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 คํานํา 
 

รายงานวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและการคาที่เปนธรรม ภายใตโครงการวิจัย    
การเชื่อมโยงโซอุปทาน : เครือขายคุณคาผลไม” ฉบับนี้ เปนการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย            
ซ่ึงทีมวิจัย มุงเนนรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR) เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นผาน
ประสบการณอันยาวนาน เกิดความรูสึกมีสวนรวม แบงปนซึ่งกันและกัน พรอมที่จะพัฒนาตนเอง 
และเดินทางรวมกัน โดยมีเปาหมายเดียวกัน บนแนวทางการคาที่เปนธรรม ที่มีบทสรุปวา ทุกฝาย
จะตองไดรับประโยชนรวมกัน ดวยความพึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ ส่ิงสําคัญที่เกิดขึ้นคือ     
ความรวมมือ รวมใจอยางแทจริงของ “คนสหกรณ” ในที่สุดทีมวิจัย ก็ไดเห็นรูปแบบการทําสวน
ผลไมคุณภาพ ภายใตผูผลิตผลไมคุณภาพ ทั้ง 4 กลุม ซ่ึงเปนกลุมนํารอง บนแนวทางการเชื่อมโยง     
สูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด พรอมที่จะเปน
แกนกลางในการขับเคลื่อนอันจะกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรสมาชิกผูผลิตผลไมคุณภาพ 

ทีมวิจัยไดมีโอกาสผานขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เติมเปยมไปดวยความผูกผัน ตลอดการ
ทํางาน ส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง ทีมวิจัยไดรับการสนับสนุนองคความรู และขอแนะนําอันทรงคุณคาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ นํามาซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ ที่ทําใหงานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จ  
หวังเปนอยางยิ่งวา การดําเนินงานโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน : เครือขายคุณคาผลไม       
จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสหกรณตอไป 
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  บทนํา  1 
   

       

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของการวิจัย 

จังหวัดจันทบุรี ไดรับมอบหมายยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก โดยรับ
หนาที่หลักในการเปนเจาภาพหลักดานการเกษตร เปนแหลงเพาะปลูกและผลิตผลไมที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศ มีผลผลิตเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และลําไย เปนตน โดยนับตั้งแตชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคมของทุกป 
ผลผลิตเหลานี้จะออกสูตลาดพรอมกันและมีปริมาณมาก ทําใหเกิดปญหาการกระจุกตัวของผลผลิต
และเกิดภาวะผลผลิตลนตลาดในแหลงผลิต สงผลกระทบทําใหราคาผลผลิตตกต่ํา จากปญหา            
ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปพบวา เกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรมในการเพาะปลูก/การผลิตผลไมแบบตามใจ
ตนเอง หรือมีการทําสวนผลไมแบบผสมผสานและปลูกแบบหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน 
ตลอดจนเกษตรกรมักใชกลไกดานราคามาเปนตัวกําหนดในการผลิตผลไม เมื่อผลไมชนิดใดราคา
ตกต่ําเกษตรกรก็จะทําการโคนทิ้งแลวหันไปปลูกผลไมที่มีราคาสูงกวาในขณะนั้นทดแทน               
ซ่ึงเกษตรกรมักไมคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนและระยะเวลาในการเสียโอกาส สถานการณเชนนี้      
ยอมไมกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทําใหไมสามารถวางแผนการผลิต
และวางแผนการตลาดได สงผลตอราคาผลไมที่ขึ้นกับอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply)      
ของผลผลิต 

นอกจากนั้น เกษตรกรชาวสวนผลไมในจังหวัดจันทบุรี ยังประสบกับปญหาที่เกิดจากสภาวะ
อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (ภัยแลง, ฝนตกชุก) ภาวะโลกรอน รวมถึงตนทุนการผลิต 
เชน ปุย เคมีเกษตร วัสดุอุปกรณการเกษตร และน้ํามันที่ปรับราคาสูงอยางตอเนื่อง ประกอบกับผลไม
ที่ไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาด และผลไมนําเขาจากตางประเทศมีราคาถูก ลวนสงผลตอ
ปญหาราคาที่เกษตรกรไมสามารถหลีกเลี่ยงได เกษตรกรทั่วไปจึงมักประสบกับการขาดทุนตอเนื่อง 
ทําใหจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน, สถาบันเกษตรกร (สหกรณ) หรือแมกระทั่งกูยืมเงิน
นอกระบบ กอใหเกิดปญหาหนี้สินที่ไมสามารถสงชําระคืนไดเกิดขึ้น  

จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับสถานการณการผลิต ทุเรียน เงาะ 
มังคุด และลองกองของจังหวัดจันทบุรี ในป 2551 สรุปไดดังนี้ 
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ทุเรียน พื้นที่คอนขางลดลงอยางตอเนื่อง เกษตรกรมีการโคนตนทุเรียนที่มีอายุมาก เนื่องจาก
ปญหาแรงงานและตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และเปลี่ยนไปปลูกพืชอยางอื่นที่ไมตองดูแลมากทดแทน 
เชน ยางพารา 

เงาะ ก็มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน เนื่องจากเกษตรกรโคนเงาะที่มีอายุมากและ        
ตนโทรมขาดการดูแลออก หันมาปลูกยางพารา หรือลองกองทดแทน ประกอบกับปจจัยดานแรงงานขาด
แคลนในฤดูกาลการเก็บเกี่ยว 

มังคุด พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นที่ปลูกทุเรียนหรือเงาะกอนจะตัดออก
ไดมีการปลูกมังคุดทดแทนไวกอนแลว พรอมที่จะใหผลได ปนี้จึงมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

ลองกอง พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้เนื่องจากมีการปลูกทดแทน หรือปลูกแซมกอนจะ
โคนทุเรียน หรือเงาะออก และมีแนวโนมวาจะเปนพืชที่มีปญหาดานการตลาดตอไปในอนาคต 

เพื่อแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา จังหวัดจึงไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปองกันและแกไข
ปญหาผลไมของจังหวัด โดยพบวาปญหาการทํางานของคณะทํางานดังกลาว ยังขาดความตอเนื่อง
และยังขาดฐานขอมูลดานการผลิต การตลาด และราคา ที่ถูกตองนาเชื่อถืออยางแทจริง สถานการณที่
ยังเปนปญหาสรุปไดดังนี้  

ปญหาดานการผลิต 
1) ผลผลิตกระจุกตัวถึงจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ แตก็สงผลกระทบตอราคา ทําใหราคา

ตกต่ํา ระบายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตไมทัน ผลผลิตเปนฤดูกาลในชวงสั้นๆ และในแตละปไม
แนนอน ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ และการจัดการดูแลสวนของเกษตรกร มีขอสังเกตวา หากปนี้
ราคาผลผลิตดี    ปตอไปเกษตรกรจะมีทุนในการจัดการสวน ทําใหผลผลิตเพิ่มในปถัดไป ตรงกันขาม
หากปนี้ราคาผลผลิตตกต่ําเกษตรกรก็ไมมีทุนในการจัดการสวนในปถัดไป เปนตน 

2) ผลไมของจังหวัดจันทบุรี จะออกสูตลาดในชวงตนฤดูฝน ซ่ึงปริมาณน้ําฝนมากสงผล
กระทบตอคุณภาพผลผลิต เชน ทุเรียน (ไสซึม), มังคุด (เนื้อแกวยางไหล), เงาะถาหากอยูในชวงที่มี
การพัฒนาของเนื้อหากไดรับปริมาณน้ํามาก (ฝนตกหนัก) ก็จะสลัดลูกทิ้ง โดยเฉพาะเงาะที่เกษตรกร
ใหน้ําไมสม่ําเสมอ 

3) ตนทุนการผลิตสูง ปญหาดานแรงงานในชวงเก็บเกีย่ว ซ่ึงมีไมเพียงพอทําใหมีผลกระทบ
ตอการจัดการผลไมใหมีคุณภาพ 

4) เกษตรกรไมคัดแยกผลผลิตที่ไมไดคุณภาพออกจากผลผลิตคุณภาพดี ทําใหขายไมไดราคา 
สงผลใหผลผลิตคุณภาพดมีไีมเพียงพอกับความตองการ 

ปญหาดานการตลาด 
1) ระบบการขนสงสินคาไมคลองตัว น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาแพง อาจเปนสาเหตุในปนี้ ลงรับ

ซ้ือ, รถเล็ก, พอคาเร ที่มารับซื้อผลไมมีนอย สงผลตอระบบการกระจายผลผลิต 
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2) การแทรกแซงราคาขององคกรภาครัฐ ทําใหกลไกตลาดไมสามารถขับเคลื่อนได เชน กรณี
แทรกแซงราคาโดยตั้งราคานําตลาดสูง ทําใหพอคาไมสามารถซื้อผลผลิตตามราคาแทรกแซงได 

3) การปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยวยังไมถูกตอง โดยเฉพาะมังคุดมีผลกระทบตอการสงออกและ
เงาะที่ปนี้พบวา เกษตรกรไมตัดขั้ว แตใชวิธีปลิดผลทําใหผลเนาเสียไดงาย 

ในสวนของขบวนการสหกรณในจังหวัดจันทบุรี ภายใตการแนะนํา สงเสริมของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดจันทบุรี กรมสงเสริมสหกรณ ไดพิจารณาอนุมัติเงินกูยืมอัตราดอกเบี้ยต่ําจาก
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) ใหกับสหกรณที่ดําเนินการรวบรวมผลไม เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการรวบรวมผลไม จํานวน 55 ลานบาท โดยมีสหกรณภาคเกษตรเขารวมโครงการ 
จํานวน 10 สหกรณ ไดแก 1) สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด 2) สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี 
จํากัด 3) สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด 4) สหกรณการเกษตรแหลมสิงห จํากัด 5) สหกรณ
การเกษตรนายายอาม จํากัด 6) สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด 7) สหกรณการเกษตรโปงน้ํารอน 
จํากัด 8) สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. จันทบุรี จํากัด 9) สหกรณกองทุนสวนยางบาน
อางคีรี จํากัด และ 10) สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด   

แตอยางไรก็ตามพบวา การดําเนินการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําตามนโยบายภาครัฐ ยังคง
เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาในชวงที่ผลผลิตเริ่มเกิดการกระจุกตัว และสงผลตอราคาผลผลิตตกต่าํ
เทานั้น ซ่ึงผลผลิตดังกลาวสวนใหญเปนผลผลิตที่ขาดการจัดการคุณภาพ รวมถึงการดําเนินการตาม
นโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) ภายใตระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม Good 
Agricultural Practice (GAP) ในการสงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตสินคาภายใตระบบดังกลาวนั้น 
ยังคงเปนไปในลักษณะการมอบใหโดยที่เกษตรกรมิไดเขาใจในความสําคัญของระบบ สงผลให
เกษตรกรไมเห็นถึงประโยชน และไมเกิดความตองการที่จะปฏิบัติตามระบบอยางแทจริง จึงทําให
ปญหาในดานการผลิตสินคาคุณภาพของเกษตรกร และการจัดการการตลาดผลไมของจังหวัดจันทบุรี
ยังคงประสบปญหาอยูเชนเดิม 

จากปญหาและการดําเนินงานที่ผานมา ทําใหผูวิจัยตองการที่จะเรียนรูและคนหา เพื่อใหเกิดตัว
แบบการทําสวนผลไมคุณภาพที่สงผลตอความยั่งยืน ซ่ึงเกิดจากความคิด ความตองการของเกษตรกร
ผูผลิต และสหกรณการเกษตรเปาหมาย โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม จากทุกฝายที่เกี่ยวของตกลง
รวมกัน ระหวางเกษตรกร/สมาชิก สหกรณการเกษตร ผูมีสวนเกี่ยวของ และทีมวิจัย เพื่อใหเกิด
รูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมตอการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลไม
คุณภาพของสหกรณที่จะใชรูปแบบในการสงเสริม แนะนําเปนแนวทางสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการ
ชวยเหลือตนเอง ตามหลักการสหกรณ เพราะที่ผานมาการพึ่งพานโยบายภาครัฐฯ เชน การแทรกแซง
ราคา การประกันราคา การพยุงราคาฯลฯ ไมทําใหการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางแทจริง 
หากราคาไมตกต่ํารัฐก็จะไมดําเนินการแทรกแซงราคา  
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แนวความคิดของผูวิจัย คิดวาการเรียนรูที่ดี มีประสิทธิภาพที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง     
ซ่ึงเปนการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก “ขางใน” ไมใชใหใครมาหยิบยื่นหรือยัดเยียดให นาที่จะ
ไดแนวความคิดที่หลากหลายแลวนํามาสรุปเปนรูปแบบสูการปฏิบัติจริง เกิดจากจิตวิญญาณในการที่
จะรวมกันแกไขปญหา โดยมีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน กระบวนการวิจัยที่
เกิดจากการเรียนรูเชนนี้ ผูวิจัยคิดวาจะทําใหเกิดจิตสํานึกใหม ใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญ
ของการผลิตผลไมคุณภาพ จนทําใหสามารถเปนตนแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและ
การจัดการดานการตลาดของสหกรณ ซ่ึงเปนเปาหมายที่สําคัญ ที่จะทําใหเกิดการผลิตผลไมคุณภาพ
เชื่อมโยงสูระบบการตลาดและการคาที่เปนธรรม นําไปสูการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา โดยมี
เกษตรกร/สมาชิก และสหกรณการเกษตร เปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาของจังหวัดจันทบุรีและ
หนวยภาครัฐจะสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางยั่งยืน 

