทําความเข้าใจ
กรอบทิศทางการ
ดําเนินงานเครื อข่าย

ผูจ้ ดั การสหกรณ์ 1213/5/51
การเกษตรใน
จังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัด
สุ รินทร์ซ่ ึ งอยูใ่ น
เขตทุ่งกุลา
ร้องไห้
ผูป้ ระสานงาน 26/5/51
ชุดโครงการและ
นักวิจยั
ผูป้ ระสานงาน
ชุดโครงการและ
นักวิจยั

10/6/51

ประชุมทําความเข้าใจ
ในกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานเครื อข่ายและ
วางแผนการมีส่วนร่ วม
ของภาคีเครื อข่าย

ประธาน
กรรมการ
สหกรณ์
การเกษตร
ผูจ้ ดั การ สกก. ที่
ปรึ กษา และ
ผูช้ ่วย

12-13/6/51

3.

4.

5.

สถานที่

ผลลัพธ์ ที่ได้

KU Home
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบแนววิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม และทราบกรอบ
งานวิจยั ของทีมวิจยั ใน
โครงการย่อยต่าง ๆ
ชี้แจงแผนงานวิจยั
ทราบแนว
ห้องประชุม สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย อ.เกษตร วัตถุประสงค์และทิศ
ทางการวิจยั ของ
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โครงการฯ กําหนด
แผนการประชุมเ

ห้องประชุม สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มก.

ทราบแนวทางชุด
โครงการ และปรับ
ทิศทางโครงการย่อย
ให้สอดคล้อง
ห้องประชุมสถาบันวิชาการ
ทราบเป้ าหมายร่ วมการ
ด้านสหกรณ์ มก.
เตรี ยมการประชุมทํา
ความเข้าใจกับ
เครื อข่าย
เป้ าหมายร่ วมของ
ห้องประชุม สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย อ.เกษตร เครื อข่าย ภารกิจของ
เครื อข่าย ความ
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด
รับผิดชอบของภาคี

ลําดับ

กิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

6.

ประชุมหารื อเพื่อเตรี ยม ผูป้ ระสานงาน
จัดงานเวทีแลกเปลี่ยน ชุดโครงการและ
เรี ยนรู้ การจัดทําแผลกล นักวิจยั
ยุทธ์เครื อข่ายข้าวหอม
มะลิ

7.

เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การจัดทําแผนกลยุทธ์
เครื อข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิ

8.

9.

10.

ผูป้ ระสานงาน
ชุดโครงการ
สถาบัน CAI
เครื อข่ายได้แก่
ประธาน
สหกรณ์
การเกษตร
ผูจ้ ดั การสกก.
ฯลฯ
เครื อข่ายสกก.
ประชุมเครื อข่ายข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย ชุมนุม 16 แห่ง
ทีมนักวิจยั
ครั้งที่ 4
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์
เครื อข่ายคุณค่าข้าวหอม เครื อข่าย
สหกรณ์
มะลิสหกรณ์ไทย เข้า
ร่ วมประชุมเสวนาทาง ระดับชาติ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
วิชาการ “ชวนกันคิด
ทั้งหมด
เรื่ องการนําคุณค่าใน
การพัฒนาสหกรณ์” จัด ประมาณ 450
คน
โดยสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มก.
กรรมการบริ หา
ประชุม
รเครื อข่ายคุณค่า
กรรมการบริ หารและ
สมาชิกเครื อข่ายคุณค่า ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ สหกรณ์ไทย
และสมาชิก
ไทย
เครื อข่าย

ว.ด.ป.
4/7/51

สถานที่

ห้องประชุมสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มก.

ผลลัพธ์ ที่ได้

วางแนวทางการ
ดําเนินงานจัดประชุม
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

11/7/51

ห้องเรไร (203) สถาบันค้นคว้า สมาชิกเครื อข่ายได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยทีมวิทยากร รศ.
มก.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน และ
ผศ.ปี ติ กันตังกุล จัดทํา
แผนธุรกิจ

16-17/8/51

ได้วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ
ศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ
ผูส้ ูงอายุและประชาชน อ.วังนํ้า นโยบาย แผนปฏิบตั ิ
งาน และระเบียบ
เขียว จ. นครราชสี มา
เครื อข่าย

16/9/51

ห้องสุ ธรรมอารี กลุ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้ความรู้วชิ าการด้าน
สหกรณ์ และความรู้
เกี่ยวกับเครื อข่าย
สหกรณ์ระดับชาติ ได้
พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับ
สมาชิกสหกรณ์อื่น

16/9/51 เวลา
170..-18.30
น.

