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บทที ่1 
ข้อเสนอโครงการวจัิย (Proposal) 

กลุ่มวจัิย การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน  
ชุดโครงการวจัิย การขับเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ป็นธรรม 

ช่ือโครงการ : การพฒันาเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะล ิจังหวดัร้อยเอด็ 
 

1. ความเป็นมา : 
การดาํเนินงานของชุดโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี 36 จงัหวดั ท่ี

ผ่านมา ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า เพื่อการแกปั้ญหาความยากจนนั้น 
ทีมวิจยัจงัหวดัร้อยเอด็ไดผ้ลลพัธ์จากการวิจยัท่ีรู้จกักนัดีในนามของ “แคนดู โมเดล จงัหวดัร้อยเอด็” ซ่ึง
เป็นลกัษณะของเครือข่ายแบบท่ีมีแกนนาํ (Dominated   Network) โดยมีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 
จาํกดั จงัหวดัร้อยเอด็เป็นแม่ข่ายในการพฒันาระบบคุณค่า ระหวา่งภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร
โพนทอง จาํกดั สหกรณ์การเกษตร สุวรรณภูมิ จาํกดั และกลุ่มเกษตรกรทาํนา ในจงัหวดัร้อยเอด็  

ในการติดตามประเมินผลเครือข่ายของทีมประสานงานกลางในระยะเวลาหลงัส้ินสุด
โครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2550 พบว่า กระบวนการดาํเนินงานของเครือข่ายยงัคงเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง และขยายผลก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในวงกวา้งข้ึน โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นทั้งภาคเอกชน ท่ี
เขา้มาเช่ือมโยงภารกิจดา้นการตลาด อีกทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยฯเอง ไดท้าํหนา้ท่ีเป็นแม่ข่ายใน
การรวบรวมขา้วเปลือกมาแปรรูปบรรจุหีบห่อ และจาํหน่ายใหแ้ก่สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประเภท
อ่ืนๆ จนเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ และกระจายผลผลิตข้าวสารไปให้หลายช่องทางการตลาดทั้ งใน
ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกต่างๆ เช่น เดอะมอลล ์กรุ๊ป และสยามพารากอน  

ขอ้มูลท่ีได้จากการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4 คร้ัง ในช่วงปี 2550 พบว่า ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายในของสหกรณ์มีจุดแขง็หลายประการไดแ้ก่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความ
เช่ือมัน่ไวว้างใจในตวัผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร และใหก้ารสนบัสนุนเชิงนโยบายอยา่งเป็นกระบวนการ 
สาํหรับตวัผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรนั้น เป็นผูท่ี้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ มีความมุ่งมัน่ทุ่มเท เสียสละ และมี
กรอบคิดการพฒันาสหกรณ์ไปในทิศทางของการพฒันาระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ซ่ึงยากท่ีจะมีปรากฏใน
ตวัผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรโดยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ียงัเป็นจุดอ่อน คือ ฝ่ายบริหารจดัการยงัขาด
กรอบคิด ทกัษะ และประสบการณ์ในการบริหารความเส่ียงดา้นธุรกิจ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการเพิ่มพนูเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน และภาพลกัษณ์ของสหกรณ์การเกษตร และการขบัเคล่ือน
การพฒันาเครือข่ายธุรกิจ “แคนดูโมเดล” เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

ปัจจุบนัเครือข่ายแคนดูโมเดล ไดข้ยายกิจกรรมความร่วมมือในระหว่างภาคีเครือข่ายใน
เร่ืองการลดตน้ทุนการผลิตขา้วแก่สมาชิกสหกรณ์ดว้ยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนการดาํเนินโครงการ
สวสัดิการต่างๆ โดยทั้งแก่สมาชิก คนในครัวเรือนสมาชิก ตลอดจนให้การสนบัสนุนแก่ชุมชนในละแวก



ขา้งเคียงของสหกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ จึงเห็นไดว้่าสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดั เป็นสหกรณ์ท่ีมีทุน
ทางมนุษย ์ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรอยูใ่นระดบัท่ี  ควรไดรั้บการหนุนเสริมให้เป็นสหกรณ์แม่
ข่ายท่ีจะนาํพาภาคีเครือข่ายให้ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาสู่ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ตามยทุธศาสตร์
การพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัท่ี 2 โดยเน้นไปท่ีการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนาํไปสู่การพฒันาระบบ
การผลิตและการคา้ขา้วอย่างเป็นธรรม โดยการดาํเนินการดังกล่าวเป็นไปภายใตค้วามเห็นชอบของ
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ท่ีจะดาํเนินการโครงการความร่วมมือกบัสถาบนั
วิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงมีรายละเอียดในการ
ดาํเนินการโครงการวิจยัในระยะท่ีหน่ึง ดงัน้ี 

 

2. คาํถามวจัิย 
  2.1 แนวทางการเช่ือมโยงธุรกิจภายใตห่้วงโซ่อุปทาน ท่ีมีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 
จาํกดั เป็นแกนนาํ จะทาํอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายร่วมของภาคีพนัธมิตร ตามแนวทางของเครือข่าย
คุณค่า 
  2.2 เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจขา้วหอมมะลิ ควรเป็นอยา่งไร 
  2.3 แนวทางการบริหารจดัการของเครือข่ายธุรกิจขา้วหอมมะลิ ควรดาํเนินการอยา่งไร จึง
จะเกิดความยัง่ยนื 
 

3. วตัถุประสงค์ 
3.1 เพื่อหาแนวทางการเช่ือมโยงธุรกิจตามแนวทางของเครือข่ายคุณค่าและการคา้ท่ีเป็น
ธรรม ท่ีมีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จาํกดั เป็นแกนนาํ 

3.2 เพื่อหาเคร่ืองมือและแนวทางในการบริหารจดัการของเครือข่าย และการลดความเส่ียง
จากการดาํเนินธุรกิจ  

 

4. ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 
4.1 ตวัแบบสาํหรับการเช่ือมโยงธุรกิจขา้วหอมมะลิ ภายใตห่้วงโซ่อุปทาน 
4.2 ตวัแบบเคร่ืองมือ และกระบวนการในการบริหารความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจ
ขา้วหอมมะลิ 

4.3 ตัวแบบการบริหารจัดการ ของเครือข่ายธุรกิจขา้วหอมมะลิ บนแนวทางของ
เครือข่ายคุณค่าสู่ระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม 