การดําเนินการจัดตั้งกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ จะมุงเนนไปที่สมาชิกสหกรณที่มีการเพาะปลูก
มังคุดและเงาะในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 
เปนแมขายในการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจผลไม ภายใตโซอุปทาน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไมที่เกิดจากการรวมกลุมของเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่จะ
รวมมือกันสรางสังคมเรียนรูสูการพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพและพัฒนาสรางเครือขายทางธุรกิจ
ภายใตโซอุปทานเพื่อนําไปสูระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม ตอไปในอนาคต  

1.2 คําถามวิจัย 
1.2.1 กลุมเปาหมายเกษตรกรและสมาชิกสหกรณมีปญหาอุปสรรคอยางไร ในการผลิตผลไม

ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด 
1.2.2 รูปแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ ที่จะกอใหเกิดการ

สราง “เครือขายการเรียนรู” และเปนผลดีตอเกษตรกรควรเปนอยางไร 
1.2.3 รูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพที่มีสหกรณ

การเกษตรเปนแมขายควรมีบทบาทอยางไร ในการเชื่อมโยง และพัฒนาเครือขายการผลิตผลไม
คุณภาพ 

1.2.4 กลไกการสงเสริมจากภาครัฐ ควรเปนอยางไร 

1.3 วัตถุประสงค 
1.3.1 เพื่อสรางตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของเกษตรกร ภายใตเครือขายของสหกรณ

การเกษตร 
1.3.2 เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจผลไมภายใตโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขายที่จะกอใหเกิด

ผลดีตอเกษตรกรชาวสวนผลไมอยางยั่งยืน 
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1.3.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามวัตถุประสงคขอ 1 และ 2 และ
ขอเสนอสําหรับแนวทางการสงเสริมจากภาครัฐ 

1.4 ผลลัพธที่คาดหวัง 
1.4.1 ตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ 
1.4.2 เกิดกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพภายใตเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ

การเกษตร 
1.4.3 ตัวแบบสําหรับการเชื่อมโยงผูมีสวนเกี่ยวของเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพภายใต

การจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย 
1.4.4 ขอเสนอสําหรับแนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐ และความรวมมือจากพันธมิตรตางๆ 

1.5  ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
15.1 เกษตรกรชาวสวนผลไม และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการมีความรูเร่ืองการผลิต

ผลไมคุณภาพและเขารวมเปนสมาชิกในเครือขายผลไมโดยมีสหกรณเปนแกนนํา 
5.2 เกษตรกรและสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการสามารถยกระดับการผลิตผลไมใหมี

คุณภาพ 
5.3 สหกรณมีแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจผลไมที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน ในทิศทางของ

การสนับสนุนระบบการคาที่เที่ยงธรรม 

1.6  กรอบคิดการวิจัย 
กรอบคิดในการวิจัย จะเปนไปตามแบบจําลองในรูปที่ 1.2 

 

 
 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคดิการพัฒนาเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไม 
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1.7  กระบวนการวิจัย 

กระบวนการวจิัยจะดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ (ตามรูปที่ 2) โดยแบงออกเปน 3 ระยะ 

ระยะท่ี 1: การเตรียมการ ประกอบดวย 
1) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลาง ทีมวิจัย และผูสนใจเขารวม

โครงการ เร่ืองกรอบคิด/การผลิตผลไมคุณภาพ การเชื่อมโยงเครือขายคุณคาหวงโซอุปทานและระบบ
การคาที่เปนธรรม 

2) การประสานงานกับชาวสวนผลไม/สหกรณ/ผูประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการ โดย
การกําหนดเปาหมายรวมเครือขายฯ การประเมินสถานการณดานการผลิต (Supply side) และดาน
ความตองการของผูซ้ือ (Demand side) 

ระยะท่ี 2: การวางแผนสรางตัวแบบการผลิตผลไมและสรางตัวแบบเครือขายธุรกิจผลไม 
ประกอบดวย 

1) การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของภาคีเครือขาย 
2) การสรางตัวแบบการผลิตผลไมคุณภาพ และขยายผลในกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
3) การสรางตัวแบบเครือขายธุรกิจผลไม ภายใตแกนนําสหกรณการเกษตรที่เปนแมขาย โดย

การจัดทําแผนการตลาดของเครือขายบนระบบฐานขอมูลการผลิตเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกนั 

ระยะท่ี 3: การดําเนินการเครือขายและประเมินผล ประกอบดวย 
1) การดําเนินการเครือขายผานชองทางการตลาดไปสูตลาดเปาหมายตางๆ เชน ชองทางการ

จําหนายผานหางสรรพสินคา ชองทางการจําหนายผานโรงงานแปรรูป ชองทางการจําหนายผาน
เครือขายสหกรณการเกษตรในภูมิภาคตางๆ เปนตน 

2) สรุป/สังเคราะหงาน เพื่อประเมินผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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รูปท่ี 1.2 กระบวนการวิจยั 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏ ี

 

นําบทวิเคราะห แนวความคิด ขอเสนอแนะมาประกอบการนําเสนอ สรุปไดดังนี้ 
1. แนวคดิทางสหกรณ 
2. แนวคดิการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
3. แนวคดิทางการตลาดสินคาเกษตร 
4. แนวคดิการบริหารคุณภาพโดยรวม 

2.1  แนวคิดทางสหกรณ 

สหกรณการเกษตร คือ สหกรณที่จัดตั้งขึ้นในหมูผูที่มีอาชีพการเกษตร โดยดําเนินธุรกิจแบบ
อเนกประสงคเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ และชวยยกฐานะความเปนอยู
ของสมาชิกใหดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ คือ 

1) ใหสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
2) จัดหาวัสดกุารเกษตร และส่ิงของที่จําเปนมาจําหนาย 
3) จัดการตลาดจําหนายผลิตผล และผลิตภัณฑของสมาชิก 
4) รับฝากเงิน 
5) จัดบริการและบํารุงที่ดิน 
6) สงเสริมความรูทางการเกษตรแผนใหม 
7) ใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ 

หรือสหกรณการเกษตร คือ สหกรณที่มีเกษตรกรเปนสมาชิกจัดตั้งขึ้น เพื่อสงเสริมการผลิตทาง
การเกษตร และดําเนินธุรกิจชวยเหลือเกษตรกรในฐานะผูผลิต โดยดําเนินธุรกิจในหลายดาน ตั้งแต
การใหสินเชื่อการผลิตทางการเกษตรแกสมาชิก จัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตร เครื่องมือทุนแรง 
เครื่องจักรกลเกี่ยวกับการเกษตร รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคมาจําหนายแกสมาชิก ตลอดจน
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกจําหนาย ปรับปรุงบํารุงที่ดินสงเสริม
การเกษตร และใหบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความตองการของสมาชิก : ที่มา (อวยผล, 2536) 

2.2 แนวคิดการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

ทามกลางการแขงขันกันอยางรุนแรงของธุรกิจทั้งหลาย วิธีการที่จะเอาชนะคูแขงขันได คือ 
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยคุณคาของผลิตภัณฑ 
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คุณคาผลิตภัณฑที่ลูกคาไดรับ (Customer Delivered Value) คือ ความแตกตางระหวางคุณคา
ผลิตภัณฑ (ที่ลูกคาไดรับ) กับตนทุนผลิตภัณฑรวม (ที่ลูกคาจะตองจาย) 

ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ตอเมื่อคุณคาผลิตภัณฑที่จะไดรับเปนบวก คือ คาผลิตภัณฑ
รวมสูงกวาตนทุนผลิตภัณฑรวม ในกรณีที่มีผลิตภัณฑใหเลือกผูบริโภคยอมตองเปรียบเทียบและ
เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ใหคุณคาผลิตภัณฑสูงสุด 

ในแงของผูขาย การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา จึงตองหาทางเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑ 
เชน ปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ บุคลากร หรือภาพลักษณใหดีขึ้น หรือลดตนทุนผลิตภัณฑรวม เชน 
ลดราคาสินคา ลดเวลานําสง ลดคาเชื้อเพลิง ลดความเสี่ยงของลูกคาใหนอยลง : ที่มา (รศ.วิรัช สงวน
วงศวาน, 2544) 

คําจํากัดความของคําวา “ความพึงพอใจของลูกคา” (Customer Satisfaction) คือ ความรูสึกยินดี
หรือผิดหวังของลูกคา อันเนื่องมาจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสินคา หรือผลประโยชนจริง
ของสินคา ที่เกิดจากการรับรูดวยตนเองกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง ระดับความพึงพอใจของลูกคาจะมีมาก 
ถาผลประโยชนที่เขาไดรับจริงจากสินคาตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวัง หรือเกินคาดหวัง  

ความคาดหวังของลูกคา (Expectation) ไดรับอิทธิพลจากประสบการณการซ้ือสินคาในอดีต 
เพื่อน คําแนะนําของพนักงานขาย และขอมูลขาวสาร 

ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ขึ้นอยูกับสินคา ถาประสิทธิภาพของสินคา
เปนไปตามที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ ลูกคาจะผูกพันทางใจกับตราสินคานั้น จนเปน
ความภักดีตอตราสินคาในที่สุด หลายบริษัทพยายามผลิตสินคาใหมีประสิทธิภาพ การทํางานตรงกับ
ที่ลูกคาคาดหวังเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด: ที่มา (ผศ.สุวรรณี เดชวรชัย, รศ.ขนบพันธุ เอี่ยม
โอภาส, 2545) 

2.3   แนวคิดทางการตลาดสินคาเกษตร 

การตลาดสินคาเกษตร หมายถึง กระบวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ที่มีบทบาทตอการ
สรางสรรคจูงใจ กระตุนใหผูผลิตผลิตสินคาและบริการ และใหผูบริโภคซื้อสินคาและใชบริการอัน
ไดแก บรรดาความพยายามทั้งปวงที่กอใหเกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคา ตลอดจนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามปกติที่มีผลทําใหสินคาสามารถเคลื่อนยายจากผูผลิตไปอยูในความครอบครองและใช
ประโยชนโดยผูบริโภค โดยเฉพาะเจาะจงกับสินคาเกษตรเทานั้น 

2.3.1 ลักษณะการตลาดสนิคาเกษตร 
การผลิตสินคาเกษตรโดยปกติจะประกอบดวย หนวยธุรกิจที่ทําหนาที่ดานการผลิตหรือ

ผูผลิตรายเล็กรายนอยเปนจํานวนมาก การผลิตไมสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพได ทั้งนี้        
ถูกจํากัดใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในดานเวลา รูปราง และสถานที่ได เชน 
การผลิตสินคาเกษตรตองขึ้นอยูกับปจจัยธรรมชาติเปนสําคัญ การตลาดสินคาเกษตร จึงเปนเรื่องที่
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เกี่ยวของกับความไมแนนอนและไมสมดุล ดังนั้น การตลาดสินคาเกษตรจึงจําเปนตองเนนให
ความสําคัญตอการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เพื่อใหสินคามีประโยชนเพิ่มสูงขึ้นตามความ
ตองการของผูบริโภค นอกจากนี้หนวยการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรยังแยกจากกันโดยสิ้นเชิง 
การตัดสินใจของหนวยการผลิตและการตลาดจะอาศัยกลไกของราคาเปนสําคัญ  

2.3.2 หนาท่ีการตลาด 
หนาที่การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ที่มีผลทําใหสินคาเคลื่อนยายจากมือ

ผูผลิตไปสูผูบริโภคในรูปราง ลักษณะ เวลา และสถานที่ที่ตองการได โดยทั่วไปแลวสามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆ โดยมีหนาที่ในการแลกเปลี่ยน การซื้อ การขาย การขนสง การอํานวยความสะดวก 
ตลอดจนการจัดชั้นมาตรฐานสินคา เพื่อใหเปนที่เขาใจและเปนมาตรฐานเดียวกันทําใหผูซ้ือ ผูขาย 
เกิดความสะดวกสบายในการติดตอซ้ือขายสินคากันมากยิ่งขึ้น การกําหนดชั้นและมาตรฐานของ
สินคาอาจจะทําโดยหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการตลาดตางๆ อยางมีแบบแผน หรือโดยความตก
ลงและเขาใจกันเองระหวางผูซ้ือ ผูขายก็ได : ที่มา (ไพฑูรย รอดวินิจ, 2537) 

2.4  การบรหิารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)  