ห้องเฟื่ องฟ้ า KU Home
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามความก้าวหน้า
ภารกิจเครื อข่าย เตรี ยม
ความพร้อมข้อมูล
สิ นค้าและตัวอย่าง
สิ นค้า

ลําดับ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

กิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ประชุมเจรจาธุรกิจ
ระหว่างประธาน
เครื อข่าย สมาชิก
เครื อข่าย และนักวิจยั
กับผูแ้ ทนบริ ษทั เซเว่นอี
เลเว่น
การประชุมนําเสนอ
รายงานความก้าวหน้า
ของทีมวิจยั ชุด
โครงการวิจยั “การ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็ นธรรม”
การประชุม
กรรมการบริ หาร
เครื อข่ายข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2

สมาชิกเครื อข่าย
นักวิจยั และ
ผูแ้ ทน
บริ ษทั เอกชน

การประชุม
กรรมการบริ หาร
เครื อข่ายข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 3
เจรจากับทีมงานจัดซื้ อ
ของบริ ษทั เซเว่นอี
เลเว่น

กรรมการ
เครื อข่ายฯ

เจรจากับทีมงานจัดซื้ อ
ของบริ ษทั เซเว่นอี
เลเว่น

ว.ด.ป.
17/9/51 เวลา
10.00-12.00
น.

ทีมวิจยั โครงการ 8-9/10/51
ย่อยต่างๆ

กรรมการบริ หา 28รเครื อข่ายฯ และ 29/10/51
กรรมการ
สหกรณ์
การเกษตรฯ
14/11/51

กรรมการบริ หา 14/11/51
รเครื อข่ายฯ และ
ทีมงานจัดซื้ อ
บริ ษทั เซเว่นฯ
ประธานฯ ทีม 25/11/51
กลยุทธ์ และ
ผูช้ ่วยผอ.CAI
กับทีมงาน
บริ ษทั เซเว่นฯ

สถานที่

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์ ที่ได้

ได้รับข้อเสนอให้
ทดลองนําผลิตภัณฑ์
ขึ้นวางชั้นสิ นค้าเป็ น
pilot project

ได้รับคําแนะนําการ
ดําเนินงานวิจยั และ
ทราบผลการประเมิน
โครงการเพื่อปรับปรุ ง
งานวิจยั รับทราบ
ความก้าวหน้าการวิจยั
ของโครงการย่อยอื่น ๆ
สหกรณ์การเกษตรปราสาท
ร่ างข้อบังคับเครื อข่าย
จํากัด อ.ปราสาท จ.สุ รินทร์
แผนการดําเนินการ
ธุรกิจ ข้อมูลความ
ต้องการและปริ มาณ
การผลิตข้าวเปลือก
และเมล็ดพันธุ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ดําเนินงานตามแผน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธุรกิจ ผ่านร่ าง
ข้อบังคับ แผนเจรจา
ธุรกิจข้าวแปรรู ป
การติดตามการนํา
ห้องประชุม บริ ษทั เซเว่นอี
เลเว่น จํากัด อาคารซี พีเทาเวอร์ สิ นค้า ข้าวสารขึ้นชั้น
สิ นค้า และส่ งวัตถุดิบ
สี ลม
ข้าวกล่อง
บริ ษทั เซเว่นอีเลเว่น จํากัด
ตัวอย่างสิ นค้า และ
อาคารซี พีเทาเวอร์ สี ลม
รายละเอียดการ
ตรวจสอบสิ นค้า
ห้องพันธุมดิษยมณฑล KU
Home
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลําดับ

17.