 

5. ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
5.1 ผูน้าํสหกรณ์ท่ีเป็นภาคีเครือข่ายฯ มีทกัษะและประสบการณ์ ในการบริหารจดัการ
ธุรกิจข้าวหอมมะลิ ท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงและการดําเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีแข่งขนั 



5.2 เป็นแกนนาํการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ การพฒันาเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ โดยการ
เช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทานตามแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัท่ี 2  

 

5. กรอบคดิการวจัิย  
การดาํเนินการโครงการจะเป็นไปตามกรอบคิดการวิจัยท่ีนําชุดความรู้การเช่ือมโยง

เครือข่ายคุณค่าไปบูรณาการกบัชุดความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปใชใ้นการวิจยัในรูปแบบ Experimental 
development ในรูปท่ี 1 

 
 

 
รูปที1่ กรอบคิดการพฒันา เครือข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลิ 
 
6. กระบวนการวจัิยจะเป็นไปตามขั้นตอนในรูปที ่2 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 : การประชุมหารือระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและทีมประสานงานกลาง เพื่อ
การวางแผนการดาํเนินการโครงการ ภายใตข้อ้ตกลงความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นแกนนาํและ
ภาคีพนัธมิตร 

ขั้นตอนท่ี 2 : การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าการเช่ือมโยง
ห่วงโซ่อุปทานและชุดความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นตอนท่ี 3 : การจดัทาํแผนท่ีกลยทุธ์สาํหรับเครือข่ายขา้วหอมมะลิ 



ขั้นตอนท่ี 4 : การจดัทาํแผนธุรกิจของเครือข่าย 
ขั้นตอนท่ี 5 : การดาํเนินการตามแผนธุรกิจ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการสร้างตราสินคา้ การ

พฒันาธุรกิจ การติดตามประเมินผล การดาํเนินการเครือข่าย 
ขั้นตอนท่ี 6 : การถอดบทเรียน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทีมผูท้รงคุณวุฒิและนักวิจยั 

ตลอดจนผูน้าํภาคีเครือข่าย เพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้การบริหารจดัการธุรกิจเครือข่าย/การบริหารความ
เส่ียงในการดาํเนินธุรกิจขา้วหอมมะลิ 
 

 

 
 รูปท่ี 2 กระบวนการวิจยั เครือข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลิ 
 
 



 
7. นักวจัิย 

หวัหนา้โครงการวิจยั นางบุญเกิด     ภานนท ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดัหัวหน้า
โครงการวิจยัร่วม รศ.ดร.วนัชยั    จนัทร์ประเสริฐ อาจารยป์ระจาํคณะเกษตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 

8.  แผนการวจัิย  12  เดือน 
 

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การประชุมหารือผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือการวางแผนโครงการการ
จดัทาํขอ้ตกลงระหวา่งภาคีเครือข่าย 

            

2. การจดัการความรู้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง             
3. การจดัทาํแผนท่ีกลยทุธ์เครือข่ายธุรกิจขา้วหอมมะลิ             
4. การรายงานความกา้วหนา้             
5. การจดัทาํแผนธุรกิจเครือข่าย             
6. การดาํเนินการตามแผนธุรกิจ             
7. การจดัเวทีถอดบทเรียน             
8. การจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์             

 
9.  งบประมาณ 
          

 9.1  หมวดค่าตอบแทน                    156,000  
บาท 
  9.1.1  ค่าตอบแทนนกัวิจยั (2 คน x 4,000บ. x 12 เดือน)    9 6,000  
บาท 
  9.1.2  ค่าตอบแทนนกัวิจยัผูช่้วย (5,000 บ. x 12 เดือน)    60,000  
บาท 
 9.2  หมวดค่าใช้สอย        365,000 
บาท 
  9.2.1  ค่าใชจ่้ายจดัประชุมหารือเพื่อการวางแผนพฒันาเครือข่าย 



          (50 คน x 300 บ. x 2 คร้ัง)      30,000  
บาท 

 9.2.2  ค่าใชจ่้ายการจดัการความรู้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 (3คร้ังx50คนx300 บาท)      45,000  

บาท 
 9.2.3  ค่าใชจ่้ายพาหนะเดินทางท่ีพกั/เบ้ียเล้ียง(ผูป้ระสานงาน/นกัวิจยั/ผูท้รงคุณวฒิุ) 
           ( 2 คน x 7,000 บ. x 5 คร้ัง )      70,000  

บาท 
 9.2.4  ค่าใชจ่้ายจดัทาํแผนท่ีกลยทุธ์และแผนธุรกิจเครือข่าย 
           ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วม     100,000 
บาท 
 9.2.5  ค่าใชจ่้ายประสานงาน/จดัประชุมหารือการเช่ือมโยงเครือข่าย  100,000 
บาท 
 9.2.6  ค่าใชจ่้ายวสัดุสาํนกังาน/เบด็เตลด็/ค่าใชจ่้ายจดัทาํรายงาน  20,000   
บาท 
   รวม       521,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
สถานการณ์ในพืน้ทีก่่อนเข้าดําเนินการวจัิย 

 
ประวตัิกลุ่มสหกรณ์ทีเ่ป็นภาคเีครือข่าย 

 
ผลจากการดาํเนินงานของชุดโครงการวิจัยการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี 36 

จงัหวดั ในปี พ.ศ. 2550 ทาํให้ไดเ้ครือข่าย “แคนดู โมเดล จงัหวดัร้อยเอด็” ซ่ึงเป็นลกัษณะของเครือข่าย
แบบท่ีมีแกนนาํ (Dominated   Network) โดยมีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดั จงัหวดัร้อยเอด็เป็นแม่
ข่ายในการพฒันาระบบคุณค่า ระหวา่งภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั และสหกรณ์
การเกษตร สุวรรณภูมิ จาํกดั เป็นตน้  หลงัจากนั้นการดาํเนินงานของเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และ
ขยายผลก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในวงกวา้งข้ึน โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นทั้งภาคเอกชน ท่ีเขา้มาเช่ือมโยง
ภารกิจดา้นการตลาด อีกทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยฯเอง ไดท้าํหน้าท่ีเป็นแม่ข่ายในการรวบรวม
ขา้วเปลือกมาแปรรูปบรรจุหีบห่อ และจาํหน่ายใหแ้ก่สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ จนเป็น
ท่ียอมรับและเช่ือถือ และกระจายผลผลิตขา้วสารไปให้หลายช่องทางการตลาดทั้งในขบวนการสหกรณ์ 
และกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกต่างๆ เช่น เดอะมอลล ์กรุ๊ป และสยามพารากอน  

จากการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในของสหกรณ์พบว่ามีจุดแข็งหลายประการ
เช่น คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความเช่ือมัน่ไวว้างใจในตวัผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร และใหก้าร
สนับสนุนเชิงนโยบายอย่างเป็นกระบวนการ สําหรับตวัผูจ้ ัดการสหกรณ์การเกษตรนั้น เป็นผูท่ี้มีจิต
วิญญาณสหกรณ์ มีความมุ่งมัน่ทุ่มเท เสียสละ และมีกรอบคิดการพฒันาสหกรณ์ไปในทิศทางของการ
พฒันาระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ซ่ึงยากท่ีจะมีปรากฏในตวัผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรโดยทัว่ไป  

อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ียงัเป็นจุดอ่อน คือ ฝ่ายบริหารจดัการยงัขาดกรอบคิด ทกัษะ และ
ประสบการณ์ในการบริหารความเส่ียงดา้นธุรกิจ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการเพิ่มพูนเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาํเนินงาน และภาพลกัษณ์ของสหกรณ์การเกษตร 
 
จุดเร่ิมต้นของการก่อเกดิเครือข่าย 
   

จากการลงพื้นท่ีของนกัวจิยัเม่ือเร่ิมดาํเนินงานโครงการ และไดมี้การประชุมคร้ังแรกเม่ือ
วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ.ร้อยเอด็ เพื่อช้ีแจงโครงการวิจยัและร่วม
หารือเพื่อก่อตั้งเครือข่ายสหกรณ์ ในคร้ังนั้นไดมี้สหกรณ์เขา้ร่วมประชุม 8 สหกรณ์ ต่อมาในการประชุม
คร้ังท่ี 2 ณ สถานท่ีเดียวกนั มีสหกรณ์เขา้ร่วมประชุม 16 สหกรณ์ และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการก่อตั้งเครือข่าย
ขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทยข้ึน มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน และภารกิจของเครือข่าย มีการ



แบ่งกลุ่มยอ่ยเครือข่ายเพื่อดาํเนินกิจกรรม จากนั้นมีการประชุมเครือข่ายและประชุมกรรมการบริหาร
เครือข่ายฯ อยา่งต่อเน่ือง ดงัปรากฎในผลลพัธ์การดาํเนินงานวจิยั     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
กระบวนการวจัิย 

 
โครงการวจัิยการพฒันาเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะล ิจังหวดัร้อยเอด็ 
 
ลาํดบั กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ว.ด.ป. สถานที ่ ผลลพัธ์ที่ได้ 

1. เขา้ร่วมประชุมกบัผู ้
ประสานงานโครงการฯ 
และทีมวจิยัต่าง ๆ 
รับทราบความเป็นมา
และกรอบคิดการวจิยั 

ทีมวจิยัโครงการ
ยอ่ยต่างๆ   

2/5/51 KU Home 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ทราบแนววจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม และทราบกรอบ
งานวจิยัของทีมวจิยัใน
โครงการยอ่ยต่าง ๆ 
ช้ีแจงแผนงานวิจยั 

2. จดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งทีมวจิยั
ในโครงการกบัสหกรณ์
ท่ีสนใจเขา้ร่วมภาคี
เครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดั
ร้อยเอด็ 

ผูจ้ดัการสหกรณ์
การเกษตรใน
จงัหวดัร้อยเอด็ 
และจงัหวดั
สุรินทร์ซ่ึงอยูใ่น
เขตทุ่งกุลา
ร้องไห ้

12-
13/5/51 

หอ้งประชุม สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวสิัย อ.เกษตร
วสิัย จ.ร้อยเอด็ 

ทราบแนว
วตัถุประสงคแ์ละทิศ
ทางการวจิยัของ
โครงการฯ กาํหนด
แผนการประชุมเ 

3. ประชุมร่วมกบัผู ้
ประสานงานชุด
โครงการเพ่ือหารือทิศ
ทางการวจิยั 

ผูป้ระสานงาน
ชุดโครงการและ
นกัวจิยั 

26/5/51 หอ้งประชุม สถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ มก. 

ทราบแนวทางชุด
โครงการ และปรับ
ทิศทางโครงการยอ่ย
ใหส้อดคลอ้ง 

4. ประชุมทาํความเขา้ใจ
กรอบทิศทางการ
ดาํเนินงานเครือข่าย 
 

ผูป้ระสานงาน
ชุดโครงการและ
นกัวจิยั 

10/6/51 หอ้งประชุมสถาบนัวชิาการ
ดา้นสหกรณ์ มก. 

ทราบเป้าหมายร่วมการ
เตรียมการประชุมทาํ
ความเขา้ใจกบั
เครือข่าย 

5. ประชุมทาํความเขา้ใจ
ในกรอบทิศทางการ
ดาํเนินงานเครือข่ายและ
วางแผนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 

ประธาน
กรรมการ
สหกรณ์
การเกษตร 
ผูจ้ดัการ สกก. ท่ี
ปรึกษา และ
ผูช่้วย 
 

12-13/6/51 หอ้งประชุม สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวสิัย อ.เกษตร
วสิัย จ.ร้อยเอด็ 

เป้าหมายร่วมของ
เครือข่าย ภารกิจของ
เครือข่าย ความ
รับผดิชอบของภาคี 



ลาํดบั กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ว.ด.ป. สถานที ่ ผลลพัธ์ที่ได้ 

6. ประชุมหารือเพ่ือเตรียม
จดังานเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การจดัทาํแผลกล
ยทุธ์เครือข่ายขา้วหอม
มะลิ 
 
 

ผูป้ระสานงาน
ชุดโครงการและ
นกัวจิยั 

4/7/51 หอ้งประชุมสถาบนัวชิาการ
ดา้นสหกรณ์ มก. 

วางแนวทางการ
ดาํเนินงานจดัประชุม
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  

7. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจดัทาํแผนกลยทุธ์
เครือข่ายคุณค่าขา้วหอม
มะลิ 

ผูป้ระสานงาน
ชุดโครงการ
สถาบนั CAI 
เครือข่ายไดแ้ก่ 
ประธาน
สหกรณ์
การเกษตร 
ผูจ้ดัการสกก. 
ฯลฯ 

11/7/51 หอ้งเรไร (203) สถาบนัคน้ควา้
และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 
มก. 