การบริหารคุณภาพโดยรวม เปนการบริหารองคการทั้งหมดเพื่อใหมีลักษณะที่ดีในดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงตอบสนองความพึงพอใจลูกคาหรือเปนการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงมุงที่เงื่อนไข
ขององคการจากการใชความพยายามปรับปรุงคุณภาพรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายขององคการและใช
คุณภาพเปนปจจัยสําคัญในการประเมินการทํางาน การทํางานขององคการในการควบคุมคุณภาพ
โดยรวม (TQM) โดยเริ่มจากการใหความสําคัญกับคุณภาพ สรางความเขาใจในหลักการของคุณภาพ
และพยายามใหพนักงานเนนความสําคัญของการทํางานใหมีคุณภาพ เมื่อผลงานดีลูกคาชอบก็จะ
ไดเปรียบคูแขงอ่ืนๆ จะเห็นไดวาเปาหมายที่สําคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพของ
สินคา ซ่ึงจะเปนเหตุผลสําคัญที่สุดที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยจะตองตระหนักถึงความ
ตองการของลูกคาอยูเสมอ ตลอดจนมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เหลานี้ถือวาเปนเรื่องจําเปนที่จะทํา
ใหองคการสามารถผลิตสินคาคุณภาพ สามารถแขงขันในตลาดได โดยยึดแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

2.4.1 การปฏิบัติการขององคการ 
1) ภาวะผูนํา 
2) ขอความบรรยายธุรกิจ 
3) วิธีดําเนินงานปฏิบัติการที่ประสิทธิผล 
4) การสนับสนุนชวยเหลือจากพนักงาน 
5) การฝกอบรม 

ผลตอบแทน (Yields): อะไรคือ สวนสําคัญ และอะไรคือ ส่ิงที่ไดรับผลสําเร็จ 
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2.4.2  หลักการดานคุณภาพ 
1) มุงลูกคา 
2) ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
3) มอบอํานาจใหพนกังาน 
4) มีการสรางมาตรฐานเทียบเคียง 
5) ระบบสงสินคาทันเวลาพอดี 
6) ใชเครื่องมอืบริหารคุณภาพรวม 

ผลตอบแทน (Yields): หาวิธีการวาอะไรสําคัญ และจะตองประสบผลสําเร็จ 
2.4.3  บรรลุความสําเร็จดานพนักงาน 

1) มอบอํานาจ 
2) ความผูกพนักับองคการ 

ผลตอบแทน (Yields): ทัศนคติของพนักงานซึ่งสามารถประสบความสําเร็จ โดยพิจารณาวา
อะไรสําคัญ และอะไรคือส่ิงที่ไดรับผลสําเร็จ 

2.4.4 ความพอใจของลูกคา 
1) เปนไปตามความตองการของลูกคา 
2) ลูกคามีการซื้อซํ้า 

ผลตอบแทน (Yields): องคการจะมีประสิทธิผลดวยขอไดเปรียบดานการแขงขัน: ที่มา (ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประสงค ประณีตพลกรัง, 2543, การบริหารคุณภาพโดยรวม) 

แนวพระราชดําริในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวคิดในการพัฒนาพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต วาตองใชหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” และใหความหมายไว ดังนี้ 

1) เขาใจ หมายถึง ปญญาที่เขาใจความเปนมาทั้งหมดของความรุนแรง ทั้งประวัติศาสตร 
สาเหตุ อาการ ความสําเร็จและความลมเหลวของการแกปญหาในอดีตและความเปนไปในอนาคต 
เรียกวา เขาใจในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ความไมรู การรูเปนสวนๆ รูอยางลวกๆ รีบๆ แบบตาบอด
คลําชาง นอกจากแกปญหาไมไดแลวยังกลับทําใหปญหาลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้น 

2)เขาถึง หมายถึง เขาถึงความจริง ไมใชรูเพียงผิวเผิน เขาถึงความรูสึกนึกคิด ในความเปน
มนุษยของทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งของตัวเองดวย ถาไมมีสติเราจะไมสามารถเขาถึงความจริงได ถา
เขาไมถึงความจริงก็แกไขปญหาไมได 

3) พัฒนา หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติการแกปญหา การพัฒนาที่ถูกตองหรือสัมมาพัฒนา
ตองอยูบนฐานของความเห็นชอบ ดําริชอบ ไดแก ความเขาใจ - เขาถึง ดังกลาวขางตน ถาปราศจาก
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ความเขาใจ - เขาถึง การพัฒนาก็จะผิดพลาดกลายเปนมิจฉาพัฒนา แกปญหาไมไดความรุนแรง
เพิ่มขึ้น 

พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549) นายกรัฐมนตรี ไดกลาวในเวทีนโยบาย
สาธารณะที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการมีสวนรวมในการสรางองคความรูแกนแทของหลักการ 
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา วา 

ถาพิจารณากันในเรื่องของกระแสพระราชดําริ เห็นไดวาเนนในเรื่องของการพัฒนา ซ่ึงเปน
สวนที่จะแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี ประกอบดวยการพัฒนาสองสวน คือ ทางดานจิตใจ 
ความคิด และในดานของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซ่ึงอาจจะมีปญหา มีความขาดแคลนอยูใน
ทองถ่ิน 

หลักในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น จะทรงศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 
ไมวาจะเปนขอมูลทางดานภูมิศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ขอมูลในทองถ่ิน ขอมูลท้ังหมดที่สามารถ
รวบรวมได เรียกวาเปนฐานขอมูล ทรงศึกษาอยางละเอียด กอนจะเสด็จพระราชดําเนินไปตามที่ตางๆ 
และเขาไปชวยแกไขปญหาตางๆ ที่มีในทองถ่ินในลําดับตอไป การแกไขปญหาตางๆ จะแกปญหาที่
เปนจุดเล็กๆ กอน แลวจึงไปแกไขปญหาอื่นๆ ซ่ึงพระองคจะทรงมองภาพที่เปนองครวมหรือมหภาค 

แนวทางในการทรงงานที่พระองคทานไดทรงดําเนินการมาโดยตลอด และมีความสําคัญคือ ทํา
ใหงาย หมายถึง การแกไขปญหาตางๆ ไมควรใชวิธีการที่สลับซับซอนมากนัก ใชวิธีการ  ที่ทําความ
เขาใจไดในสังคมทั่วๆ ไป ไมใชเฉพาะผูที่เกี่ยวของกับปญหาเทานั้น แมกระทั่งชาวบานก็ตองเขาใจ
และมีความรวมมือในการแกไขปญหา 

หลักการที่ทรงใชอีกสวนหนึ่ง คือ การทําตามลําดับขั้น คือทําจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก ทํา
จากสิ่งพื้นฐานกอนแลวคอยๆ พัฒนากาวขึ้นมาเปนลําดับ บางทานก็อาจจะเคยไดยินวา เศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเริ่มตนจากครอบครัวไปสูสังคม จากสังคมไปสูระบบที่กวางขึ้นกวาเดิม จากสหกรณเปน
ระดับจังหวัด เปนระดับประเทศตอไป 

ในเรื่องของภูมิสังคม เปนการรวมทั้งภูมิศาสตรและสังคม พระองคไดทรงใชมาตลอด
ระยะเวลา 60 ป เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขปญหาในเบื้องตน การมีสวนรวมของผูที่อยูใน
พื้นที่ไมวาจะเปนพี่นองประชาชน ขาราชการทุกสวน รวมถึงผูนําทางสังคม ก็มีสวนที่จะเขามาอยูใน
สวนของภูมิสังคมในสวนนี้ดวย 

การมีสวนรวมที่กลาวมานับวามีความสําคัญ เห็นไดจากภาพทางโทรทัศนวา  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจะถามขอมูลตางๆ จากประชาชน ทรงซักถามขอมูลอยางงายๆ และบันทึกไว บางครั้งก็
ทรงจดลงในแผนที่ ทรงถามถึงปญหาวาเขามีความเดือดรอน มีการประกอบอาชีพอะไรบาง มี
ความสุขสบายอยางไร ขัดของในเรื่องใดบาง เปนสวนที่ถือไดวาการมีสวนรวม คือการไดรับปญหา
จากผูที่ตองเผชิญกับปญหานั้นโดยตรง ขอมูลอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ  ทรงใชคําวา “ระเบิดจาก
ขางใน” หมายถึง คนในทองถ่ินจะตองมีสวนในการแกปญหา คือบอกปญหายังไมพอ ยังตองมีสวน
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รวมแกปญหาดวย ยิ่งเปนความคิดของคนในทองถ่ินไดยิ่งดี นั่นเปนแนวการทรงงานที่ตองการจะ
พัฒนาความคิดของคนในทองถ่ินใหสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง แตสวนใหญจะทรงรับขอมูล
ตางๆ มาหาแนวทางแกไขในภาพรวม ซ่ึงเรียกวาการบูรณาการ     ในปจจุบันการบูรณาการทําจาก
หลายๆ สวนที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาดวยกัน 

แนวทางอีกอันหนึ่งในการทรงงานของพระองค คือ การทํางานอยางมีความสุข หมายถึง ผูที่ทํา
ตองเกิดความรูสึกผูกพันกับงานและทํางานอยางมีความสุข เกิดจากความพอใจไดรับความรวมมือจาก
บุคคลอื่นๆ ผลงานมีความกาวหนา 

อีกหลักการหนึ่งที่พูดกัน คือ รู รัก สามัคคี คําวา “รู” การที่จะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะตองรู
เสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหาและวิธีแกปญหา 

รัก คือ เมื่อรูครบถวนกระบวนความแลวจะตองมีความรักที่จะเขาไปแกไขปญหา 
สามัคคี คือ ควรคํานึงเสมอวาจะทํางานคนเดียวไมได ตองรวมมือรวมใจเปนองคกร เปนหมู

คณะ จึงจะมีพลังแกไขปญหาใหลุลวงไปดวยดี ทั้งหมดที่กลาวมาเปนแนวทางในการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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      บทที่ 3 
สถานการณกอนดําเนินการวิจัย 

 
3.1 สถานการณทั่วไป 

จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนผลไม เชน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ 
ทุเรียน เปนตน ที่ผานมาการทําสวนผลไมของเกษตรกรยังประสบกับปญหาดานการเกษตรอยู
ตลอดเวลา และสงผลกระทบตอการดํารงชีพ เพราะสถานการณราคาผลไมมีแนวโนมตกต่ําอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงเกิดจากชวงที่ปริมาณผลผลิตมีจํานวนมากและออกสูตลาดพรอมกัน (Peak) และมี
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจํากัด ประกอบกับขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว เมื่อพนกําหนด (ชวง
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม) ก็จะทําใหผลผลิตเกิดความเสียหาย ดังนั้นเกษตรกรจึงเรงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตโดยไมคํานึงถึงการจัดการคุณภาพสงผลทําใหราคาผลผลิตตกต่ํา โดยมีสาเหตุมาจากตลาด
รองรับผลผลิตของเกษตรกรมีไมเพียงพอ ในชวงผลไมกระจุกตัว เกิดภาวะผลไมลนตลาด สงผลตอ
ราคาผลไมตกต่ํามาโดยตลอด 

จากปญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปพบวา เกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรมในการเพาะปลูก/ผลิต
ผลไมแบบตามใจตนเอง หรือมีการเพาะปลูก/ผลิตผลไมแบบหลากหลายชนิดปลูกสลับชนิดในพื้นที่
เดียวกัน และเกษตรกรมักใชกลไกดานราคามาเปนตัวกําหนดในการตัดสินใจเพาะปลูก/ผลิตผลไม 
เพราะเมื่อผลไมชนิดใดราคาตกต่ําเกษตรกรก็จะทําการโคนทิ้งแลวหันไปเพาะปลูก/ผลิตผลไมที่มี
ราคาสูงกวาในขณะนั้นแทน โดยไมมีการวางแผนการเพาะปลูก/ผลิตผลไมและการจัดการอยางเปน
ระบบ ซ่ึงเกษตรกรมักไมคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนและระยะเวลาในการเสียโอกาส ซ่ึงพฤติกรรมใน
การเพาะปลูก/ผลิตผลไมลักษณะนี้ยอมไมกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
เพราะสถานการณการเพาะปลูก/ผลิตผลไมลักษณะนี้ ทําใหไมสามารถกําหนดทิศทางตลาดและ
วางแผนการตลาดได สงผลตอภาวะราคาผลผลิตที่ขึ้นกับอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) 
ของผลไมในแตละชนิด 