กิจกรรม

การประชุม
กรรมการบริ หาร
เครื อข่ายข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 4

18. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ครั้งที่ 5 ภาคี
เครื อข่ายฯ

19. พิธีมอบรางวัลการ
ประกวดตราสัญลักษณ์
เครื อข่ายและตราสิ นค้า
ข้าวเกิดบุญ

20. ประชุมร่ วมกับผู้
ประสานงานชุด
โครงการเพื่อหารื อการ
ดําเนินงานเชื่อมร้อย
ห่วงโซ่อุปทาน และการ
ประสานงานกับ
ภาคเอกชน

กลุ่มเป้ าหมาย

กรรมการ
เครื อข่ายฯ

ว.ด.ป.

9/12/51

สถานที่

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกเครื อข่าย 23/12/51 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจยั และ
เวลา 9.00- พัฒนา มก.
ฯ
12.00 น.

อธิการบดี มก.
ผูส้ ่ งผลงานเข้า
ประกวดตรา
สัญลักษณ์ และ
ตราสิ นค้าเกิด
บุญ และสมาชิก
เครื อข่าย
ผูป้ ระสานงาน
ชุดโครงการและ
นักวิจยั โครงการ

23/12/51
เวลา
13.0015.00 น.

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจยั และ
พัฒนา มก.

28/1/52

ห้องประชุม สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มก.

ผลลัพธ์ ที่ได้

ดําเนินงานตามแผน
ธุรกิจ ผ่านร่ าง
ข้อบังคับ แผนเจรจา
ธุรกิจข้าวแปรรู ป
พิจารณาการประกวด
ตราสัญลักษณ์เครื อข่าย
และ brand ข้าวเกิดบุญ
เครื อข่ายพิจารณาแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับ
รับทราบผลการตัดสิ น
ตราสัญลักษณ์ และ
ความก้าวหน้าการ
ติดต่อเสนอสิ นค้าต่อ
บริ ษทั เซเว่นอีเลฟเว่น
และเรี ยนรู้
กระบวนงานพัฒนา
ระบบการจัดโซ่
อุปาทาน
ได้ตราสัญลักษณ์และ
ตราสิ นค้า และได้รับ
ผลต่อเนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์โดยมก.

ทราบแนวทางการ
ดําเนินงานประสานกับ
ภาคเอกชน

ลําดับ

21.

22.

กิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

ว.ด.ป.

ร่ วมจัดนิทรรศการและ
เปิ ดตัวสิ นค้าข้าวหอม
มะลิ 100% ในแบรนด์
“ข้าวเกิดบุญ” ในงาน
วันเกษตรแห่งชาติ ปี
2552 วันที่ 30 มค – 7
กพ. 52
การประชุมตัวแทน
เครื อข่ายกับทีมจัดซื้ อ
และทีมเมอร์ แชนไดส์
ของบริ ษทั เซเว่นอีเลฟ
เว่น

ประชาชนและ
ผูส้ นใจวิชาการ
ทัว่ ไป

30/1/52 7/2/52

23.

ประชุม
กรรมการบริ หาร
เครื อข่ายข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 5

24.

ประชุมรายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการวิจยั

25.

ประชุม
กรรมการบริ หาร
เครื อข่ายฯ และสมาชิก
เครื อข่ายฯที่มีโรงสี

สถานที่

ผลลัพธ์ ที่ได้

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักร
พันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังคมรับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
เครื อข่ายฯ ที่ผา่ นมา
และเครื อข่ายฯ มี
รายได้จากการขายข้าว
ตราเกิดบุญในงานฯ

12/2/52
ผอ. สถาบันฯ
หัวหน้า
โครงการ นาง
บุญเกิด ภานนท์
และนายวันชัย
จันทร์ประเสริ ฐ
ทีมงานสถาบัน
และบริ ษทั เซ
เว่นฯ
19/2/52
กรรมการ
บริ หารฯ ผอ.
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์
และหัวหน้า
โครงการฯ
เครื อข่ายต่าง ๆ 27/2/52
ภายใต้ชุด
โครงการวิจยั
“การขับเคลื่อน
การพัฒนา
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็ น
ธรรม”

อาคารซี พีทาวเวอร์ ชั้น 4 ถ.สี
ลม

นําเสนอสิ นค้า ข้าว
หอมมะลิ 100% ใน
ตราสิ นค้า “ข้าวเกิด
บุญ” ขนาดบรรจุ 500
กรัม

ห้องประชุม สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

ติดตามงานและ
พิจารณาการนําเสนอ
สิ นค้าเข้าเซเว่นอีเลฟ
เว่น

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจยั และ
พัฒนา มก.