สมาชิกเครือข่ายไดรั้บ
การถ่ายทอดความรู้ 
โดยทีมวทิยากร รศ.
จุฑาทิพย ์ภทัราวาท 
รศ.ศานิต เกา้เอ้ียน และ
ผศ.ปีติ กนัตงักลุ จดัทาํ
แผนธุรกิจ 

8. ประชุมเครือข่ายขา้ว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย 
คร้ังท่ี 4 

เครือข่ายสกก. 
ชุมนุม 16 แห่ง 
ทีมนกัวจิยั 
สถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ 

16-17/8/51 ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอายแุละประชาชน อ.วงันํ้า
เขียว จ. นครราชสีมา 

ไดว้สิัยทศัน์ พนัธกิจ 
นโยบาย แผนปฏิบติั
งาน และระเบียบ
เครือข่าย 

9. เครือข่ายคุณค่าขา้วหอม
มะลิสหกรณ์ไทย เขา้
ร่วมประชุมเสวนาทาง
วชิาการ “ชวนกนัคิด
เร่ืองการนาํคุณค่าใน
การพฒันาสหกรณ์” จดั
โดยสถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ มก. 

เครือข่าย
สหกรณ์
ระดบัชาติ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด
ประมาณ 450 
คน 

16/9/51 หอ้งสุธรรมอารีกลุ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไดค้วามรู้วชิาการดา้น
สหกรณ์ และความรู้
เก่ียวกบัเครือข่าย
สหกรณ์ระดบัชาติ ได้
พบปะแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบั
สมาชิกสหกรณ์อ่ืน 

10. ประชุม
กรรมการบริหารและ
สมาชิกเครือข่ายคุณค่า
ขา้วหอมมะลิสหกรณ์
ไทย  

กรรมการบริหา
รเครือข่ายคุณค่า
ขา้วหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย 
และสมาชิก
เครือข่าย 
 

16/9/51 เวลา 
170..-18.30 
น. 

หอ้งเฟ่ืองฟ้า KU Home 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ติดตามความกา้วหนา้
ภารกิจเครือข่าย เตรียม
ความพร้อมขอ้มูล
สินคา้และตวัอยา่ง
สินคา้ 



ลาํดบั กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ว.ด.ป. สถานที ่ ผลลพัธ์ที่ได้ 

11. ประชุมเจรจาธุรกิจ
ระหวา่งประธาน
เครือข่าย สมาชิก
เครือข่าย และนกัวจิยั 
กบัผูแ้ทนบริษทัเซเวน่อี
เลเวน่ 

สมาชิกเครือข่าย 
นกัวจิยั และ
ผูแ้ทน
บริษทัเอกชน 

17/9/51 เวลา 
10.00-12.00
น. 

สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไดรั้บขอ้เสนอให้
ทดลองนาํผลิตภณัฑ์
ข้ึนวางชั้นสินคา้เป็น 
pilot project 

12. การประชุมนาํเสนอ
รายงานความกา้วหนา้
ของทีมวจิยัชุด
โครงการวจิยั “การ
ขบัเคล่ือนการ
พฒันาการสหกรณ์และ
การคา้ท่ีเป็นธรรม” 

ทีมวจิยัโครงการ
ยอ่ยต่างๆ   

8-9/10/51 หอ้งพนัธุมดิษยมณฑล KU 
Home 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไดรั้บคาํแนะนาํการ
ดาํเนินงานวจิยั และ
ทราบผลการประเมิน
โครงการเพ่ือปรับปรุง
งานวจิยั รับทราบ
ความกา้วหนา้การวจิยั
ของโครงการยอ่ยอ่ืน ๆ  

13. การประชุม
กรรมการบริหาร
เครือข่ายขา้วหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย คร้ังท่ี 2 

กรรมการบริหา
รเครือข่ายฯ และ
กรรมการ
สหกรณ์
การเกษตรฯ 

28-
29/10/51 

สหกรณ์การเกษตรปราสาท 
จาํกดั อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

ร่างขอ้บงัคบัเครือข่าย 
แผนการดาํเนินการ
ธุรกิจ ขอ้มูลความ
ตอ้งการและปริมาณ
การผลิตขา้วเปลือก
และเมลด็พนัธ์ุ 

14. การประชุม
กรรมการบริหาร
เครือข่ายขา้วหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย คร้ังท่ี 3 

กรรมการ
เครือข่ายฯ 

14/11/51 สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดาํเนินงานตามแผน
ธุรกิจ ผา่นร่าง
ขอ้บงัคบั แผนเจรจา
ธุรกิจขา้วแปรรูป 

15. เจรจากบัทีมงานจดัซ้ือ
ของบริษทัเซเวน่อี
เลเวน่ 

กรรมการบริหา
รเครือข่ายฯ และ
ทีมงานจดัซ้ือ
บริษทัเซเวน่ฯ 

14/11/51 หอ้งประชุม บริษทัเซเวน่อี
เลเวน่ จาํกดั อาคารซีพีเทาเวอร์ 
สีลม 

การติดตามการนาํ
สินคา้ ขา้วสารข้ึนชั้น
สินคา้ และส่งวตัถุดิบ
ขา้วกล่อง 

16. เจรจากบัทีมงานจดัซ้ือ
ของบริษทัเซเวน่อี
เลเวน่ 
 
 
 
 
 

ประธานฯ ทีม
กลยทุธ์ และ
ผูช่้วยผอ.CAI 
กบัทีมงาน
บริษทัเซเวน่ฯ 
 
 
 

25/11/51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัเซเวน่อีเลเวน่ จาํกดั 
อาคารซีพีเทาเวอร์ สีลม 

ตวัอยา่งสินคา้ และ
รายละเอียดการ
ตรวจสอบสินคา้ 



ลาํดบั กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ว.ด.ป. สถานที ่ ผลลพัธ์ที่ได้ 

17. การประชุม
กรรมการบริหาร
เครือข่ายขา้วหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย คร้ังท่ี 4 

กรรมการ
เครือข่ายฯ 

9/12/51 สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดาํเนินงานตามแผน
ธุรกิจ ผา่นร่าง
ขอ้บงัคบั แผนเจรจา
ธุรกิจขา้วแปรรูป 
พิจารณาการประกวด
ตราสัญลกัษณ์เครือข่าย 
และ brand ขา้วเกิดบุญ 

18. ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้คร้ังท่ี 5 ภาคี
เครือข่ายฯ  

สมาชิกเครือข่าย
ฯ  

23/12/51 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

หอ้ง 601 ชั้น 6 อาคารวจิยัและ
พฒันา มก. 