นอกจากนั้น เกษตรกรยังประสบกับปญหาที่เกิดจากสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา อาทิ ภัยธรรมชาติ (ภาวะภัยแลง, ฝนตกชุก) และตนทุนการผลิตที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง อาทิ ปุย เคมีเกษตร วัสดุอุปกรณการเกษตร รวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ
ผลกระทบจากการฉุดราคาของผลไมที่ไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาด และผลไมนําเขา
จากตางประเทศที่มีราคาถูกกวา ลวนสงผลตอปญหาราคาผลผลิตที่เกษตรกรไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
เกษตรกรสวนใหญจึงมักประสบกับการขาดทุนตอเนื่อง ทําใหจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน, 
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สถาบันเกษตรกร (สหกรณ) หรือแมกระทั่งกูยืมเงินนอกระบบ กอใหเกิดปญหาหนี้สินที่ไมสามารถ
สงชําระคืนไดเกิดขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยใหสหกรณการเกษตรเปนสวนหนึ่งในการแกไข
ปญหา ภายใตอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ โดยการชวยเหลือตนเองดวยการใหความรู 
ความเขาใจแกสมาชิกสหกรณ/เกษตรกรในการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของตลาด ตั้งแตการวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การคัดแยก การบรรจุ 
และการขนสงผลผลิตจากฟารมถึงจุดรวบรวม ในชวงแรกจากการศึกษา พบวา พฤติกรรมของ
เกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดมีวิธีการที่ทําใหผลผลิตเสียหายไมไดคุณภาพ ซ่ึงเกิดจากการ
ขาดความรู ความเขาใจในการจัดการคุณภาพของเกษตรกร เชน การใชอุปกรณในการเก็บเกี่ยวมังคุด
ที่ไมเหมาะสม โดยเกษตรมักจะใชตระกอสอยมังคุดใสลงในยามซึ่งทําจากผาหรือถุงปุย แลวบรรจุใส
เขงซ่ึงทําจากหวายไมไผ ทําใหมังคุดเกิดรอยบุบจากการกดทับ หรือหูฉีกขาดจากการบาดของเขง
หวาย ทําใหมังคุดไมไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการกลายเปนสินคาตกไซด ทั้งที่เกษตรกรมีการดูแล
กระบวนการผลิตตลอดชวงระยะเวลาการผลิตอยางดี แตกลับมาเกิดความเสียหายในขั้นตอนการเก็บ
เกี่ยวและการขนสง ดังนั้นสิ่งเหลานี้จึงเปนสิ่งที่ตองเรียนรู แลกเปลี่ยนและพัฒนารวมกัน เพื่อให
เกษตรกรไดมีความรู ความเขาใจในการผลิตผลไมคุณภาพ โดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดวยการ
เปดเวทีเตรียมความพรอมกอนการรวบรวมผลผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตรวมกัน โดยมุงเนนใหมีการรณรงคใหสมาชิก/เกษตรกรเขาใจในกระบวนการผลิต การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและถูกตองเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ผลผลิตมังคุด ซ่ึงมีการคัดแยกเกรดผลผลิตตามความตองการของตลาด หมายความวา สมาชิก/
เกษตรกรจะไดรับราคาตามเกรดคุณภาพผลผลิตของตนเอง คณะวิจัยมองเห็นวาสหกรณการเกษตรมี
สมาชิกที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรเพาะปลูก/ผลิตผลไมเปนหลัก จึงไดศึกษาแนวทางในการ
สงเสริมธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไม ซ่ึงเปนบทบาทหนาที่สําคัญของสหกรณการเกษตรที่
จะตองมีการพัฒนาเพื่อประโยชนสูงสุดที่สมาชิกจะไดรับจากการรวมกลุมกันจัดตั้งเปนสหกรณ
ขึ้นมา ดังนั้นการพัฒนากระบวนการจัดการผลไมใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และการสรางเครือขาย
เพื่อใหไดผลไมคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด ซ่ึงผลไมคุณภาพยังเปนที่ตองการของตลาด
จํานวนมาก และในสวนผลผลิตที่เหลือสามารถสงเสริมใหทําการแปรรูปผลผลิตไดตอไป 

เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีสวนใหญ มีศักยภาพในดานการผลิตผลไมคุณภาพ เพียงแตตองมี
การสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรไดมีความเขาใจและมองเห็นทิศทางที่ชัดเจน ในอนาคตเรื่องการ
วางแผนการผลิตตองใหสัมฤทธิ์ผล, ตองปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติเกษตรกรในการเพาะปลูก/ผลิต
ผลไม, มีการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ สรางเครือขายกลุมผูผลิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุม
ผูผลิตผลไมคุณภาพ, มีการวางแผนการเพาะปลูก/ผลิตพืชหลัก พืชรองและการจัดการอยางเปนระบบ, 
มีการมองตลาดนําการผลิต, มีการจัดการผลไมคุณภาพตามความตองการของตลาดตลอดสาย ทั้งเกรด
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คุณภาพตลาดสงออกตางประเทศ, เกรดคุณภาพตลาดภายในประเทศ จนถึงเกรดตลาดแปรรูป ซ่ึงใน
จังหวัดจันทบุรี มีผูประกอบการลงทุนในเรื่องตลาด Feed Shiel และการแปรรูปขนาดใหญ ซ่ึงเห็นวา
นาจะสรางฐานการผลิตและการตลาดคอนขางมาก นาจะเปนโอกาสที่จะพัฒนาตลาดผลไมคุณภาพ
ใหเติบโตได เมื่อเกษตรกรมองเห็นชองทางการตลาดที่ชัดเจน เกษตรกรก็จะมีความมั่นใจในการผลิต
ผลไมใหไดคุณภาพ 

แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมของเครือขายคุณคา
ผลไม จะเกิดจากการเรียนรูและคนหาเพื่อใหเกิดตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพที่สงผลตอความ
ยั่งยืน ซ่ึงเกิดจากความคิด ความตองการของเกษตรกรผูผลิต โดยมีสหกรณการเกษตรพรอมที่จะ
เขาใจในขบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม จากทุกฝายที่เกี่ยวของตกลงรวมกัน ระหวางเกษตรกร 
สมาชิก สหกรณการเกษตร ผูมีสวนเกี่ยวของ และทีมวิจัย เพื่อใหเกิดรูปแบและกระบวนการสราง
เครือขายผูผลิตผลไมคุณภาพ เชื่อมตอการดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไมคุณภาพของ
สหกรณที่จะใชรูปแบบในการสงเสริม แนะนํา เปนแนวทางสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการชวยเหลือ
ตนเอง ตามอุดมการณ วิธีการ และหลักสหกรณ เพราะที่ผานมาการพึ่งพา นโยบายภาครัฐฯ เชน การ
แทรกแซงราคา การประกันราคา การพยุงราคา ฯลฯ ไมทําใหการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําได
อยางแทจริง หากราคาไมตกต่ํารัฐก็จะไมมีนโยบายดําเนินการ  

การเรียนรูที่ดี  มีประสิทธิภาพ  ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงเปนการเรียนรูการ
เปล่ียนแปลงที่มาจาก “ขางใน” ไมใชใหใครมาหยิบยื่นหรือยัดเยียดให นาที่จะไดแนวความคิดที่
หลากหลายแลวนํามาสรุปเปนรูปแบบสูการปฏิบัติ เกิดจากจิตวิญญาณในการที่จะรวมกันแกไข
ปญหา โดยมีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน กระบวนการวิจัยที่เกิดจากการเรียนรู
เชนนี้ ผูวิจัยคิดวาจะทําใหเกิดจิตสํานึกใหม ใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตผลไม
คุณภาพ จนทําใหสามารถเปนตนแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการจัดการดาน
การตลาดของสหกรณ ซ่ึงเปนเปาหมายที่สําคัญ ที่จะทําใหเกิดการผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูระบบ
การตลาดและการคาที่เปนธรรม นําไปสูการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา โดยมีเกษตรกรสมาชิก 
และสหกรณการเกษตร เปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาของจังหวัดจันทบุรี และหนวยภาครัฐจะ
สามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางยั่งยืน 

ในการดําเนินการจัดตั้งกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ จะมุงเนนไปที่สมาชิกสหกรณที่มีการ
เพาะปลูกมังคุดและเงาะ ในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีสหกรณการเกษตรเขาคิชฌ
กูฏ จํากัด เปนแมขายในการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจผลไมภายใตโซอุปทาน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไมที่เกิดจากการรวมกลุมของเกษตรกรที่มีความ
ตั้งใจที่จะรวมมือกันสรางสังคมเรียนรูสูการพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพและพัฒนาสรางเครือขาย
ทางธุรกิจภายใตโซอุปทานเพื่อนําไปสูระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม ตอไปในอนาคต  
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3.2 สถานการณการผลิตผลไม  

จากการศึกษาสถานการณผลไม ป 2552 พบวาโดยสวนใหญผลไมออกดอกลาชากวาทุกปที่
ผานมา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชวงฝนยาว (ฝนตกถึงเดือนพฤศจิกายน) ประกอบกับชวงที่มีการพัฒนา
ของตาดอกกระทบกับอากาศหนาวเย็นติดตอกันยาวนาน ทําใหผลไมบางชนิดชะงักการพัฒนาของตา
ดอกในชวงนั้น เชน เงาะ มังคุด และลองกอง  

สถานการณการผลิตเงาะ มีพื้นที่เพาะปลูกเงาะประมาณ 117,341 ไร ลดลงจากป 2551 
ประมาณ 13,681 ไร คิดเปนรอยละ 11.66 ผลผลิตที่คาดวาจะออกสูตลาดประมาณ 151,680 ตัน ลดลง
จากป 2551 ประมาณ 27,307 ตัน คิดเปนรอยละ 18.00 ซ่ึงผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดประมาณ
กลางเดือนเมษายนเปนตนไป และผลผลิตสวนใหญจะออกชวงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงปลาย
เดือนมิถุนายน  

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาสถานการณการผลิตเงาะ ยอนหลัง 3 ป (2550 – 2552) พื้นที่
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิต มีแนวโนมลดลงตอเนื่องทุกป แตพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิต
ยังคงมีปริมาณที่สูงมากหากเทียบกับผลไมชนิดอื่น จึงสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาราคาผลผลิต
ตกต่ํา เกิดปญหาชองทางการตลาดไมเพียงพอตอปริมาณผลผลิต ประกอบกับผลผลิตที่ไมไดคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด  

ตารางที่ 3.1 แสดงการประมาณการสถานการณการผลิตเงาะ ยอนหลัง 3 ป (2550 – 2552) 

 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

 
เงาะ 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

โรงเรียน 131,180 181,420 120,760 166,047 106,042 148,848 

สีชมพ ู 11,809 12,044 10,462 12,940 8,012 6,202 

รวม 142,989 193,464 131,222 178,987 114,054 155,050 

สถานการณการผลิตมังคุด มีพื้นที่เพาะปลูกมังคุดประมาณ 140,278 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2551 
ประมาณ 30,954 ไร คิดเปนรอยละ 22.07 ผลผลิตที่คาดวาจะออกสูตลาดประมาณ 74,985 ตัน ลดลง
จากป 2551 ประมาณ 2,744 ตัน คิดเปนรอยละ 3.65 ซ่ึงผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดประมาณปลายเดือน
เมษายนเปนตนไป และผลผลิตสวนใหญจะออกชวงตนเดือนพฤษภาคมจนถึงตนเดือนมิถุนายน  

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาสถานการณการผลิตมังคุด ยอนหลัง 3 ป (2549 – 2551) พื้นที่
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิต มีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่องทุกป แตมังคุดเปนผลผลิตที่มีทิศทาง
การตลาดที่สามารถขยายตัวไดอีกมากทั้งตลาดตางประเทศและในประเทศ จึงไมสงผลกระทบตอ
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ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา หรือชองทางการตลาดไมเพียงพอตอปริมาณผลผลิต แตปญหาของมังคุด 
คือ ผลผลิตที่ไมไดคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด 

ตารางที่ 3.2 แสดงการประมาณการสถานการณการผลิตมังคุด ยอนหลัง 3 ป (2550 – 2552) 

 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

 
มังคุด 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

รวม 103,091   78,968 109,324 77,729 140,278 80,000 

สถานการณการผลิตลองกอง มีพื้นที่ปลูกลองกองประมาณ 97,566 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2551 
จํานวน 3,235 ไร คิดเปนรอยละ 3.43 ผลผลิตที่คาดวาจะออกสูตลาดประมาณ 38,540 ตัน ลดลงจาก 
ป 2551 ประมาณ 13,930 ตัน คิดเปนรอยละ 36.14 ซ่ึงผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมเปนตนไป และผลผลิตสวนใหญจะออกชวงกลางเดือนกรกฎาคมจนถึงตนเดือนสิงหาคม 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาสถานการณการผลิตลองกอง ยอนหลัง 3 ป (2550 – 2552) พื้นที่
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิต มีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่องทุกป แตปริมาณผลผลิตมีไมสูงมากหากเทียบ
กับผลไมชนิดอื่น แตคาดวาลองกองจะเปนผลผลิตที่นาจะมีปญหาในอนาคต หากไมมีการจัดการที่ดี
รองรับ ก็จะสงผลใหผลิตลนตลาด หรือชองทางการตลาดไมเพียงพอตอปริมาณผลผลิต  

ตารางที่ 3.3 แสดงการประมาณการสถานการณการผลิตลองกอง ยอนหลัง 3 ป (2550 – 2552) 