รับข้อเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหา-อุปสรรค
ของโครงการวิจยั

สมาชิกเครื อข่าย 1/3/2552
ฯที่มีโรงสี 9
แห่ง และนักวิจยั

พิจารณาเงื่อนไขการ
ห้องประชุม สหกรณ์
การเกษตรพิมายจํากัด อ. พิมาย เสนอสิ นค้าเพื่อวางชั้น
บริ ษทั เซเว่นอีเลฟเว่น
จ.นครราชสี มา
จํากัด

บทที่ 4
ผลลัพธ์
รูปแบบเครือข่ าย
เครือข่ ายคุณค่ าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย เป็ นเครือข่ ายคุณค่ าทีม่ ีภาคีเครือข่ ายรวมทั้งสิ้น
16 สหกรณ์ โดยมีรูปแบบเครือข่ ายดังรู ปที่ 4.1

* •

•
•
•

ทีป่ ระชุมใหญ่ ภาคี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
- สกก.บรบือ จก./สกก.นางรอง จก.

คณะกรรมการบริหารเครือข่ าย

ทีมกลยทธ์
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ส่ งเสริมการผลิต
แปรรปและขนส่ ง
สกก.พิมาย จก.
ชุ มนุมฯบุรีรัมย์ จก.
สกก.สุ วรรณภูมิ จก.
สกก.กระสั ง จก.
สกก.กระสั ง จก.
คณะทํางาน
สกก.ปราสาท จก.
รวบรวมผลผลิต
สกก.เกษตรวิสัย จก.

ผจก.เกษตรวิสัย
ผจก.พิมาย (จัดทําบัญชี)
ผจก.ปราสาท
ผจก.ชุมนุมบุรีรัมย์

ทีป่ รึกษา

คณะทํางานเฉพาะกิจสร้ างแบรนด์ เกิดบุญกับ 7-eleven *

คณะทํางานการตลาด/
พัฒนาผลิตภัณฑ์
สกก.ปราสาท จก.
สกก.เกษตรวิสัย จก.
ชุ มนุมบุรีรัมย์ จก.
สกก.พิมาย จก.

โครงสร้ างการบริหารงานเครือข่ ายคุณค่าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย

วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์
เครือข่ ายมีพนั ธกิจคือ “มุ่งพัฒนาคุณค่ าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย สู่ สากล”
มีวตั ถุประสงค์
 เพื่อกําหนดขอบเขตในการปฏิบตั ิการเครื อข่าย
 เพื่อให้คณะทํางานทราบถึงอํานาจหน้าที่ของตนเอง

คณะทํางาน R/D
การประเมินผล
/การพัฒนาคน
ทีมกลยุทธ์

เครือข่ ายคุณค่ าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย

มุ่งพัฒนาคุณค่ าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย สู่ สากล
พันธกิจ

ส่ งเสริมการผลิต

• เพิม่ ผลผลิต
• ลดต้นทุนการผลิต
• พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต

รวบรวมผลผลิต

แปรรู ป

• เพือ่ ใช้ วสั ดุ/อุปกรณ์

• เพือ่ สนองความ

ของภาคีให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด

ต้ องการของตลาด
เป้ าหมาย

• เพือ่ สร้ างระบบทุน

• เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์

หมุนเวียนบนหลักการ
พึง่ พาและร่ วมมือกัน
ของเครือข่ ายฯ

• สรรหาวัตถุดบิ ทีม่ ี
คุณภาพของเครือข่ าย

ให้ สอดคล้ องกับตลาด
เป้ าหมาย

• เพือ่ สร้ างมูลค่าเพิ่ม

การตลาด/
R/D การประเมินผล
/การพัฒนาคน
พัฒนาผลิตภัณฑ์

• สร้ างแบรนด์ให้

• เพือ่ ให้ มี

ผลิตภัณฑ์ เป้ าหมายของ สารสนเทศ
เครือข่ ายฯ

ป้ อนกลับเพือ่ การ
พัฒนา เพือ่ รักษา
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์