เครือข่ายพิจารณาแกไ้ข
ระเบียบขอ้บงัคบั 
รับทราบผลการตดัสิน
ตราสัญลกัษณ์  และ
ความกา้วหนา้การ
ติดต่อเสนอสินคา้ต่อ
บริษทัเซเวน่อีเลฟเวน่ 
และเรียนรู้
กระบวนงานพฒันา
ระบบการจดัโซ่
อุปาทาน 

19. พิธีมอบรางวลัการ
ประกวดตราสัญลกัษณ์
เครือข่ายและตราสินคา้
ขา้วเกิดบุญ 

อธิการบดี มก.  
ผูส่้งผลงานเขา้
ประกวดตรา
สัญลกัษณ์ และ
ตราสินคา้เกิด
บุญ และสมาชิก
เครือข่าย 

23/12/51 
เวลา 
13.00-
15.00 น. 

หอ้ง 601 ชั้น 6 อาคารวจิยัและ
พฒันา มก. 

ไดต้ราสัญลกัษณ์และ
ตราสินคา้ และไดรั้บ
ผลต่อเน่ืองจากการ
ประชาสัมพนัธ์โดยมก.  

20. ประชุมร่วมกบัผู ้
ประสานงานชุด
โครงการเพ่ือหารือการ
ดาํเนินงานเช่ือมร้อย
ห่วงโซ่อุปทาน และการ
ประสานงานกบั
ภาคเอกชน 
 
 
 
 

ผูป้ระสานงาน
ชุดโครงการและ
นกัวจิยัโครงการ

28/1/52 หอ้งประชุม สถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ มก. 

ทราบแนวทางการ
ดาํเนินงานประสานกบั
ภาคเอกชน 



ลาํดบั กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ว.ด.ป. สถานที ่ ผลลพัธ์ที่ได้ 

21. ร่วมจดันิทรรศการและ
เปิดตวัสินคา้ขา้วหอม
มะลิ 100% ในแบรนด ์
“ขา้วเกิดบุญ” ในงาน
วนัเกษตรแห่งชาติ ปี 
2552 วนัท่ี 30 มค – 7 
กพ. 52  

ประชาชนและ
ผูส้นใจวิชาการ
ทัว่ไป 

30/1/52 -
7/2/52 

อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ จกัร
พนัธ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

สังคมรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของ
เครือข่ายฯ ท่ีผา่นมา 
และเครือข่ายฯ มี
รายไดจ้ากการขายขา้ว
ตราเกิดบุญในงานฯ 

22. การประชุมตวัแทน
เครือข่ายกบัทีมจดัซ้ือ
และทีมเมอร์แชนไดส์
ของบริษทัเซเวน่อีเลฟ
เวน่ 

ผอ. สถาบนัฯ
หวัหนา้
โครงการ นาง
บุญเกิด ภานนท์
และนายวนัชยั 
จนัทร์ประเสริฐ 
ทีมงานสถาบนั
และบริษทัเซ
เวน่ฯ 

12/2/52 อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 4 ถ.สี
ลม 

นาํเสนอสินคา้ ขา้ว
หอมมะลิ 100% ใน
ตราสินคา้ “ขา้วเกิด
บุญ” ขนาดบรรจุ 500 
กรัม 

23. ประชุม
กรรมการบริหาร
เครือข่ายขา้วหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย คร้ังท่ี 5 

กรรมการ
บริหารฯ ผอ.
สถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ 
และหวัหนา้
โครงการฯ  

19/2/52 หอ้งประชุม สถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ 

ติดตามงานและ
พิจารณาการนาํเสนอ
สินคา้เขา้เซเวน่อีเลฟ
เวน่ 

24. ประชุมรายงาน
ความกา้วหนา้
โครงการวจิยั 

เครือข่ายต่าง ๆ 
ภายใตชุ้ด
โครงการวจิยั 
“การขบัเคล่ือน
การพฒันา
สหกรณ์และ
การคา้ท่ีเป็น
ธรรม” 
 

27/2/52 หอ้ง 601 ชั้น 6 อาคารวจิยัและ
พฒันา มก. 

รับขอ้เสนอแนะการ
แกไ้ขปัญหา-อุปสรรค
ของโครงการวจิยั 

25. ประชุม
กรรมการบริหาร
เครือข่ายฯ และสมาชิก
เครือข่ายฯท่ีมีโรงสี 

สมาชิกเครือข่าย
ฯท่ีมีโรงสี 9 
แห่ง และนกัวจิยั 

1/3/2552 หอ้งประชุม สหกรณ์
การเกษตรพิมายจาํกดั อ. พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

พิจารณาเง่ือนไขการ
เสนอสินคา้เพ่ือวางชั้น
บริษทัเซเวน่อีเลฟเวน่
จาํกดั 

 



บทที ่4 
ผลลพัธ์ 

 
รูปแบบเครือข่าย 
  เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย เป็นเครือข่ายคุณค่าทีมี่ภาคเีครือข่ายรวมทั้งส้ิน 
16 สหกรณ์ โดยมีรูปแบบเครือข่ายดงัรูปที ่4.1 
 
 

 

 
 
 
วสัิยทศัน์ ภารกจิ วตัถุประสงค์ 

เครือข่ายมีพนัธกจิคอื  “มุ่งพฒันาคณุค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย สู่สากล” 
มีวตัถุประสงค์ 

  เพื่อกาํหนดขอบเขตในการปฏิบติัการเครือข่าย 
  เพื่อใหค้ณะทาํงานทราบถึงอาํนาจหนา้ท่ีของตนเอง 

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

คณะทาํงาน 
ส่งเสริมการผลติ 

คณะทาํงาน 
แปรรปและขนส่ง 

คณะทาํงานการตลาด/ 
พฒันาผลติภัณฑ์ 

คณะทาํงาน R/D  
การประเมนิผล 
/การพฒันาคน 

คณะทาํงาน 
รวบรวมผลผลติ 

ทีป่ระชุมใหญ่ภาค ี

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ทีป่รึกษา 

ทมีกลยทธ์ 

- สกก.บรบือ จก./สกก.นางรอง จก. 