 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

 
ลองกอง 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

พ้ืนที่
เพาะปลูก 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ 
(ตัน) 

รวม 91,351 48,469  94,331 52,470 97,566 38,540 

3.3 ความเปนมาของสหกรณ 

สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511เปน
สหกรณจํากัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537 มีสมาชิกแรกเริ่มจํานวน 408 ราย ใน 21 กลุม มีสมาชิกถือ
หุน 34,270 หุน เปนจํานวนเงิน 342,700 บาท มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะเอนกประสงค ดังนี้ 

1) ธุรกิจสินเชื่อ – สหกรณจายเงินกูใหแกสมาชิกเปนเงินกูระยะสั้น และระยะปานกลางเพื่อ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร 

2) ธุรกิจรับฝากเงิน – สหกรณสงเสริมใหสมาชิกมีสัยรักการออมและรับฝากเงินจากสมาชิก
เปนเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสรางนิสัยการใชจายและการประหยัด 
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3) ธุรกิจซ้ือ – สหกรณจัดหาปจจัยการผลิตและสินคาอุปโภค บริโภคมาจําหนายตามความ
ตองการของสมาชิก อาทิ ปุย เคมีเกษตร วัสดุอุปกรณการเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงขาวสาร 

4) ธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลผลิต – สหกรณสงเสริมใหสมาชิกมีการผลิตผลไมใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด รวบรวมและจัดหาชองทางการจําหนายผลผลิต
ของสมาชิก อาทิ มังคุด เงาะ ลองกอง ตามความตองการของตลาดทั้งตางประเทศและในประเทศ 

ปจจุบันสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด มีสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 1,375 รายใน 36 กลุม มี
ทุนเรือนหุน 15,277,370 บาท มีทุนสํารอง 3,348,370 บาท มีทุนสะสม 603,129 บาท มีกําไรสุทธิ
ประจําป 2,983,187 บาท มีสินทรัพยรวม 42,756,675 บาท มีหนี้สินรวม 20,544,282 บาท สหกรณมี
ทุนดําเนินงานทั้งส้ิน 22,212,393 บาท 

3.4 ความเปนมาของธุรกิจรวบรวมผลไมสหกรณ 

เนื่องดวยพื้นที่ของอําเภอเขาคิชฌกูฏ เปนแหลงเพาะปลูกและผลิตผลไม อาทิ มังคุด เงาะ 
ลองกอง ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี ทุกปในชวงระยะเวลาที่ผลผลิตมีปริมาณ
ออกสูตลาดเปนจํานวนมาก (Peak) จะสงผลทําใหเกิดปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา สหกรณการเกษตร
เขาคิชฌกูฏ จํากัด ซ่ึงเปนองคการธุรกิจของเกษตรกรที่มีศักยภาพและความสามารถในการพัฒนา
ธุรกิจและการใหบริการแกเกษตรกรสมาชิก จึงเปนศูนยกลางในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร
สมาชิก ในการรวมกันขายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจตอรองในการทํา
การตลาดสินคาเกษตรกรของสมาชิก ซ่ึงไดดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลผลิต มาตั้งแตป 2539 
โดยไดรวมกับหนวยงานภาครัฐตางๆ ในการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําของจังหวัดจันทบุรี มา
จนถึงปจจุบัน 

3.5  การวิเคราะหสถานการณธุรกิจรวบรวมผลไมสหกรณ  
3.5.1 วิเคราะหจุดแข็ง (ดานการผลิต) 

- พื้นที่เพาะปลูกมีความเหมาะสมทั้งทางดานภูมิศาสตร ภูมิอากาศและสภาพแวดลอมทั่วไป 
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การเกษตรประมาณรอยละ 51.86 ของพื้นที่ทั้งหมด 

- มีหนวยงานวิชาการเกษตรที่สนับสนุนความรูดานเทคโนโลยีการผลิตใหแกเกษตรกร/
สมาชิกสหกรณ ไดแก สถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี /ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี /
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีและสํานักงานเกษตรอําเภอในจังหวัด  

- เกษตรกร/สมาชิกสหกรณสวนใหญ มีความรู ความสามารถ (Knowledge) ในการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลไมคุณภาพ 

- สหกรณมีการรวมกันซื้อปจจัยการผลิต และสนับสนุนปจจัยการผลิต (ปุย /เคมีเกษตร/วัสดุ
อุปกรณทางการเกษตร) ใหแกสมาชิกแบบปลอดดอกเบี้ย เพื่อลดตนทุนในการผลิต 

- สหกรณมีบริการการใหสินเชื่อเพื่อการเกษตรใหแกสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
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3.5.2 วิเคราะหจุดแข็ง (ดานการตลาด) 
- สหกรณมีการดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลผลิตทางการเกษตร (ธุรกิจรวมกันขาย) 

และมีการรวมกลุมกันของสหกรณทําใหมีอํานาจในการตอรองดานราคาไดงายขึ้น 
- การสรางตราสินคาสหกรณ (Brand) ใหมีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับในตลาด 
- การดําเนินธุรกิจรวมกันขาย (รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร) เชน ผลไมของสหกรณ ทาํให

สามารถวางแผนการตลาดลวงหนาได และเพิ่มศักยภาพในการจัดหาชองทางการตลาด 

3.5.3 วิเคราะหจุดออน (ดานการผลิต) 
- การผลิตสินคาคุณภาพมีตนทุนในการผลิตสูง ตั้งแตการผลิต จนถึงการขนสง 
- การเก็บเกี่ยวทําใหผลผลิตเกิดการเสียหายไดงาย เชน เงาะขนหักและช้ํางาย  
- การประมาณการผลผลิตที่คลาดเคลื่อน ทําใหไมสามารถกําหนดปริมาณแนนอนได 
- สหกรณยังขาดเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโรงคัดแยก (Packing House) 
- สมาชิกขาดเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต จนถึงการขนสง 

3.5.4 วิเคราะหจุดออน (ดานการตลาด) 
- สหกรณยังขาดบุคลากรที่มีความรูดานการตลาดในธุรกิจรวมกันขาย (รวบรวมผลผลิต

ทางการเกษตร) ของสหกรณ 
- สหกรณยังขาดการทําประชาสัมพันธ ทําใหไมสามารถขยายตลาดไดกวางขึ้น 
- สมาชิกยังขาดความรู ความเขาใจวัตถุประสงคของการรวมกันขาย (ทําใหไมเกิดความภักดี

ตอสหกรณ) 

3.5.3 วิเคราะหโอกาส 
- สหกรณเปนองคกรธุรกิจที่มีหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุน 
- ผลไมคุณภาพยังเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหสามารถ

ขยายชองทางการตลาดได 
- ผลไมที่ไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาด (เกรดตกไซด) สามารถแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลคาผลผลิตได 

3.5.4 วิเคราะหอุปสรรค 
- ดานภัยธรรมชาติ โรคระบาดจากแมลง ทําใหผลผลิตเสียหาย 
- ดานตนทุนในการขนสงที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาน้ํามัน 
- ดานนโยบายเขตการคาเสรีของรัฐบาล Free Trade Area (FTA) 
- ดานการเมืองขาดเสถียรภาพ ไมมีอํานาจตอรองหรือควบคุมทางการคา 
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3.6   จุดเริ่มตนของเครือขาย 

การดําเนินการแกไขปญหาราคาผลไมตกต่ําในระดับจังหวัดที่ผานมา พบวา การดําเนินการ
รวบรวมผลไมของสหกรณสวนใหญ ขึ้นอยูกับนโยบายภาครัฐของสวนราชการ (คชก.) ในการ
สนับสนุนงบประมาณดานการบริหารจัดการและตลาดมาโดยตลอด จึงคิดวาการดําเนินงานดังกลาว
ไมยั่งยืน หากรัฐไมใหการสนับสนุนสหกรณก็ไมสามารถดําเนินธุรกิจการรวบกันขายผลผลิตดวย
ตนเองได จึงเกิดแนวคิดที่จะสงเสริมธุรกิจขายของสหกรณอยางเปนระบบ มุงหวังใหขบวนการ
สหกรณเปนจุดศูนยกลางในการรวบรวมผลผลิต เพื่อชวยเหลือสมาชิกดานการรวมกันขาย และเปน
สวนหนึ่งในการสกัดกั้นไมใหผลผลิตกระจุกตัวในตลาด ทําใหเกิดผลผลิตลนตลาดมีผลกระทบตอ
ราคาผลผลิตตกต่ํา โดยไดแนะนําสงเสริมใหขบวนการสหกรณ ตระหนักถึงความสําคัญของการ
รวมกันขายโดยวิธีการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็งสามารถเปนศูนยกลาง
ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรสรางอํานาจการตอรองดานการตลาดใหแกสมาชิก              
หากสามารถดําเนินการสําเร็จขบวนการสหกรณก็จะเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาราคาผลผลิต
ตกต่ําในระดับจังหวัด และสามารถถวงดุลดานราคาใหแกเกษตรกร ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ        
จากคนกลาง 

ความสําคัญในการจัดการคุณภาพผลไม เพื่อสรางความแตกตางใหกับผลไมของสหกรณ     
เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับคูคา จนพัฒนาไปสูการเปนคูคาถาวร สงผลตอการเพิ่มชองทาง
การตลาดในอนาคต  เนื่องจากการจัดการดานคุณภาพสินคาตองใชความพยายามในการทําความ
เขาใจ  ซ่ึงเกษตรกร/สมาชิกยังยึดติดกับการจัดการในแบบเดิม ที่มักบรรทุกผลไมใสในเขง และมีการ
บรรจุผลไมคละไมแยกตามคุณภาพ หากสหกรณตองมาทําการคัดแยก ก็จะทําใหเปนการเพิ่มตนทุน
ในการจัดการสิ่งเหลานี้ตองใชเวลาในการสรางความเขาอยูตลอดเวลาที่สหกรณทําการรวบรวมผลไม
จากสมาชิก 

การรวบรวมผลไมตองใชเงินทุนจํานวนมากในการรับซ้ือผลไมจากเกษตรกร/สมาชิก รูปแบบ
การคาโดยทั่วไปเปนการฝากขาย คือ ผูซ้ือผลไมจากสหกรณจะนําผลไมไปจําหนายกอนแลวจึงคอย
ชําระเงินภายหลัง โดยเฉพาะหางคาสง-คาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ซ่ึงมีระยะเวลาในการชําระ
เงิน 7 วัน หลังจากสงสินคา ทําใหสหกรณขนาดเล็กที่มีเงินทุนนอยไมสามารถรวมคาไดประสบ
ความสําเร็จในการรวมคาเทาที่ควร เพราะหากตองกูเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงมาเปนทุนหมุนเวียนก็จะ
ทําใหตนทุนการผลิตสูง ไมสามารถเขาไปแขงทางการตลาดได 
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บทที่ 4 
กระบวนการวิจัย 

 
กระบวนการวิจัยในครั้งนี้ มุงเนนรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participatory Action Research : PAR) โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม เพื่อคนหา
คุณคาที่มีอยูในตัวตนของผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยทุกฝาย กระตุนใหเกิดความกลาที่จะแสดงออก
ทางความคิด ความรูสึกที่เปนตัวตนที่แทจริง เกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน เขาใจและเขาถึงปญหา
จากความตองการที่แทจริง เกิดการรวมกันระดมความคิดในการหาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค 
และรวมกันพัฒนาเพื่อใหเกิดรูปแบบ (Model) การสรางเครือขายผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสู
เครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ โดยมีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการ
ขับเคลื่อน ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ได
ตั้งเปาหมายไว กระบวนการวิจัยไดกําหนดการดําเนินงานออกเปนแนวทางปฏิบัติ 13 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1: การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการวิจัย  
                        ระหวางนักวิจัย และสหกรณการเกษตรเปาหมาย 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อช้ีแจงและสรางความเขาใจในสาระสําคัญของโครงการวิจัย วัตถุประสงค ผลลัพธที่

คาดหวัง กรอบคิด/กรอบแนวทางในการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจ
รวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน ภายใตการ
จดัการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย  

2. เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นความสําคัญของโครงการวิจัย สมัครใจพรอมที่จะรวมเดินทาง
ไปดวยกัน เพื่อประโยชนของเกษตรกร/สมาชิก สหกรณ ชุมชน และสังคมสวนรวม 
วิธีการดําเนินงาน 

1. ประสานงานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเปาหมาย (คณะกรรมการและเจาหนาที่
ฝายจัดการของสหกรณ) ช้ีแจงและสรางความเขาใจในสาระสําคัญของโครงการวิจัย เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

กิจกรรมที่ 2: การสํารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกสหกรณเขารวมโครงการวิจัย  
                      ตามกรอบแนวทางการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อสํารวจและคัดสรรเกษตรกร/สมาชิกสหกรณเขารวมโครงการวจิัยโดยความสมัครใจ  
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2. เพื่อกําหนดคุณลักษณะกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ตามกรอบแนวทางในการรวมกลุมผูผลิต
ผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางใน
การขับเคลื่อน ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย  
วิธีการดําเนินงาน 