ให้ แก่ ผลิตภัณฑ์

เครื อข่ายฯ ได้มีการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานที่มีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ตน้ นํ้า กลาง
นํ้า และปลายนํ้า โดยมองรวมถึงภาพลักษณ์ของเครื อข่ายที่มีคุณค่า และได้มีการระดมความคิดเห็นร่ วมกัน
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ซึ่งได้มีการวางขอบเขตของการดําเนินงานดังนี้
1. การส่ งเสริ มการผลิต โดยมีเป้ าหมาย
- เพื่อเพิ่มผลผลิต
- เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
2. การรวบรวมผลผลิต โดยมีเป้ าหมาย
- เพื่อใช้วสั ดุ/อุปกรณ์ของภาคีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
- เพื่อสร้างระบบทุนหมุนเวียนบนหลักการพึ่งพาและร่ วมมือกันของเครื อข่าย
- เพื่อสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพของเครื อข่าย
3. การแปรรู ป โดยมีเป้ าหมาย
- เพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
4. การตลาด/พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้ าหมาย
- สร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์เป้ าหมายของเครื อข่ายฯ
5. R&D การประเมินผล/การพัฒนาคน โดยมีเป้ าหมาย
- เพื่อให้มีสารสนเทศป้ อนกลับเพื่อการพัฒนา
- เพื่อรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื อข่าย
หลังจากที่มีการระดมความคิดเห็นในการวางขอบเขตของการดําเนิ นงานที่มีการคํานึ งถึง
การสร้างระบบการค้าที่เป็ นธรรมและความกินดีอยู่ดีของสมาชิ กเป็ นหลักแล้ว จึงได้มาเป็ นพันธกิ จของ
เครื อข่ายหลังจากที่มีการหารื อกันอย่างกว้างขวาง ดังนี้ “มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย สู่
สากล” โดยมี ช่องทางการตลาด 2 ช่ องทางในการสร้ างแบรนด์เพื่อเป็ นแนวทางในการเชื่ อมโยงภาคี
พันธมิตรได้แก่ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และ เครื อเดอะมอลล์กรุ๊ ป
แต่ละกลุ่มย่อยมีแผนปฏิบตั ิการ ดังนี้
กลุ่มที่ 1. กลุ่มส่ งเสริมการผลิต มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
 เพิ่มผลผลิต
 ลดต้นทุนการผลิต
 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
กลุ่มที่ 2 กลุ่มรวบรวมผลผลิต มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
 เพื่อใช้วสั ดุ/อุปกรณ์ของภาคีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
 เพื่อสร้างระบบทุนหมุนเวียนบนหลักการพึ่งพาและร่ วมมือกันของเครื อข่ายฯ
 สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพของเครื อข่าย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มการแปรรู ป/พัฒนาผลิตภัณฑ์
 เพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย
 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย
 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
 สร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์เป้ าหมายของเครื อข่ายฯ
ซึ่งกลุ่มแปรรู ป/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้กาํ หนดประเด็น ดังนี้
 การรวบรวมข้อมูลปริ มาณข้าวของภาคีเครื อข่าย ผลผลิต กําลังการผลิต/การแปรรู ป การ
ทําตัวอย่างทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว เพื่อการเสนอตลาด
 การกําหนดมาตรฐาน คุณภาพข้าวของเครื อข่าย
 การกําหนดแบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่าง ตาม 4 มิติของแบรนด์