สกก.พมิาย จก.  
สกก.สุวรรณภูม ิจก. 
สกก.กระสัง จก. 
สกก.ปราสาท จก. 

สกก.เกษตรวสัิย จก. 

ชุมนุมฯบุรีรัมย์ จก. 
สกก.กระสัง จก. 

สกก.ปราสาท จก.  
สกก.เกษตรวสัิย จก.
ชุมนุมบุรีรัมย์ จก. 
สกก.พมิาย จก. 

ทมีกลยุทธ์ 

คณะทํางานเฉพาะกจิสร้างแบรนด์เกดิบุญกบั 7-eleven * 

• ผจก.เกษตรวสัิย 
• ผจก.พมิาย (จัดทําบัญชี) 
• ผจก.ปราสาท 
• ผจก.ชุมนุมบุรีรัมย์ 

* 

โครงสร้างการบริหารงานเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย 



 
 

เครือข่ายฯ ไดมี้การวางกรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีมีการเช่ือมโยงกนัตั้งแต่ตน้นํ้ า กลาง
นํ้า และปลายนํ้า โดยมองรวมถึงภาพลกัษณ์ของเครือข่ายท่ีมีคุณค่า และไดมี้การระดมความคิดเห็นร่วมกนั
กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ซ่ึงไดมี้การวางขอบเขตของการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. การส่งเสริมการผลิต โดยมีเป้าหมาย 
-  เพื่อเพิ่มผลผลิต 

  -  เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
    -  เพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต 

2. การรวบรวมผลผลิต โดยมีเป้าหมาย 
-  เพื่อใชว้สัดุ/อุปกรณ์ของภาคีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
-  เพื่อสร้างระบบทุนหมุนเวียนบนหลกัการพึ่งพาและร่วมมือกนัของเครือข่าย 
-  เพื่อสรรหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพของเครือข่าย 

3. การแปรรูป โดยมีเป้าหมาย 
-  เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

รวบรวมผลผลติ แปรรูป การตลาด/ 
พฒันาผลติภณัฑ์ 

R/D การประเมินผล 
/การพฒันาคน 

พนัธกจิ 

• เพิม่ผลผลติ 

• ลดต้นทุนการผลติ 

• พฒันาเทคโนโลยี
การผลติ 

• เพือ่ใช้วสัดุ/อุปกรณ์
ของภาคใีห้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด 

• เพือ่สร้างระบบทุน
หมุนเวยีนบนหลกัการ
พึง่พาและร่วมมอืกนั
ของเครือข่ายฯ 

• สรรหาวตัถุดบิทีม่ี
คุณภาพของเครือข่าย 

• เพือ่สนองความ
ต้องการของตลาด
เป้าหมาย 

• เพือ่พฒันาผลติภัณฑ์
ให้สอดคล้องกบัตลาด
เป้าหมาย 

• เพือ่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลติภัณฑ์ 

• สร้างแบรนด์ให้
ผลติภัณฑ์เป้าหมายของ
เครือข่ายฯ 

มุ่งพฒันาคุณค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย สู่สากล 

เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย 

ส่งเสริมการผลติ 

• เพือ่ให้มี
สารสนเทศ
ป้อนกลบัเพือ่การ
พฒันา เพือ่รักษา
มาตรฐาน
ผลติภัณฑ์



-  เพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย 
-  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

4. การตลาด/พฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมีเป้าหมาย 
-  สร้างแบรนดใ์หผ้ลิตภณัฑเ์ป้าหมายของเครือข่ายฯ 

5. R&D การประเมินผล/การพฒันาคน โดยมีเป้าหมาย 
-  เพื่อใหมี้สารสนเทศป้อนกลบัเพื่อการพฒันา  
-  เพื่อรักษามาตรฐานผลิตภณัฑเ์ครือข่าย 

  หลงัจากท่ีมีการระดมความคิดเห็นในการวางขอบเขตของการดาํเนินงานท่ีมีการคาํนึงถึง
การสร้างระบบการคา้ท่ีเป็นธรรมและความกินดีอยู่ดีของสมาชิกเป็นหลกัแลว้  จึงไดม้าเป็นพนัธกิจของ
เครือข่ายหลงัจากท่ีมีการหารือกนัอย่างกวา้งขวาง ดงัน้ี  “มุ่งพฒันาคุณค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย สู่
สากล” โดยมีช่องทางการตลาด 2 ช่องทางในการสร้างแบรนด์เพื่อเป็นแนวทางในการเช่ือมโยงภาคี
พนัธมิตรไดแ้ก่ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และ เครือเดอะมอลลก์รุ๊ป  

แต่ละกลุ่มยอ่ยมีแผนปฏิบติัการ ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1. กลุ่มส่งเสริมการผลติ มีวตัถุประสงค์ดังนี ้

  เพิ่มผลผลิต 
  ลดตน้ทุนการผลิต 
  พฒันาเทคโนโลยกีารผลิต 

กลุ่มที ่2 กลุ่มรวบรวมผลผลติ มีวตัถุประสงค์ ดังนี ้
  เพื่อใชว้สัดุ/อุปกรณ์ของภาคีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
  เพื่อสร้างระบบทุนหมุนเวียนบนหลกัการพึ่งพาและร่วมมือกนัของเครือข่ายฯ 
  สรรหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพของเครือข่าย 

กลุ่มที ่3 กลุ่มการแปรรูป/พฒันาผลติภัณฑ์ 

  เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
  เพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย 
  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์
  สร้างแบรนดใ์หผ้ลิตภณัฑเ์ป้าหมายของเครือข่ายฯ 

ซ่ึงกลุ่มแปรรูป/การพฒันาผลิตภณัฑไ์ดก้าํหนดประเดน็ ดงัน้ี 
  การรวบรวมขอ้มูลปริมาณขา้วของภาคีเครือข่าย ผลผลิต กาํลงัการผลิต/การแปรรูป การ

ทาํตวัอยา่งทั้งขา้วกลอ้งและขา้วขาว เพื่อการเสนอตลาด 
  การกาํหนดมาตรฐาน คุณภาพขา้วของเครือข่าย 
  การกาํหนดแบรนด ์เพื่อสร้างความแตกต่าง ตาม 4  มิติของแบรนด ์ 



  จุดเด่นของขา้ว คือ ขา้วปลอดภยั เมลด็พนัธ์ุแท ้ผา่นโรงสี GMP , HACCP และสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