1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/วิธีการที่
เหมาะสมในการสํารวจและคัดสรรเกษตรกร/สมาชิกสหกรณที่มีความสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย 

2. กําหนดคุณลักษณะของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพตามกรอบแนวทางในการรวมกลุมผูผลิต
ผลไมคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 3: การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางเกษตรกรสมาชิกเปาหมาย 
                         สหกรณการเกษตร และผูมีสวนเกี่ยวของ 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อช้ีแจงและสรางความเขาใจในสาระสําคัญของโครงการวิจัย วัตถุประสงค ผลลัพธที่

คาดหวัง กรอบคิด/กรอบแนวทางในการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจ
รวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน ภายใตการ
จัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย  

2. เพื่อใหเกิดความเขาใจและสมัครใจพรอมที่จะรวมเดินทางไปดวยกัน เพื่อประโยชนของ
เกษตรกร/สมาชิก สหกรณการเกษตร ชุมชน และสังคมสวนรวม     

3. เพื่อใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพจากความตองการที่แทจริง 
4. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวมในการคนหาปญหา อุปสรรคในการผลิต

ผลไมใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดของเกษตรกร/สมาชิกเปาหมาย  
วิธีการดําเนินงาน 

1. ประสานงานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และผูมีสวนเกี่ยวของ 
เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/วิธีการ วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุมฯ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมี
สวนรวมในการคนหาปญหา อุปสรรคในการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของตลาด กลุมเปาหมายที่เขารวมในการประชุมฯ จะประกอบดวย เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ
เปาหมาย, คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
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กิจกรรมที่ 4: การเปดเวทีสัญจรแบบมีสวนรวมระหวางกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ สหกรณการเกษตร 
                      และผูมีสวนเกี่ยวของ 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวมระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ และสมาชิกกลุม

ผูผลิตผลไมคุณภาพ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรูที่หลากหลายทั้งความรูดานวิชาการและ
ประสบการณในการทําสวนผลไมคุณภาพที่มีอยูในตัวตน จนเกิดการสราง “เครือขายการเรียนรู”    
ในการพัฒนากระบวนการผลิตผลไมใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด 

2. เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติในการทําสวน/ผลิตผลไมคุณภาพ เกิดการพัฒนา
กระบวนการการจัดการคุณภาพผลไม นําไปสูรูปแบบการทําสวน/ผลิตผลไมคุณภาพของเกษตรกร/
สมาชิกสหกรณ  

3. เพื่อคนหากรอบแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสู
เครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการ
ขับเคลื่อน ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย  
วิธีการดําเนินงาน 

1.ประสานงานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และผูมีสวนเกี่ยวของ 
เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/วิธีการ วัน/เวลาและสถานที่ในการเปดเวทีสัญจร เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสัญจร ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและกลุม
ผูผลิตผลไมคุณภาพ โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายที่เขารวมในเวที 
จะประกอบดวย ทีมวิจัย, คณะกรรมการและ/หรือเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ และแกนนํากลุม
ผูผลิตผลไมคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 5: การเพิ่มพูนองคความรูทางวชิาการดานการผลิตสินคามาตรฐานอาหารปลอดภัย                  
                      (Food Safety) ภายใตระบบการปฏิบตัิทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเพิ่มพูนองคความรูทางวิชาการดานการจัดการคุณภาพผลไมใหแกเกษตรกรสมาชิกมี

ความรู ความเขาใจ ในการผลิตสินคามาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ภายใตระบบการ
ปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP)       

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรสมาชิกไดเขาสูระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่
เหมาะสม (GAP) และไดรับการรับรองมาตรฐาน (Q-Mark) จากหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐาน  

3. เพื่อพัฒนามาตรฐานในการผลิตผลไมของเกษตรกรสมาชิก ใหสามารถกําหนดเปน
มาตรฐานสินคาของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
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วิธีการดําเนินงาน 
1.ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/วิธีการใน

การสงเสริม สนับสนุนเพิ่มพูนองคความรูทางวิชาการดานการจัดการคุณภาพผลไม ภายใตระบบการ
ปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหคําแนะนําในการเขาสูระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดี
ที่เหมาะสม (GAP) เพื่อรับการตรวจประเมินฟารมของสมาชิก ตลอดจนไดรับการรับรองมาตรฐาน 
(Q-Mark) จากหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐาน  

3. เพื่อตรวจเยี่ยมฟารม สํารวจและติดตามสถานการณการผลิต ปญหา อุปสรรคในการผลิต
ผลไมของเกษตรกรสมาชิกใหเปนไปตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

กิจกรรมที่ 6: การเพิ่มพูนองคความรูจากการศึกษาเรียนรูผานประสบการณตรงสูการปฏิบัติจรงิ      
                      ดานการพฒันาประสิทธิภาพการจัดการคณุภาพสนิคาเกษตร 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเพิ่มพูนองคความรูดานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสินคาเกษตรใหแก

สมาชิก มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาการจัดการคุณภาพสินคา สามารถจัดการคุณภาพสินคาให
ไดตรงตามความตองการของตลาดเปาหมาย       

2. เพื่อเสริมสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูล และประสบการณในการผลิตผลไม
คุณภาพระหวางสมาชิกกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณทั้งดานการผลิตและ
การตลาด สรางความมั่นใจในการผลิตผลไมคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 

3. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผลไมคุณภาพระหวางสมาชิก
กลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ และเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณการเกษตรในสวน
ของการขยายชองทางการตลาด 
วิธีการดําเนินงาน 

1.ประสานงานหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและ
กําหนดรูปแบบ/กิจกรรม วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ ในการศึกษาเรียนรูผานประสบการณ
ตรงนําไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสินคาเกษตรของกลุมผูผลิต
ผลไมคุณภาพ 

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู ผานประสบการณตรงนําไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อ
เพิ่มพูนองคความรูดานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสินคาเกษตร กลุมเปาหมายที่รวม
คณะศึกษาเรียนรูจะประกอบดวย แกนนํากลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ, คณะกรรมการและ/หรือเจาหนาที่
ฝายจัดการของสหกรณ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  
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กิจกรรมที่ 7: การสนับสนุนการผลิตผลไมคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการผลิตผลไม 
                       คุณภาพ ภายใต “โครงการสินเชื่อเอ้ืออาทร” 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมและสรางโอกาสในการผลิตผลไมคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการ

ผลิตผลไมคุณภาพ โดยการสนับสนุนสินเชื่อปจจัยการผลิตในลักษณะปลอดดอกเบี้ย  
2. เพื่อชวยลดตนทุนปจจัยการผลิตในสวนของภาระดอกเบี้ย  
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทําสวนผลไมของเกษตรกรสมาชิก 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ และผูประกอบการคาวัสดุการเกษตรที่

สมัครใจเขารวมโครงการ ช้ีแจงและสรางความเขาใจในวัตถุประสงคโครงการ รวมวางแผนและ
กําหนดรูปแบบ/กิจกรรม วัน/เวลาและสถานที่ ในดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. ดําเน ินการจัดกิจกรรมโครงการสินเชื่อเอื้ออาทร เพื่อใหเกษตรกรสมาชิกสามารถเลือกซ้ือ
สินคาและบริการไดตามความตองการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด  

3. ติดตาม สรุปผลการดําเนินงานโครงการระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

กิจกรรมที่ 8: การเจรจาการคาเพื่อสรางเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ 
2. เพื่อเจรจาการคารวมกับคูคากลุมเปาหมายเดิม และคูคากลุมเปาหมายใหมเพื่อขยายชองทาง

การตลาดธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ 
วิธีการดําเนินงาน 

1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/วิธีการใน
การสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ 

2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และคูคาในแตละตลาดเปาหมาย เพื่อเจรจาการคารวมกับคูคา
กลุมเปาหมายเดิม และคูคากลุมเปาหมายใหมเพื่อขยายชองทางการตลาดธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ
ของสหกรณ  

กิจกรรมที่ 9: การประชุมเชงิปฏบิัติการแบบมีสวนรวม เพื่อเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการ 
                      รวบรวมผลผลิตระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดรับซื้อผลผลิต ช้ีแจง/สรางความเขาใจในแนวทางการรวบรวม

ผลผลิตในตลาดแตละเปาหมายระหวางเกษตรกร/สมาชิก สหกรณ และคูคา 
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2. เพื่อสรางความเขาใจแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน ลดปญหาความไมเขาใจและความ
ขัดแยงอันอาจจะเกิดขึ้นระหวางดําเนินงาน  

3. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการผลิตผลไมคุณภาพ สรางแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตมังคุด
คุณภาพเพื่อการสงออก  
วิธีการดําเนินงาน 

1. ประสานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และบริษัท ริชฟวด 
เฟรชฟรุต จํากัด เพื่อรวมวางแผนและกําหนดรูปแบบ/วิธีการ วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการรวบรวม
ผลผลิตระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบมีสวนรวม 
กลุมเปาหมายที่ เขารวมในเวที จะประกอบดวยเกษตรกร/สมาชิก, กลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ, 
คณะกรรมการและ/หรือเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ, พันธมิตรผูประกอบการคาผลไมและ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมที่  10: การตรวจเยี่ยมฟารม จุดรวบรวมผลผลติของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ  
                         และศูนยรวบรวมและคัดแยกผลไมคุณภาพของสหกรณ 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อสรางมิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางเกษตรกร/สมาชิก, กลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ, 

สหกรณ, พันธมิตรทางธุรกิจ (ผูประกอบการคาวัสดุการเกษตร และผูประกอบการคาผลไม) 
2. เพื่อศึกษา แนวทางการปฏิบัติงานของเกษตรกร/สมาชิก สํารวจสถานการณการผลิตและ

ปริมาณผลผลิต รวมถึงการคัดสรรผลผลิตตามความตองการของตลาดแตละเปาหมาย ตลอดจน
แนะนํา สงเสริม และแกไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อศึกษา แนวทางการดําเนินงานจุดรวบรวมผลผลิตของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพในแตละ
พื้นที่ และการดําเนินงานศูนยรวบรวมและคัดแยกผลไมคุณภาพของสหกรณ ตลอดจนแนะนํา 
สงเสริม และแกไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน 
วิธีการดําเนินงาน 

1. ประสานงานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และผูมีสวนเกี่ยวของ 
เพื่อรวมวางแผนและกําหนดชวงระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินการตรวจเยี่ยม 

2. รวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ ดําเนินการตรวจเยี่ยมฟารมเกษตรกร/สมาชิก แนะนํา สงเสริม 
ติดตามการปฏิบัติงานของเกษตรกร/สมาชิก สํารวจสถานการณการผลิตและปริมาณผลผลิต รวมถึง
การคัดสรรผลผลิตตามความตองการของตลาดแตละเปาหมาย ตลอดจนแกไขปญหา อุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
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3. รวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ ดําเนินการตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิตของกลุมผูผลิตผลไม
คุณภาพ และศูนยรวบรวมและคัดแยกผลไมคุณภาพของสหกรณ แนะนํา สงเสริมการดําเนินงานโดย
มุงเนนการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตตลอดสายขบวนการผลิต ตั้งแตฟารมจนถึงศูนยรวบรวมและ
คัดแยกผลไมคุณภาพของสหกรณ สูผูบริโภคตลาดในแตละเปาหมาย ตลอดจนแกไขปญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน 

กิจกรรมที่ 11: สรุปชองทางการตลาดและการจําหนายผลไมของเครือขายกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ   
                        และสหกรณการเกษตรเขาคชิฌกูฏ จํากัด 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาโครงสรางชองทางการตลาดและพฤติกรรมการจําหนายผลไมของเครือขายกลุม
ผูผลิตผลไมคุณภาพ และสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 

2. เพื่อรวบรวมและสังเคราะหขอมูลท่ีไดรับ กําหนดกรอบแนวทางในการเชื่อมโยงสูเครือขาย
ธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน 
ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย 
วิธีการดําเนินงาน  

1. ประสานงานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และกลุมผูผลิตผลไม
คุณภาพ ทั้ง 4 กลุม เพื่อช้ีแจงและสรางความเขาใจในการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการจําหนายผลไม 
ในตลาดแตละเปาหมาย  

2. สังเคราะหขอมูลที่ไดรับ และโครงสรางชองทางการตลาด กําหนดกรอบแนวทางในการ
เชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางใน
การขับเคลื่อน ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย  

กิจกรรมที่ 12: การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสรุปผลการดําเนินงานธุรกิจรวบรวม 
                           ผลไมคุณภาพของสหกรณระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางจิตสํานึกและความมุงมั่นที่จะรวมกันพัฒนาสหกรณของผูมีสวนเกี่ยวของ    
2. เพื่อคนหาปจจัยความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขจากความตองการที่แทจริง