 จุดเด่นของข้าว คือ ข้าวปลอดภัย เมล็ดพันธุ์แท้ ผ่านโรงสี GMP , HACCP และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
 สโลแกนในขั้นต้น คือ ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย คืนสู่ สังคม และครอบครั วสมาชิ ก
สหกรณ์
ทุนดําเนินงาน
 ระดมจากสมาชิกเครื อข่าย
 รับบริ จาคจากสถาบันและบุคคลทัว่ ไป
คุณสมบัตขิ องสมาชิกและการรับสมาชิก
 ต้องมีการสมัครเป็ นสมาชิกเครื อข่ายอย่างเป็ นทางการโดยผูแ้ ทนสหกรณ์
 ต้องเป็ นสหกรณ์การเกษตรที่ภาคีรองรับซึ่งกันและกันอย่างเป็ นเอกฉันท์
 สหกรณ์ตอ้ งมีมติจากคณะกรรมการดําเนิ นการชุดปั จจุบนั เห็นชอบที่เข้ามามีส่วนร่ วมใน
เครื อข่ายฯ
 เป็ นสหกรณ์การเกษตรที่ทาํ ธุรกิจข้าว
 สหกรณ์ตอ้ งไม่มีพนั ธกิจที่เป็ นอุปสรรคในการเข้าร่ วมเครื อข่าย
 ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของเครื อข่ายอย่างเคร่ งครัดและภายใต้มาตรการของเครื อข่าย
ทีป่ ระชุ มใหญ่ คือ 16 ภาคีเครือข่ าย สมาชิก 32 คน
 1 สหกรณ์ 1 เสี ยง
 ประชุมเครื อข่าย 3 เดือน/ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หารเครื อข่าย 1 ครั้ง/เดือน
คณะกรรมการบริหารเครือข่ าย จํานวน 7 คน
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารเครื อข่าย
1. วางแผนการดําเนินการ
2. วางแผนการหาทุน
3. วางแผนการบริ หารจัดการ
4. วางแผนการหาวัสดุอุปกรณ์
5. วางแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์
6. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการนําไปใช้
7. วางแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริหารเครือข่ ายและคณะทํางานตามโครงสร้ างเครือข่ ายฯ
ผู้ตรวจสอบจํานวน 2 คน วาระ 2 ปี
ทีป่ รึกษาเครือข่ ายวาระ 2 ปี

กลยุทธ์ ของการดําเนินงานเครือข่ าย
1. การใช้น วัต กรรมเครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า เพื่ อ สร้ า งระบบสหกรณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ จ ะทํา ให้ธุ ร กิ จ
สหกรณ์เข้มแข็ง เป็ นประโยชน์แก่สมาชิก
2. การใช้ร ะบบกงสี ใ นการบริ ห ารจัด การระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องภาคี เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพและลดต้นทุน
3. การสร้างแบรนด์แก่ผลิตภัณฑ์เครื อข่ายเพื่อตลาดที่ยงั่ ยืน และนําไปสู่ ระบบการผลิตและ
การค้าที่เป็ นธรรม
4. การสร้ างสังคมเรี ยนรู ้ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ และนําทุนมนุ ษย์ที่มีศกั ยภาพมาพัฒนาสู่
ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. มีแผนการส่ งเสริ มการผลิตสู่สมาชิกเพื่อเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน พัฒนาเทคโนโลยี
2. เกิดเป็ นระบบสหกรณ์ที่เสริ มหนุนการพึ่งพาและร่ วมมือกัน
3. เกิดการใช้ทรัพยากรสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4. เกิด Brand ผลิตภัณฑ์เครื อข่าย
5. ยกระดับการนําประโยชน์จากการดําเนินงานของสหกรณ์สู่สมาชิก