  สโลแกนในขั้นตน้ คือ  ขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย คืนสู่สังคม และครอบครัวสมาชิก
สหกรณ์ 

       ทุนดําเนินงาน 
  ระดมจากสมาชิกเครือข่าย 
  รับบริจาคจากสถาบนัและบุคคลทัว่ไป 

      คุณสมบัตขิองสมาชิกและการรับสมาชิก 
  ตอ้งมีการสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายอยา่งเป็นทางการโดยผูแ้ทนสหกรณ์ 
  ตอ้งเป็นสหกรณ์การเกษตรท่ีภาคีรองรับซ่ึงกนัและกนัอยา่งเป็นเอกฉนัท ์
  สหกรณ์ตอ้งมีมติจากคณะกรรมการดาํเนินการชุดปัจจุบนัเห็นชอบท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน

เครือข่ายฯ 
  เป็นสหกรณ์การเกษตรท่ีทาํธุรกิจขา้ว 
  สหกรณ์ตอ้งไม่มีพนัธกิจท่ีเป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมเครือข่าย 
  ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑข์องเครือข่ายอยา่งเคร่งครัดและภายใตม้าตรการของเครือข่าย 

             ทีป่ระชุมใหญ่ คอื 16 ภาคเีครือข่าย สมาชิก 32 คน 
  1 สหกรณ์ 1 เสียง 
  ประชุมเครือข่าย 3 เดือน/คร้ัง 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 1 คร้ัง/เดือน 

             คณะกรรมการบริหารเครือข่าย จํานวน 7 คน 
 อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

1. วางแผนการดาํเนินการ 
2. วางแผนการหาทุน 
3. วางแผนการบริหารจดัการ 
4. วางแผนการหาวสัดุอุปกรณ์ 
5. วางแผนการจดัหาผลิตภณัฑ ์
6. วางแผนการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อการนาํไปใช ้
7. วางแผนการพฒันาบุคลากร 

            คณะกรรมการบริหารเครือข่ายและคณะทาํงานตามโครงสร้างเครือข่ายฯ 
            ผู้ตรวจสอบจํานวน 2 คน วาระ 2 ปี 
            ทีป่รึกษาเครือข่ายวาระ 2 ปี 



            กลยุทธ์ของการดําเนินงานเครือข่าย 
1. การใช้นวตักรรมเครือข่ายคุณค่าเพื่อสร้างระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ท่ีจะทาํให้ธุรกิจ
สหกรณ์เขม้แขง็ เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 

2. การใช้ระบบกงสีในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุน 

3. การสร้างแบรนด์แก่ผลิตภณัฑเ์ครือข่ายเพื่อตลาดท่ีย ัง่ยืน และนาํไปสู่ระบบการผลิตและ
การคา้ท่ีเป็นธรรม 

4. การสร้างสังคมเรียนรู้เพื่อปรับกระบวนทศัน์ และนาํทุนมนุษยท่ี์มีศกัยภาพมาพฒันาสู่
ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า 

            ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 
1. มีแผนการส่งเสริมการผลิตสู่สมาชิกเพื่อเพิ่มผลผลิต การลดตน้ทุน พฒันาเทคโนโลย ี
2. เกิดเป็นระบบสหกรณ์ท่ีเสริมหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกนั 
3. เกิดการใชท้รัพยากรสหกรณ์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
4. เกิด Brand ผลิตภณัฑเ์ครือข่าย 
5. ยกระดบัการนาํประโยชน์จากการดาํเนินงานของสหกรณ์สู่สมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานของเครือข่ายทีเ่กดิจากการวจัิย 
ผลลพัธ์จากการวิจยัท่ีสาํคญัคือการก่อตั้ง “เครือข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย”  ข้ึน 

โดยมีสมาชิกเครือข่ายเร่ิมตน้จาํนวน 16 สหกรณ์ เป็นเครือข่ายท่ีมีคณะกรรมการบริหาร มีนโยบาย 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และระเบียบเครือข่ายท่ีชดัเจนและมีเป้าหมายร่วมกนั ไดมี้ประชุมเครือข่ายทั้งหมด 7 
คร้ัง โดยมีการจดัประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหแ้ก่ภาคีเครือข่ายเพื่อใหค้วามรู้แก่สมาชิก 3 คร้ัง ในวนัท่ี 
12 มิถุนายน   11 กรกฎาคม และ 23 ธนัวาคม 2551 โดยมีการบรรยายใหค้วามรู้การพฒันาเครือข่ายคุณค่า
แก่สมาชิกภาคีเครือข่าย โดยทีมวิทยากร ในหวัขอ้ การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า ทฤษฎีเกมกบัการเช่ือมโยง
เครือข่ายคุณค่า การจดัการโซ่อุปทาน และการวิเคราะห์ราคาตามแนวโนม้ ฤดูกาล และวฏัจกัรของขา้วนาปี
หอมมะลิ ตลอดจนกระบวนงานพฒันาระบบการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติคส์ สมาชิกเครือข่ายไดมี้
โอกาสเขา้ร่วมฟังการประชุมวิชาการและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการประชุมวิชาการเร่ือง “ชวนกนัคิด
เร่ืองการนาํคุณค่าในการพฒันาสหกรณ์” ทั้งน้ีหวัหนา้โครงการไดร่้วมเป็นวทิยากรร่วมอภิปรายดว้ย 
สมาชิกเครือข่ายนาํโดยประธานเครือข่ายคือนางบุญเกิด ภานนท ์ ไดเ้ป็นตวัแทนนาํคณะเขา้เจรจาธุรกิจกบั
ผูบ้ริหารบริษทัเซเวน่อีเลเวน่จาํกดั คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2551 และดาํเนินงานต่อเน่ืองโดยมีการ
ประชุมร่วมกนัระหวา่งเครือข่ายฯ กบัทีมงานจดัซ้ือของบริษทัเซเวน่อีเลฟเวน่ อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่
ขณะน้ีไดน้าํเสนอสินคา้ขา้วหอมมะลิตราเกิดบุญเป็นเอกสารอยา่งเป็นทางการ ประกอบดว้ยใบนาํเสนอ
สินคา้และเอกสารรับรอง GMP และ HACCP ของโรงสีสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งใบแสดงผลการตรวจสอบ
คุณภาพขา้ว ปริมาณอะไมโลส และความหนืด เป็นตน้ นอกจากน้ีผลลพัธ์ท่ีไดใ้นรูปท่ีเป็นนวตักรรมไดแ้ก่
ตราสญัลกัษณ์ของเครือข่ายสหกรณ์ และตราสินคา้ขา้ว “เกิดบุญ”   
 