รวมกัน โดยมุงเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูแบบมีสวนรวม 
3. เพื่อรวบรวมและสังเคราะหขอมูล ขอเสนอแนะ กําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไมของสถาบันเกษตรกร ในป 2553 
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วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และบริษัท ริชฟวด 

เฟรชฟรุต จํากัด เพื่อรวมวางแผนและกําหนดรูปแบบ/วิธีการ วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสรุปผลการดําเนินงานธุรกิจรวบรวม
ผลไมคุณภาพ โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
กลุมเปาหมายที่เขารวมในการประชุม จะประกอบดวย เกษตรกร/สมาชิก, แกนนํากลุมผูผลิตผลไม
คุณภาพ, คณะกรรมการและ/หรือเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ, พันธมิตรผูประกอบการคาผลไม
และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมที่ 13: การเปดเวทีแบบมีสวนรวม เพื่อสังเคราะหถอดบทเรียนจากกระบวนการเรียนรู             
                           รูปแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขาย   
                           ธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อช้ีแจงและสรางความเขาใจในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไม
คุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน นําไปสูการดําเนินธุรกิจ
รวบรวมและจําหนายผลไมคุณภาพ  

2. เพื่อสังเคราะหถอดบทเรียนจากกระบวนการเรียนรูรวมกัน กําหนดรูปแบบการทําสวนผลไม
คุณภาพของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มี
สหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนตามความตองการที่จริง โดยมุงเนนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แบบมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 
วิธีการดําเนินงาน 

1. ประสานงานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และผูมีสวนเกี่ยวของ 
เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ /วิธีการ  วัน/ เวลาและสถานที่ในการเปดเวที  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. เปดเวทีแบบมีสวนรวม เพื่อสังเคราะหถอดบทเรียนจากกระบวนการเรียนรูรวมกัน กําหนด
รูปแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวม
ผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนระหวางผูมีสวน
เกี่ยวของ โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมในเวที จะประกอบดวย เกษตรกร/สมาชิกกลุมผูผลิตผลไม
คุณภาพ คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ   
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บทที่ 6 
บทสรุป ขอเสนอแนะ 

 
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน : เครือขายคุณคาผลไม มุงดําเนินการวิจัยเพื่อท่ีจะสราง

ความเขาใจใหเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของ ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การผลิตผลไมที่มีคุณภาพเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนคูคา ผูบริโภค  
ในการซื้อผลไมตองคุมคากับเงินที่เขาจาย ซ่ึงในการปฏิบัติงานตามกระบวนการวิจัย มุงเนนในสวน
ของกลุมผูผลิตผลไมเพื่อคนหารูปแบบการทําสวนผลไมที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของตลาดแตละเปาหมาย ผานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวมระหวางเกษตรกรสมาชิก
กลุมผูผลิตผลไม สหกรณการเกษตร ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ ที่เต็มเปยมไปดวยพลังแหงการ
รวมมือ รวมใจ องคความรู ประสบการณ ภูมิปญญา ถูกถายทอดผานการบอกเลาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน สรางเปนเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ จึงเปนส่ิงจําเปนอยางมาก ในการทําการตลาดยุคใหม 
นํามาซึ่งการเชื่อมโยงโซอุปทานเกิดเปนเครือขายคุณคาผลไม 

สหกรณการเกษตรสวนใหญยังมุงขยายสินเชื่อ โดยไมใหความสําคัญกับการสงเสริมพัฒนา
อาชีพหลักของสมาชิกซึ่งเปนเกษตรกร ไมมีการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมผูผลิต ขาดการเชื่อมโยง
เครือขายอยางเปนระบบ ทําใหขาดขอมูลในการวางแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ 

เกษตรกรผูเปนสมาชิก ก็ไมเห็นความสําคัญในกิจกรรมที่เปนอาชีพหลักของตน ขาดหลักการ
และอุดมการณสหกรณ 

ทุกฝายลืมไปวาฐานะความเปนอยูและอาชีพเกษตรกร มีผลโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ เมื่อสมาชิกไมเขมแข็ง สหกรณจะเขมแข็งไดอยางไร 

ในอดีตเกษตรกรทําการเกษตรตามความเคยชิน ไมมีการวางแผน ขาดความรู ความเขาใจใน
การจัดการฟารมอยางแทจริง การดูแลเอาใจใสผลผลิต การเก็บเกี่ยว และคัดแยกไมดีพอ ทําใหผลผลิต
ดอยคุณภาพเกิดความเสียหาย ผลผลิตออกมาจํานวนมากแตไมมีตลาดรองรับ ผลผลิตถูกบรรทุกเร
ขายไปเรื่อยๆ เปนการสิ้นเปลืองเวลา และคาใชจาย ยิ่งเพิ่มความเสียหายใหกับผลผลิต สุดทายราคาที่
ไดรับคือ “ความจํายอม” ราคาเทาไหร ก็ตองขาย ถาไมขายผลผลิตก็จะเนาเสีย 

พบวาเงาะมีอายุการเก็บรักษาไดไมนาน ผลจะเหี่ยวและมีสีดํา จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทีมวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรแลว 
พบวา ขั้นตอนที่สําคัญในการรักษาคุณภาพ นอกจากเทคโนโลยีการเก็บรักษาแลว ส่ิงสําคัญที่สุด      
ก็คือ ขบวนการเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพนั่นเอง  

เร่ิมตั้งแตขบวนการคัดเลือกเงาะจากฟารมที่มีการจัดการที่ดีและเหมาะสม ตลอดสายการผลิต  
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เงาะคุณภาพดี มีลักษณะพื้นสามสีผิวสะอาดไมมีตําหนิ (แดง เหลืองเล็กนอย ปลายขนเขียว) 
ขนาด 28-32/ กก. ซ่ึงเปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดตางประเทศ   

เงาะคุณภาพเกรดรองลงมาพื้นสีออกแดงมีตําหนิที่เกิดจากศัตรูพืชเล็กนอย แตถามีการจัดการ
และเก็บเกี่ยวที่ดี ก็ถือวาเปนเงาะคุณภาพ มีอายุการจําหนายไดนานกวาเงาะที่ไมมีการจัดการคุณภาพ 

ควรมีการแนะนําขั้นตอนการเก็บเกี่ยว สรางความเขาใจในวิธีการเก็บเกี่ยวใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพ เกษตรกรตองใชตาขายรองปองกันไมใหเงาะตกลงพื้น เพราะจะทําใหผลชํ้า ติดเชื้อโรคหรือ
ส่ิงปนเปอน จากนั้นควรใชกรรไกรรอนที่ขั้วผล ใหเหลือกานประมาณ 1 เซนติเมตร บรรจุลงใน
ตะกราไมเกิน 15-18 กิโลกรัมตอตะกรา หามกระแทก เพราะจะทําใหขนเงาะหักหรือชํ้า  

ตลาดในประเทศ เมื่อผลผลิตจากฟารมสงถึงสหกรณ เจาหนาที่จะทําการตรวจรับเงาะ โดยไมมี
การถายเทเงาะเพราะจะทําใหชํ้าเสียหาย สหกรณใชวิธีสุมตรวจคุณภาพและชั่งน้ําหนัก ทําการลดน้ํา
เพื่อรักษาความสด ใสปายชื่อแลวจัดเรียงพรอมสงใหกับคูคา เกษตรกรจะตองมารับตะกราบรรจุเงาะ
กอนวันจัดสงใหสหกรณ    

ตลาดตางประเทศตองทําความสะอาดดวยน้ํา ทําการบรรจุตามความตองการของตลาดแตละ
เปาหมาย ดังนี้ 

การจัดสงเงาะโดยทางเรือ ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 วัน ตองนําเงาะใสอางลางทําความสะอาด
นํามาผึ่งใหแหงตามธรรมชาติ หามใชพัดลมเปา จากนั้นบรรจุใสถุงที่มีคุณสมบัติเฉพาะในตะกรา 
ขนาดบรรจุ 8.5 กิโกกรัม ขนขึ้นตูคอนเทรนเนอร เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศา ใชเวลาเดินทางถึง
ตลาดเจียงหนาน ประเทศจีน  

การจัดสงเงาะโดยทางเครื่องบินไปตลาดเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง ตองการเงาะคุณภาพพื้นสามสี (แดง  
เหลืองเล็กนอย ปลายขนเขียว ) ตองนําเงาะใสอางลางทําความสะอาด บรรจุเรียงในกลองโฟม         
นําฟองน้ําชนิดบางวางดานบนใสน้ําแข็ง ปดฝาพรอมจัดสง ใชรถ 6 ลอ เที่ยวละประมาณ 500-700 
กลอง ปดผาใบสงสนามบินสุวรรณภูมิ  

การจัดสงเงาะทางรถ 10 ลอ ไปตลาดเวียดนาม ตองการเงาะคุณภาพพื้นสามสี (แดง เหลือง
เล็กนอย ปลายขนเขียว ) เกรดรองจากตลาดเซี่ยงไฮ เกษตรกรมารับตะกราจากสหกรณในชวงเย็น
กอนวันเก็บผลผลิต ตลาดนี้เกษตรกรสมาชิกตองใชใบตองกรุรอบตะกราบรรจุ 

มังคุด เปลือกบางเกิดลอยช้ํางาย ทําใหผลแข็งเสียหาย ในการเก็บเกี่ยว เกษตรกรตองให
ความสําคัญเพื่อปองกันไมใหมังคุดเกิดลอยช้ํา เพราะจะทําใหมังคุดตกเกรด ขายไมไดราคา 

ควรมีการแนะนําขั้นตอนการเก็บเกี่ยว สรางความเขาใจในวิธีการเก็บเกี่ยวใหไดมังคุดที่มี
คุณภาพ เกษตรกรตองใชตะกรอสอย ปองกันไมใหขั้วฉีกขาด แลวใชกระปองพลาสติกชอลงจากตน 
ปองกันไมใหเกิดการกระแทก เสียดสี ใชตะกราพลาสติกขนสง ปองกันการแตก ชํ้า ควรใสมังคุดไม
เกิน 20 กก./ ตะกรา เกษตรกรควรทําการคัดแยกผลมังคุดที่ตกดิน มีสีดํา ผลเล็ก (ดอก) และแตก          
ออกตางหาก กอนนําสงสหกรณ เพื่อลดข้ันตอนในการคัดแยก  
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มังคุดคุณภาพเพื่อการสงออก แบงตามสีผิว ขนาด ขึ้นอยูกับการเจรจากับคูคาในแตละตลาด
เปาหมาย ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บคือชวงที่มังคุดเปนสายเลือดคือผลมีสีแดงเล็กนอย ขนาด
ผลตั้งแต 65-90 กรัมขึ้นไป ขั้วเขียว ผิวมันสวย ไปจนถึงมันลาย ผิวกากใหญ ขนาดผล  90กรัมขึ้นไป 

ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรประสบปญหาขาดทุน มีหนี้สิน จากการเปดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู พบวาในความเปนจริง ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดไมไดเกิดจากผลผลิต แตเกิดจากความไม
เขมแข็ง ความไมเขาใจ และการไมรวมมือกันของตัวเกษตรกรเอง ควรเริ่มที่ตัวเองกอน แลวชวนคน
อ่ืนทําตาม อยามัวแตพูด ตองลงมือทํา อยาคิดวาตองทําอยางนั้น อยางนี้ ประชุมจบแลวจบเลย ไมได
นําไปสูการปฏิบัติ และติดตามผลก็จะไมสําเร็จ ส่ิงสําคัญตองมีการสื่อสาร สรางความเขาใจ ถึง
เปาหมาย วัตถุประสงคที่จะดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และ
มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ผลผลิตที่ดียอมเกิดจากคนดีมีคุณภาพ หากมีการจัดการฟารมที่ดี 
ผลผลิตมีคุณภาพก็จะสงผลตอราคาผลผลิตที่เกษตรกรจะไดรับ 

ภายใตงานวิจัยนี้ ประเด็นสําคัญอยูที่ การรวมกันขายสรางเครือขายการผลิตเปนหัวใจหลัก    
ในอดีต “เราไมใชตลาดนําการผลิต” ทําใหผลผลิตออกมาลนตลาด รัฐบาลตองทุมงบประมาณมา
ชวยเหลือทุกป เกษตรกรสมาชิกผูผลิตตองปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม ถาอยูโดดเดี่ยวไมรวมตัวกันก็จะ
ขาดโอกาสในดานตางๆ ทั้งนี้ในการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ หากเกษตรกรแตละรายจะเชื่อมโยง
กันเองคงเปนเรื่องยาก ปจจัยสําคัญในการรวมกลุม ก็คือ หนวยงานที่จะสามารถทําหนาที่เปน
แกนกลางในการประสานการรวมกลุม และสรางความเขาใจกระบวนการบริหารจัดการ สหกรณตอง
เปนผูทําหนาที่ในการประสานประโยชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มุงพัฒนาผลผลิต
ใหไดคุณภาพ ขยายโอกาสทางการคาสูชองทางการตลาดใหม รวมทั้งสรางความพึงพอใจในผลผลิต
ของสหกรณแกคูคาและผูบริโภค 