ผลการดําเนินงานของเครือข่ ายทีเ่ กิดจากการวิจัย
ผลลัพธ์จากการวิจยั ที่สาํ คัญคือการก่อตั้ง “เครื อข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย” ขึ้น
โดยมีสมาชิกเครื อข่ายเริ่ มต้นจํานวน 16 สหกรณ์ เป็ นเครื อข่ายที่มีคณะกรรมการบริ หาร มีนโยบาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และระเบียบเครื อข่ายที่ชดั เจนและมีเป้ าหมายร่ วมกัน ได้มีประชุมเครื อข่ายทั้งหมด 7
ครั้ง โดยมีการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้แก่ภาคีเครื อข่ายเพื่อให้ความรู ้แก่สมาชิก 3 ครั้ง ในวันที่
12 มิถุนายน 11 กรกฎาคม และ 23 ธันวาคม 2551 โดยมีการบรรยายให้ความรู ้การพัฒนาเครื อข่ายคุณค่า
แก่สมาชิกภาคีเครื อข่าย โดยทีมวิทยากร ในหัวข้อ การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า ทฤษฎีเกมกับการเชื่อมโยง
เครื อข่ายคุณค่า การจัดการโซ่อุปทาน และการวิเคราะห์ราคาตามแนวโน้ม ฤดูกาล และวัฏจักรของข้าวนาปี
หอมมะลิ ตลอดจนกระบวนงานพัฒนาระบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติคส์ สมาชิกเครื อข่ายได้มี
โอกาสเข้าร่ วมฟังการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิชาการเรื่ อง “ชวนกันคิด
เรื่ องการนําคุณค่าในการพัฒนาสหกรณ์”
ทั้งนี้หวั หน้าโครงการได้ร่วมเป็ นวิทยากรร่ วมอภิปรายด้วย
สมาชิกเครื อข่ายนําโดยประธานเครื อข่ายคือนางบุญเกิด ภานนท์ ได้เป็ นตัวแทนนําคณะเข้าเจรจาธุรกิจกับ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เซเว่นอีเลเว่นจํากัด ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 และดําเนินงานต่อเนื่องโดยมีการ
ประชุมร่ วมกันระหว่างเครื อข่ายฯ กับทีมงานจัดซื้อของบริ ษทั เซเว่นอีเลฟเว่น อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่
ขณะนี้ได้นาํ เสนอสิ นค้าข้าวหอมมะลิตราเกิดบุญเป็ นเอกสารอย่างเป็ นทางการ ประกอบด้วยใบนําเสนอ
สิ นค้าและเอกสารรับรอง GMP และ HACCP ของโรงสี สมาชิกเครื อข่าย รวมทั้งใบแสดงผลการตรวจสอบ
คุณภาพข้าว ปริ มาณอะไมโลส และความหนืด เป็ นต้น นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้ในรู ปที่เป็ นนวัตกรรมได้แก่
ตราสัญลักษณ์ของเครื อข่ายสหกรณ์ และตราสิ นค้าข้าว “เกิดบุญ”

ตราสั ญลักษณ์ เครือข่ ายข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย

ตราสิ นค้าข้ าวเกิดบุญ

บทที่ 5
สรุ ป/ทิศทางอนาคต
หลังการดําเนินการวิจยั ครบ 1 ปี ได้มีการพัฒนาระบบคุณค่าสหกรณ์ของเครื อข่ายให้
ก้าวหน้าและเป็ นเครื อข่ายที่มีความพร้อมในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิ ทธิผล ตั้งแต่ตน้
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า สามารถดําเนินงานธุรกิจอย่างเป็ นธรรม และมีตราสิ นค้าของเครื อข่าย

บทที่ 6
ภาคผนวก
ตารางการทํางาน (ตามเสนอ)
แผนการดําเนินงานส่ งเสริมการผลิต
กิจกรรม

เดือนที่
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 2 1 2 12 1 21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 12 1 2



1.การผลิตเมล็ดพันธุ์
1. รวบรวมข้อมูลผลผลิต
เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ข อ ง แ ต่ ล ะ
สหกรณ์ (7 สหกรณ์)
2. สํารวจและทําฐานข้อมูล 
ความต้องการเมล็ดพันธุ์ (16
สหกรณ์)
3. กระจายพันธุ์ให้สหกรณ์
16 สหกรณ์และภาคอีสาน
ทั้งหมด
4. อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม 
การผลิตเมล็ดพันธุ์
5. อบรมสมาชิกผูผ้ ลิต
6. จัดหาเมล็ดพันธุ์หลัก
7. สร้างแบรนด์เมล็ดพันธุ์    






แผนการดําเนินงานลดต้ นทุนการผลิต เพิม่ ผลผลิต
เดือนที่
กิจกรรม
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
121 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1. จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
เพื่อการบํารุ งดิน

2. จัดหาปุ๋ ยอินทรี ย ์

แผนการดําเนินงานรวบรวมผลผลิต
เดือนที่
กิจกรรม
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1. หาแหล่งเงิ นทุน (กพส./ 
ธกส./สอ.)
2. อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ 