  
ตราสัญลกัษณ์เครือข่ายข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย ตราสินค้าข้าวเกดิบุญ 

 
 
 



 

  
 



บทที ่5 
สรุป/ทศิทางอนาคต 

 
หลงัการดาํเนินการวจิยัครบ 1 ปี ไดมี้การพฒันาระบบคุณค่าสหกรณ์ของเครือข่ายให้

กา้วหนา้และเป็นเครือข่ายท่ีมีความพร้อมในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ตั้งแต่ตน้
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า สามารถดาํเนินงานธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และมีตราสินคา้ของเครือข่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่6 
ภาคผนวก 

ตารางการทาํงาน (ตามเสนอ)  
แผนการดําเนินงานส่งเสริมการผลติ 

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

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.การผลติเมลด็พนัธ์ุ                                               

1. รวบรวมขอ้มูลผลผลิต
เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ ข อ ง แ ต่ ล ะ
สหกรณ์ (7 สหกรณ์) 
2. สาํรวจและทาํฐานขอ้มูล
ความตอ้งการเมลด็พนัธ์ุ (16 
สหกรณ์) 

                                               

3. กระจายพนัธ์ุให้สหกรณ์
16 สหกรณ์และภาคอีสาน
ทั้งหมด 

                                               

4. อบรมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การผลิตเมลด็พนัธ์ุ 

                                               

5. อบรมสมาชิกผูผ้ลิต                                             
6. จดัหาเมลด็พนัธ์ุหลกั                                              
7. สร้างแบรนดเ์มลด็พนัธ์ุ                                            

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงานลดต้นทุนการผลติ เพิม่ผลผลติ 

กจิกรรม 

เดือนที ่

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. จดัหาเมล็ดพนัธ์ุปอเทือง
เพื่อการบาํรุงดิน 

                                         

2. จดัหาปุ๋ยอินทรีย ์                                           
 
 
 

แผนการดําเนินงานรวบรวมผลผลติ 

กจิกรรม 

เดือนที ่

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. หาแหล่งเงินทุน (กพส./
ธกส./สอ.) 

                                              

2. อบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์                                                
3. จดัหาอุปกรณ์การตลาด                                                
4. รวบรวมขา้วสด                                            
5. รวบรวมขา้วแห้งเพื่อแปร
รูป 

                                                

6. สร้างแบรนด์เครือข่าย
คุณค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์
ไทย 

                                         

 
 
 
 
 
 



 
แผนการดําเนินงานการแปรรูป/ขนส่ง 

กจิกรรม 

เดือนที ่

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. สาํรวจขอ้มูลขา้วเปลือกของ
ภาคีเครือข่าย 

                                              

2. สํารวจกาํลงัการผลิตของ
โรงสี 

                                                

3. สาํรวจตน้ทุนขา้วของโรงสี                                                 
4. ประชุมร่วมกบัพนัธมิตร
ธุรกิจ 

                                                

5. กาํหนดแบรนด ์                                                 
6. ตรวจสอบคุณภาพ                                                 

7. การส่งมอบ                                                 
8. การติดตามประเมินผล                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงานเครือข่าย 

กจิกรรม 

เดือนที ่

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. การประชุมคณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย 

                                        

2. การพฒันาขอ้บงัคบั/
ระเบียบถือใช ้

                                             

3. การดาํเนินงานตามแผน
ส่งเสริมการผลิต 

                                                

4. การดาํเนินงานตามแผน
รวบรวม 

                                                

5. การดาํเนินงานตาม
แผนการแปรรูป 

                                                

6. การดาํเนินงานตาม
แผนการตลาด/พฒันา
ผลิตภณัฑ ์

                                                

7. การจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ฝ่ายบริหารจดัการภาคี
เครือข่าย 

                                          

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย  : วนัศุกร์อาทิตยแ์รกของเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกจิกรรม 
 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย 

ณ สหกรณ์การเกษตรปราสาทจาํกดั อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  
วนัองัคารและพธุที ่28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 



 

ประชุมกรรมการบริหารเครือข่าย คร้ังที ่3 
ณ สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วนัศุกร์ที ่14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 9.00-12.00 น. 



คณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลสิหกรณ์ไทย ประชุมร่วมกบั
ทมีงานด้านการจดัซ้ือของบริษทัเซเว่นอเีลเว่น ณ ตกึซีพเีทาเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ วนั

ศุกร์ที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 เวลา 13.30-16.00 น.  
 

  
สมาชิกเครือข่ายฯ นําหม้อหุงข้าวไปด้วย เพือ่หุงข้าวให้ทมีงานเซเว่นฯ ชิม 

 
 
 
 
 
 
 



ตราสญัลกัษณ์และ brand ท่ีเขา้ประกวด ประชุมกก.บห.เครือข่ายฯ 9 ธ.ค. 51 

ประชุมกก.บห.เครือข่ายฯ 9 ธ.ค. 51 ประชุมกก.บห.เครือข่ายฯ 9 ธ.ค. 51 

 
 
 
 
 



   

  
ประชุมกรรมการบริหารเครือข่าย พจิารณาตราสัญลกัษณ์ วนัที ่16 ธ.ค. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย คร้ังท่ี 5  
หอ้งประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
พธีิมอบรางวลัการประกวดตราสัญลกัษณ์ และตราสินค้า “เกดิบุญ”  

โดยอธิการบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วนัที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจยัและพฒันา มก. 
 
 



 
 
 
 
 

ร้านเปิดตวัจาํหน่ายสินคา้ “ขา้วหอมมะลิแทต้รา
เกิดบุญ” 
งานวนัเกษตรแห่งชาติ 30 ม.ค.- 7 ก.พ. 2552 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นิทรรศการงานวิจยั เปิดตวันวตักรรมขา้วเกิดบุญ 
อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศิริจกัรพนัธ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 30 ม.ค.- 7 ก.พ. 2552 

 
 

 



 

  

  

  
การประชุมกรรมการบริหารเครือข่าย และสมาชิกเครือข่ายฯ ทีมี่โรงสี  

เพือ่พจิารณาเงื่อนไขการเสนอสินค้าแก่ บริษัทเซเว่นอเีลฟเว่น ณ สกก.พมิาย 
วนัที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 



เอกสารทีใ่ช้ในกระบวนการวจัิย 
 
 