การพัฒนากระบวนการภายใตหวงโซอุปทาน มุงเนนการรวมกลุมเกษตรกรสมาชิก โดยมี
สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เปนแกนกลางในการขับเคลื่อน รวมกับผูมีสวนเกี่ยวทุกฝาย    
ไมวาจะเปน ผูประกอบการคาวัสดุการเกษตร ผูประกอบการสงออกผลไม หางคาปลีก-คาสง
สมัยใหม (Modern Trade) ผูประกอบการคาผลไมตางจังหวัด และเครือขายสหกรณ เพื่อใหเกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพที่ดี ตลอดขบวนการผลิต สามารถตอบสนองความตองการของคูคาและผูบริโภค 
สรางความมั่นใจและการยอมรับในกระบวนการจัดการที่ดีตลอดหวงโซอุปทานใหกับคูคาและ
ผูบริโภค ซ่ึงปจจุบันการผลิตผลไมคุณภาพยังขาดการรวมตัวกันทั้งในแนวราบและแนวดิ่งอยาง
แทจริง 

การวางแผนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถกําหนดลวงหนาไดวาจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในชวงเวลาใด ปริมาณผลผลิตจะออกสูตลาดมีจํานวนเทาใด เปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการ 
ในลําดับตอไป เพื่อใหดําเนินการเชื่อมโยงไปสูการวางแผนการตลาด หลักสําคัญในการจัดทําแผน 
คือ ขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ ซ่ึงในชวงแรกสหกรณยังไมสามารถจัดทําแผนการตลาดได เนื่องจาก
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ขาดฐานขอมูลจากเกษตรกรสมาชิก ซ่ึงเปนผูลงมือปฏิบัติจริง ในการเก็บขอมูลรอบดานนั้นเกษตรกร
สมาชิกตองมีความอดทน โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับตนทุนในการผลิต สถานการณการผลิตและ
ประมาณการผลผลิต ขอมูลเหลานี้ควรรวบรวมสงใหสหกรณกอนฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อจะไดนําไป
วางแผนการตลาดและสามารถเจรจาการคากับคูคาไดโดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบ อันเปนหัวใจสําคัญที่
เชื่อมโยงสูรายไดที่เปนธรรมที่เกษตรกรสมาชิกควรไดรับ และสามารถบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เปรียบเทียบไดวาเกษตรกรสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น 

จากการวิจัยพบประเด็นสําคญั 
1. ขาดการรวมตัวเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน การแขงขันทางการตลาดที่มี

แนวโนมรุนแรงมากขึ้น การตัดราคากันเองเพื่อแยงชิงคูคา รวมถึงราคาผลผลิตตกต่ําจากภาวะสินคา
ลนตลาด ทั้งหมดนี้เปนผลจากการขาดการรวมตัวกันของกลุมผูผลิต ทําใหไมมีการรวมมือกันเปน
กลุม ขาดการประสานงานในหมูผูผลิตกันเอง ทําใหไมมีอํานาจในการตอรอง ขอมูลท่ีเปนประโยชน
ซ่ึงควรนํามาถายทอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไมไดถูกนํามาใช ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ
ตนทุนการผลิต และอาจเสียผลประโยชนจากการที่สามารถใชทรัพยากรรวมกัน  

  ขอเสนอแนะ โครงสรางสหกรณการเกษตรในอนาคต ควรมีการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ   
สหกรณการเกษตรควรเขามาทําหนาที่ รักษาผลประโยชนของสมาชิกอยางจริงจัง เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่แทจริงในการจัดตั้งสหกรณ โดยทําหนาที่เปนแกนกลางในการรวมกลุมผูผลิตผลไม
คุณภาพ เชื่อมโยงเครือขายตลอดโซอุปทานสรางความเขาใจใหสมาชิกในแตละกลุม เห็นความสําคัญ
และผลประโยชนที่จะไดรับจากการรวมตัวกัน โดยเฉพาะขอมูลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน จะถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในดานการผลิต การตลาด หากสมาชิกกลุมผูผลิตและ
สหกรณการเกษตรมีการประสานงานที่ดี โอกาสในการผลิตสินคาคุณภาพที่หลากหลายจะสามารถ
ขยายโอกาสทางการคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ จะมีมากขึ้น ซ่ึงจะนําไปสูการสรางรายไดที่
เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกษตรกรสมาชิกสามารถพึงพาตนเองได และมีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพเกษตรกร 

2. ปญหาคุณภาพผลไมท่ีไมไดมาตรฐาน ไมมีระบบการรับประกันและควบคุมคุณภาพที่ดี         
ทําใหคูคาและผูบริโภคไมมั่นใจในการซื้อผลไม 

  ขอเสนอแนะ  ควรมีการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานมากขึ้น สหกรณตองใหความสําคัญกับการรวมกลุมผูผลิตผลไม
คุณภาพ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรู และพัฒนารวมกันอยางตอเนื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยเนนมาตรฐานเดียวกันในกระบวนการผลิต ตั้งแตเร่ิมตนไปจนถึงการเก็บเกี่ยว  
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การคัดแยกเกรด การบรรจุ การขนสง ควรใหความสําคัญในการตรวจสอบควบคุม ทุกขั้นตอน 
หลีกเลี่ยงการทํางานที่ยุงยาก ซํ้าซอน เพื่อลดความสูญเสียและรักษาคุณภาพผลไมใหมีความสดใหม
เมื่อถึงมือคูคาและผูบริโภค ทําใหผลผลิตสามารถวางจําหนายไดนานมากขึ้น  

3. ความไมสอดคลองของนโยบายภาครัฐ ซ่ึงมีการริเริ่มโครงการหลายโครงการและพบวา
หลายโครงการไมไดถูกนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนอยางแทจริง เกิดจากความไมมี
ประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง การขาดงบประมาณหรือ
งบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนไมตอเนื่อง ที่สําคัญพบวา หนวยงานภาครัฐมักอางเรื่องการขาด
กําลังคนที่มีไมเพียงพอ และยังขาดความรู ประสบการณในการตอบสนองนโยบายภาครัฐ 

ขอเสนอแนะ  หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของตลอดสายกระบวนการผลิต ควรมีความรับผิดชอบ
ในการจัดหาขอมูลหรือลงพื้นที่รวมปฏิบัติจริง เพื่อถายทอดความรูดานวิชาการและรับรูประสบการณ
จริงรวมกันกับกลุมผูผลิต นําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลผลิต หากทุก
หนวยงานใหความรวมมือและประสานงานกันอยางตอเนื่องจริงจัง ก็จะชวยใหเกษตรกรเริ่มออกเดิน
อยางมั่นคง ตั้งแตรูจักลักษณะดินในแปลงผลิตของตน สายพันธุของพืชที่เหมาะสมกับดิน การดูแล
เอาใจใสผลิตผล การเก็บเกี่ยว การคัดแยกเกรดผลผลิต การขนสง และการควบคุมคุณภาพจนถึงมือ
ผูบริโภค ส่ิงเหลานี้ หนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนอยางจริงจัง มิฉะนั้นเกษตรกรไทยก็จะ
ยังคงเดินย่ําอยูกับที่ ไมสามารถพัฒนาไปสูตลาดสากลได 

4. การจัดเก็บขอมูลดานการผลิตและการตลาด ที่สงผลกระทบตอราคาผลผลิต ทําใหเกษตรกร
สมาชิกสูญเสียผลประโยชนโดยไมรูตัว เกษตรกรสมาชิกสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญของการ
บันทึกขอมูลการผลิตและการตลาด สหกรณการเกษตรก็ไมมีความกระตือรือรนในการติดตามขอมูล
ใหครบถวน ไมมีการเปรียบเทียบความแตกตางดานราคาตามคุณภาพของผลผลิตในการจําหนายใน
แตละตลาดเปาหมายอยางชัดเจน ที่ผานมาเปนการตกลงซื้อ-ขายกันตามสถานการณราคาในแต
ชวงเวลาตามกลไกตลาดปกติ ยังไมสามารถกําหนดราคาลวงหนาได ทั้งสองฝายใชประสบการณและ
ความเคยชินในการดูแลการผลิต และการเจรจาการคา สงผลกระทบตอปริมาณและราคาผลผลิตอยาง
ตอเนื่องทุกป 

ขอเสนอแนะ  สหกรณการเกษตรตองใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลของเกษตรกรสมาชิก
แตละคนในแตละกลุม ใหเกษตรกรสมาชิกเห็นความสําคัญของขอมูลการผลิตและการตลาด            
ที่สามารถใชในการดูแลแกไขปญหาที่เกิดในการผลิต ควบคุมคุณภาพตลอดจนกระบวนการผลิตและ
เจรจาการคาได โดยสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกเรียนรูการจัดเก็บขอมูลในทุกๆ ดานอยางเปน
ระบบ รวมกันออกแบบและกําหนดรายละเอียดที่ตองการนํามาใช เร่ิมจากกระบวนการผลิต ตั้งแตใน
แปลง การดูแลผลผลิต การเก็บเกี่ยว การคัดแยก การบรรจุ การขนสงผลผลิต รวมไปถึงการทํา
การตลาด โดยเกษตรกรสมาชิกผูผลิตและสหกรณการเกษตร ตองรวมกันปฏิบัติ ติดตามและ
ประเมินผลจากประสบการณจริงที่เผชิญอยู แลวนําไปแกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดรายละเอียดใน
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แบบฟอรมการจัดเก็บใหมและยังสามารถแกไขสถานการณการผลิตไดทันเวลา ทําใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพในปริมาณที่มากขึ้นโดยมีตนทุนที่ลดลง ภายใตสถานการณการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรง
ในสภาวะปจจุบัน ซ่ึงพบวา ผูประกอบการมีแนวโนมความตองการผลไมคุณภาพของขบวนการ
สหกรณ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สหกรณจึงจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันกับสถานการณการแขงขัน 

ถึงแมวาการทํางานตลอดระยะเวลาที่ผานมา จะพบปญหาอุปสรรค การสรางความเขาใจ ถึงสิ่ง
ที่ทั้งเกษตรกรผูผลิต และสหกรณเปาหมาย มีความคิดเห็นที่แตกตาง มีความขัดแยงทางความคิด     
มองกันคนละดาน รวมกลุมแลวไดอะไร ขายผลไมไดราคาสูงกวาคนอื่นหรือเปลา ทําไมสหกรณตอง
มาขับเคลื่อนกลุมผูผลิต ถึงเวลาก็เปดรับซื้อผลไม ทําไมตองยุงยาก จัดตั้งกลุม หลายคนอาจมองแต
ผลประโยชนที่ตนจะไดรับสูงสุด จนขาดความเปนธรรม หากจะมีแต ผูรับ ใครจะเปนผูให  

ส่ิงเหลาเกิดขึ้นบนเสนการทํางานวิจัยคร้ัง นํามาซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความเขาใจซึ่ง
กันและกัน เกิดการพึ่งพาตนเอง มีการแบงปนมากขึ้น จนเกิดเปนความผูกผัน สรางเกาะปองกันตัวเอง 
ดวยระบบสหกรณ รวมกันเพื่อสรางคุณคา เชื่อมโยงใหเกิดพลัง บนพื้นฐานของความเปนธรรม      
ในที่สุดทีมวิจัย ก็ไดเห็นรูปแบบการทําสวนผลไมคุณภาพ ภายใตกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ 4 กลุม    
ซ่ึงเปนกลุมนํารอง บนแนวทางการเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด พรอมที่จะเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน อันจะกอใหเกิดผลดีตอ
เกษตรกรสมาชิกผูผลิตผลไมคุณภาพ 

อยางไรก็ตามผูวิจัย ยังไมสามารถบงชี้ได ถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตผลไม
คุณภาพ ทั้ง 4 กลุม วาจะสามารถขับเคล่ือนภายใตการเชื่อมโยงเครือขายสูการดําเนินธุรกิจสหกรณที่
สามารถ ทําใหเกษตรกรสมาชิกมีรายไดและผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการดําเนินงานวิจัยใน
ชวงแรกเปนการศึกษาตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพสูการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจสหกรณ ผูวิจัย
ยังไมสามารถ เก็บขอมูลเชิงลึกจากทั้งเกษตรกรผูผลิต และสหกรณ อีกทั้งการเปรียบเทียบรายไดของ
เกษตรกรในแตฤดูการผลิต ยังมีปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณและราคา ในแตฤดูกาลเปนตัวแปรที่
สําคัญ  ซ่ึงมีสาเหตุใหญ จากปจจัยดานตนทุนในการผลิตไมวาจะเปน ปุย เคมีเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิง 

แรงงาน เคร่ืองมืออุปกรณ รวมถึงปจจัยธรรมชาติ ภาวะฝนตกชุด น้ําทวม ภัยแลง ลมแรง อากาศรอน 

อากาศเย็น ลวนสงผลตอปริมาณ และคุณภาพผลไม ท่ีเกษตรกรไมสามารถควบคุมได
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