
บทที ่3 กรอบแนวทางการจัดการโซ่อปุทานในธุรกจิสหกรณ์ 

• แนวคดิโซ่คุณค่าของ Stan Shih’s Smiling Curve 

• กรอบแนวทางการจดัการโซ่อุปทานในธุรกจิสหกรณ์

กรอบคดิการจดัการโซ่อุปทานในธุรกจิสหกรณ์ 

• แนวทางเชิงกลยุทธ์การพฒันาโซ่คุณค่าเพือ่การยกระดบั

มูลค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ 

• ความแตกต่างระหว่างโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า  

• บทวเิคราะห์และการขยายผลการนําชุดความรู้การพฒันา

โซ่คุณค่าไปใช้ประโยชน์ 



กรอบแนวคดิการพฒันาโซ่คุณค่าเพื่อยกระดบัมูลค่าเพิม่ ประยุกต์จาก Stan Shih’s Smiling Curve  



โซ่คุณค่าผลติภัณฑ์และบริการสู่ผู้บริโภคทีเ่ป็นตลาดเป้าหมาย 





การพฒันาโซ่คุณค่าจากการปรับปรุงจุดอ่อนทีม่อียู่ในโซ่คุณค่าผลติภัณฑ์ทีม่อียู่ 



การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปลูกข้าว GAP ของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย 



การยกระดบัการเรียนรู้และระบบข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่า 



ตัวอย่างที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดใีนการยกระดบัการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารของกลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่าสามพราน 





การปรับระบบเช่ือมโยงธุรกจิภายใต้แผนธุรกจิสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม 



ตวัอย่างทีเ่ป็นแนวปฏิบัตทิีด่ใีนการวางแผนธุรกจิร่วมกนัของเครือข่ายข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 



แนวทางเชิงกลยุทธ์การพฒันาโซ่คุณค่าทีเ่ป็นทางเลอืกใหม่ 



แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการออกแบบระบบธุรกจิทีเ่ป็นทางเลอืกใหม่ของร้าน Farmer Shop 



ขอบเขตการดาํเนินงานของโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า 



การประเมินสมรรถนะการดาํเนินการของตวัแบบธุรกจิทางเลอืกตามแนวปฏิบตัริะบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 



รูปแบบการบริหารจดัการโซ่คุณค่าในธุรกจิทีแ่สดงให้เห็นการทาํงานร่วมกนัของภาคพีนัธมติรในกจิกรรมภายใต้โซ่คุณค่า 



การวิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทการดําเนินงานของตวัแบบธุรกจิทางเลอืกท่ีมีการจัดการโซ่คุณค่ากบัธุรกจิอื่นในระบบเศรษฐกิจ 



บทวเิคราะห์สถานการณ์ 



ผู้เกีย่วข้องในโซ่คุณค่าปลานิล 

แพปลา 

ร้านขายปลาเผา 

ผูจ้าํหน่ายปลานิลแปรรูป 

ผูจ้าํหน่ายพนัธุ์ปลา ศูนยว์จิยัและพฒันา
ประมงนํ้ าจืดเพชรบุรี 

ธ.ก.ส. 

S&P 

ร้านจาํหน่ายอาหารปลานิล 

สหกรณ์การเกษตร กรมประมง 

ผูร้วบรวมในทอ้งถ่ิน 

บริษทัส่งออก 



ตลาดผลติภัณฑ์ปลานิล 

ปลาเผา 3% 

ปลานิลแช่แข็ง 

เนือ้ฟิลเล่ 

ประเทศคู่ค้าท่ีสาํคัญ 

สหรัฐอเมริกา, ตะวนัออก

กลาง, อาเซียน, ยโุรป 

ปลานิลสด 

89% 

ปลานิลตากแห้ง และอืน่ ๆ 5% 

ตลาดในประเทศ

97%  

ตลาดต่างประเทศ

3%  



ปัญหาและข้อจํากดัของเกษตรกร 

ท่ีมา: กรมประมง. ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพฒันาปลานิล พ.ศ. 2553-2557 

• ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตที่สําคัญ ได้แก่ ขาดแคลนเงินทุน 

ขาดแคลนพนัธ์ุปลาทีม่คุีณภาพ ลูกปลามีราคาแพง แหล่งพันธ์ุปลาที่

มคุีณภาพอยู่ห่างไกล อาหารปลามีราคาแพง ขาดแคลนแรงงาน ขาด

แคลนแหล่งนํา้และการจดัการนํา้ทีม่คุีณภาพ 

• ปัญหาด้านการผลติและการจัดการการผลิตที่สําคัญ ได้แก่ ขาดความรู้ความ

เข้าใจและขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการผลติและการจดัการผลิต ขาดวิทยากร

ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านการผลิตและการจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลติ ลดต้นทุนการผลติ และการยกระดบัการผลติทีไ่ด้มาตรฐานคุณภาพ 

• ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาที่สําคัญของเกษตรกรในด้านการตลาด ได้แก่ ราคา

ผลผลติไม่แน่นอน ไม่มแีหล่งจาํหน่ายทีแ่น่นอน 



บ่อปลานิลของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

บ่อท่ี 1 บ่อท่ี 2 

บ่อท่ี 3 บ่อท่ี 4 



รูปแบบการเพาะเลีย้งของกลุ่มเกษตรฯ 



สัดส่วนต้นทุนการเพาะเลีย้งปลานิลโดยเฉลีย่ของเกษตรกรตวัอย่างจาํนวน 4 ราย 

แหล่งข้อมลู: สัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่าง มกราคม 2559 

ผลผลิตเฉล่ีย  600 กก./ไร่ 

ราคาขายเฉล่ีย 30 บ./กก. 

ตน้ทุนเฉล่ีย  27 บ./กก. 

รายไดสุ้ทธิ 13.65 บ./กก. 

20.98% 

17.32% 

37.0% 

24.70% 



การสร้างมูลค่าเพิม่ 
หน่วย: บาท/ กก. 



การกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

ความหมาย: การกําหนดตลาดเป้าหมาย หมายถึง การกาํหนดวา่ใครคือลูกคา้ท่ี

เป็นเป้าหมายเพื่อนาํไปสู่การวางแผนการตลาดในการเข้าถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็น

ตลาดเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัทรัพยากรและความเช่ียวชาญ

ท่ีมีอยู ่ 



เส้นทางสู่ความสําเร็จในการพฒันาโซ่คุณค่าปลานิล 



กรณศึีกษา 

ตัวอย่างทีป่ระสบความสําเร็จในการพฒันาโซ่คุณค่า 

เพือ่การยกระดบัมูลค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ 

เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ 

จ.จันทบุรี 

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

จ.นครปฐม 

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 

จ.ยโสธร 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

ข้าวสัจธรรมอํานาจเจริญ 

จ.อํานาจเจริญ 



กรณทีี่ 1: เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 

เพือ่แก้ปัญหาราคาข้าวตกตํา่ของกลุ่มเกษตรกร จ.ยโสธร 





เรียนรู้ & วเิคราะห์สถานการณ์ 



ตัวอย่างการเช่ือมโยงให้เห็นความเกีย่วข้องระหว่างแผนที่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  



วางเงื่อนไขความแตกต่างของผลติภัณฑ์ 





เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมท่ีเป็นผลลัพธ์จากการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน 



ระบบสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ 





ผลติภัณฑ์ 



โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 



กรณทีี ่2: กลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่าสามพราน 

ผลกระทบจากปัญหาภาวะส่ิงแวดล้อมจากการ

ใช้สารเคมีในการทาํการเกษตรและการปล่อยนํ้า

เสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่นํ้าลําคลอง 

ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวติของคนในชุมชนอาํเภอสามพราน 

การใช้ออกแบบระบบธุรกจิภายใต้โซ่คุณค่าเกษตรอนิทรีย์  





ข้อสรุปเม่ือ 22 มิ.ย. 53 















กลุ่มเกษตรอินทรียค์ลองบางแก้ว 

กลุ่มเกษตรอินทรียค์ลองบางแก้ว 

 กลุ่มมีระบบท่ีดีและหวัหน้าท่ีมีประสบการณ์ 

 PGS ช่วยการพฒันาการของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยอดผลิตน้อยเพราะพื้นท่ีทาํเกษตรมีจาํกดั 

 เหมาะกบัการขายปลีกท่ีตลาดสขุใจ 

 



สรปุช่องทางตลาด ปี 2558 









การส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรในเครือข่าย 



Case II 



กรณทีี ่3: เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 

การเช่ือมโยงโซ่คุณค่าจากแปลงนาสู่ตลาดเป้าหมายโรงแรมห้าดาว 





กรณทีี ่4: เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ 
การยกระดบัผลไม้คุณภาพมาตรฐาน GAP ผ่านกลไกสหกรณ์สู่สากล 

ชาวสวนผลไม้ จ.จันทบุรี ประสบปัญหา

ราคาผลไม้ตกตํ่า ต้นทุนการผลติสูง และ

ล้มสวนผลไม้ไปปลูกยางพาราแทน ตาม

นโยบายรัฐ 



สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เครือข่ายคุณค่าผลไม้: คิชฌกูฎโมเดล 









เส้นทางการเรียนรู้เกีย่วกบัสหกรณ์การเกษตรในอาเซียน 
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