3. จัดหาอุปกรณ์การตลาด

4. รวบรวมข้าวสด
5. รวบรวมข้าวแห้งเพื่อแปร
รู ป
6. สร้ างแบรนด์เครื อข่าย
คุ ณ ค่ า ข้า วหอมมะลิ ส หกรณ์
ไทย



แผนการดําเนินงานการแปรรู ป/ขนส่ ง
เดือนที่
กิจกรรม
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1. สํารวจข้อมูลข้าวเปลือกของ 
ภาคีเครื อข่าย
2. สํารวจกําลังการผลิ ตของ
โรงสี
3. สํารวจต้นทุนข้าวของโรงสี
4. ประชุ มร่ วมกับพันธมิ ตร
ธุรกิจ
5. กําหนดแบรนด์
6. ตรวจสอบคุณภาพ
7. การส่ งมอบ
8. การติดตามประเมินผล

แผนการดําเนินงานเครือข่ าย
เดือนที่
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
กิจกรรม
1 2 1 2 1 2 1 212 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2



1. การประชุมคณะกรรมการ     
บริ หารเครื อข่าย
  
2. การพัฒนาข้อบังคับ/
ระเบียบถือใช้
3. การดําเนินงานตามแผน
ส่ งเสริ มการผลิต
4. การดําเนินงานตามแผน
รวบรวม
5. การดําเนินงานตาม
แผนการแปรรู ป
6. การดําเนินงานตาม
แผนการตลาด/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์






7. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ฝ่ายบริ หารจัดการภาคี
เครื อข่าย
ประชุมคณะกรรมการบริ หารเครื อข่าย : วันศุกร์อาทิตย์แรกของเดือน

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ ายคุณค่ าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย
ณ สหกรณ์ การเกษตรปราสาทจํากัด อ.ปราสาท จ.สุ รินทร์
วันอังคารและพุธที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประชุ มกรรมการบริหารเครือข่ าย ครั้งที่ 3
ณ สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 9.00-12.00 น.

คณะกรรมการบริหารเครือข่ ายคุณค่ าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ ไทย ประชุมร่ วมกับ
ทีมงานด้ านการจัดซื้อของบริษทั เซเว่ นอีเลเว่ น ณ ตึกซีพเี ทาเวอร์ สี ลม กรุงเทพฯ วัน
ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 13.30-16.00 น.

สมาชิกเครือข่ ายฯ นําหม้ อหุงข้ าวไปด้ วย เพือ่ หุงข้ าวให้ ทมี งานเซเว่ นฯ ชิม

ตราสัญลักษณ์และ brand ที่เข้าประกวด

ประชุมกก.บห.เครื อข่ายฯ 9 ธ.ค. 51

ประชุมกก.บห.เครื อข่ายฯ 9 ธ.ค. 51

ประชุมกก.บห.เครื อข่ายฯ 9 ธ.ค. 51

ประชุมกรรมการบริหารเครือข่ าย พิจารณาตราสั ญลักษณ์ วันที่ 16 ธ.ค. 2551

การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เครื อข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 5
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551

พิธีมอบรางวัลการประกวดตราสั ญลักษณ์ และตราสิ นค้ า “เกิดบุญ”
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ณ ห้ องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจยั และพัฒนา มก.

ร้านเปิ ดตัวจําหน่ายสิ นค้า “ข้าวหอมมะลิแท้ตรา
เกิดบุญ”
งานวันเกษตรแห่งชาติ 30 ม.ค.- 7 ก.พ. 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิทรรศการงานวิจยั เปิ ดตัวนวัตกรรมข้าวเกิดบุญ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริจกั รพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 ม.ค.- 7 ก.พ. 2552

การประชุ มกรรมการบริหารเครือข่ าย และสมาชิกเครือข่ ายฯ ทีม่ ีโรงสี
เพือ่ พิจารณาเงื่อนไขการเสนอสิ นค้ าแก่ บริษัทเซเว่ นอีเลฟเว่ น ณ สกก.พิมาย
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

เอกสารทีใ่ ช้ ในกระบวนการวิจัย

