เลาสูกันฟงจากงานวิจัย
ศศิธร วิเศษ

เครือข่ำยคุณค่ำผลไม้
กับงำนวิจัยเด่น สกว.

โครงการวิจัย “เครือขายคุณคาผลไม” ริเริ่มมาจาก ขอสรุปจาก
เวทีสนทนากลุมเปาหมายระหวางแกนนำชาวสวนผลไม อำเภอเขาคิชฌ
กูฏ นักวิชาการสหกรณ ฝายจัดการสหกรณ และทีมวิจัยสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ ทีต่ อ งการศึกษาหาแนวทางการแกปญ
 หาการประกอบอาชีพ
ของชาวสวนผลไม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนแหลงผลิตผลไมที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย อันเนื่องมาจาก ราคาผลไมตกต่ำ ตนทุนการผลิตสูง และ
ชาวสวนผลไมจำนวนมากหันไปปลูกยางพาราแทนผลไมตามนโยบายรัฐ
อีกทัง้ การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจและลดขอจำกัดของสหกรณ
การเกษตรในการดำเนินธุรกิจอยางเหมาะสมในบริบทโลกใหม แตยังคง
ธำรงรักษา อัตลักษณการเปนองคการธุรกิจของเกษตรกรเพื่อใชเปน
กลไกในการพึ่งพาและรวมมือกัน

สวนผลไม้ อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
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กำรวิจยั ทีไ่ ด้ดำ� เนินกำรอย่ำงต่อ
เนือ่ งตำมแผนกำรวิจยั ทัง้ 3 ระยะได้กอ่
เกิดเป็นตัวแบบธุรกิจเครือข่ำยคุณค่ำผล
ไม้ ที่มีสหกรณ์กำรเกษตรเขำคิชฌกูฏ
จ�ำกัด มุ่งพัฒนำระบบธุรกิจในกำรยก
ระดับพัฒนำเกษตรกรในกำรผลิตผลไม้
คุณภำพ ควบคูไ่ ปกับกำรเชือ่ มโยงธุรกิจ
สหกรณ์กบั ภำคีพนั ธมิตร ภำยใต้โซ่อปุ ทำน
ทั้งในกิจกรรมต้นน�้ำ-กลำงน�้ำ-ปลำยน�้ำ
โดยมุง่ ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ำยทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำมำซึง่ กำรสร้ำงแบรนด์ ผลไม้คณ
ุ ภำพ
และกำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำดร่วมกับ
ภำคีพันธมิตรสู่เป้ำหมำยร่วมกัน ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรด�ำเนินธุรกิจบน

ควำมยังยืนของสหกรณ์ กำรเพิม่ โอกำส
กำรเข้ำถึงตลำดและเพิ่มรำยได้ ตลอด
จนกำรลดต้นทุน และกำรปลุกจิตส�ำนึก
กำรธ�ำรงรักษำอำชีพชำวสวนผลไม้
คุณภำพแก่สมำชิกชำวสวนผลไม้
กำรใช้กลไก กำรวิจัยเชิงปฏิบัติ
กำรแบบมีสว่ นร่วม ทีม่ ภี ำคีภำครัฐ ภำค
วิชำกำร ภำคสหกรณ์มำบูรณำกำรท�ำงำน
ร่วมกัน โดยเอำปัญหำของสมำชิกเป็น
ตัวตัง้ และเป็นไปภำยใต้แผนกำรวิจยั มี
ทีมนักวิจยั ทีเ่ ชีย่ วชำญในหลำยด้ำนให้กำร
สนับสนุน ได้ก่อให้เกิดผลผลิตงำนวิจัย
เป็นชุดควำมรู้กำรจัดกำรสวนผลไม้
คุณภำพและลดควำมเสีย่ งด้ำนรำคำ ภำย
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ใต้ระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม GAP, GMP
บนพื้นฐานแนวคิด ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้
บริโภคปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
และได้ผลลัพธ์ เป็นตัวแบบกลุม่ ชาวสวน
ผลไม้คุณภาพ ตัวแบบเครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ที่รู้จักกันดีในนาม คิชฌกูฏโมเดล
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้
คุณภาพที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
กลุม่ ทายาทชาวสวนผลไม้คณ
ุ ภาพ ผลผลิต
และผลลัพธ์จากการวิจัยดังกล่าวได้ถูก
น�ำไปถ่ายโอนความรู้สู่เกษตรกรและ
ชุมชนชาวสวนผลไม้ โดยหน่วยงานภาค
รัฐหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
มหาดไทย ผู้ว่าราชการหลายจังหวัด
อบต. อบจ. จ�ำนวนมากกว่าหน่วยงาน/
องค์กร อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549
เป็นต้นมา นอกจากนั้น ตัวแบบเครือ
ข่ายผลไม้คุณภาพได้ถูกใช้เป็นตัวแบบ
และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกรอบ
คิดเชิงยุทธศาสตร์ในขบวนการสหกรณ์
ไทย อย่างกว้างขวาง อีกทัง้ ยังช่วยสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันแก่ชาวสวนผลไม้ให้มจี ติ ส�ำนึก
การท�ำสวนผลไม้คุณภาพ ตระหนักเห็น
ความส�ำคัญในการรวมกลุ่ม สร้างเครือ
ข่าย เพื่อการพึ่งพา และร่วมมือกัน เป็น
ตัวแบบทีช่ ใี้ ห้เห็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสหกรณ์ ในการ
ส่งเสริมชาวสวนผลไม้ และผู้ประกอบ
การผลไม้ อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงต่อไป

การใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและวางแผนการผลิต

สภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทั้งภัยแล้ง ฝนตกชุก และ
ภาวะโลกร้อน รวมถึงต้นทุนการผลิต
เช่น ปุย๋ เคมีเกษตร วัสดุอปุ กรณ์การเกษตร
และน�้ำมัน ที่ปรับราคาสูงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับผลไม้ที่ไม่ได้คุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด ราคาตกต�ำ่ และ
ผลไม้น�ำเข้าจากต่างประเทศมีราคาถูก
ลง ล้วนส่งผลต่อปัญหาราคาทีเ่ กษตรกร
ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ เกษตรกรประสบ
กับการขาดทุนต่อเนือ่ ง ท�ำให้จำ� เป็นต้อง
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือแม้
กระทัง่ กูย้ มื เงินนอกระบบ ในขณะทีก่ าร
แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต�่ำตาม
นโยบายภาครัฐ ยังคงเป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในช่วงทีผ่ ลผลิตตกต�ำ่ เท่านัน้
รวมถึงการด�ำเนินการตามนโยบายอาหาร
ปลอดภัย Food Safety ภายใต้ระบบ
การปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม
Good Agricultural Practice (GAP)
ความส�ำคัญของงานวิจัย
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัด พบว่าเกษตรกรไม่เข้าใจไม่เห็นถึงประโยชน์
จันทบุรี ประสบกับปัญหาที่เกิดจาก เกษตรกรไม่ได้เกิดความต้องการที่จะ

ปฏิบัติ จึงท�ำให้เป็นปัญหาในการผลิต
สินค้าคุณภาพของเกษตรกร
ประกอบกับผลสืบเนือ่ งจากราคา
ยางที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะนั้น ท�ำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้
มีการคืนผลไม้และหันไปปลูกยางพารา
แทนการปลูกผลไม้ เนื่องจากแรงจูงใจ
ของราคาและนโยบายส่งเสริมการปลูก
ยางของรัฐ จนเรียกได้วา่ เกิดเป็นกระแส
“ตื่นยาง” ภายหลังการจัดเวทีสนทนา
กลุ่มเป้าหมายระหว่าง แกนน�ำชาวสวน
ผลไม้ นักวิชาการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ และทีมวิจยั สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ได้นำ� มาสูก่ ารก�ำหนดโจทย์วจิ ยั
ส�ำคัญ คือ กลไกการพัฒนาทัศนคติ วิธี
คิด และการเพิม่ พูนความรูแ้ ก่เกษตรกร
ควรเป็นอย่างไร จึงจะช่วยแก้ปัญหาแก่
ชาวสวนผลไม้ ให้สามารถด�ำรงอยู่ใน
อาชีพได้อย่างยั่งยืน และรูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์การเกษตร
ควรเป็นเช่นไร จึงจะสามารถเป็นกลไก
แก่เกษตรกรในการแก้ปญั หาการประกอบ
ฅนสหกรณ์
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อำชีพอย่ำงยัง่ ยืน และมีควำมเหมำะสม ของชาวสวนผลไม้ โดยกำรขับเคลื่อน
กับบริบทโลกใหม่ จึงเป็นที่มำของกำร ร่วมกับภำคีพันธมิตรทำงธุรกิจ หน่วย
วิจัยในครั้งนี้
งำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำควำมมั่นคงใน
อำชีพของชำวสวนผลไม้ เป้ำหมำยใน
วัตถุประสงค์กำรวิจัยและประโยชน์
กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนนั้น มุ่งไป
สู่กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงใน 3 กลุ่ม
ที่จะได้รับ
กำรขับเคลื่อนกำรวิจัย มุ่งไปที่
กลุม่ ที่ 1 : สมำชิกสหกรณ์และ
กำรพัฒนำตัวแบบธุรกิจเครือข่ำยผลไม้ เกษตรกรชำวสวนผลไม้ทสี่ นใจ ในจังหวัด
ภำยใต้โซ่อุปทำนที่จะสำมำรถยกระดับ จันทบุรี เพือ่ กำรปลูกจิตวิญญำณกำรท�ำ
ควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผล สวนผลไม้คุณภำพ และปรับความคิด
ไม้ และกำรด�ำเนินธุรกิจผลไม้สหกรณ์ ท�าการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้
ควบคูก่ บั การสร้างความมัน่ คงในอาชีพ เกิดส�ำนึกและกระบวนทัศน์ในกำร

ประกอบอำชีพอย่ำงเหมำะสม และลด
กระแสควำมตื่นตัวในกำรเปลี่ยนอำชีพ
กลุ่มที่ 2 : ภำคีพันธมิตรภำย
ใต้โซ่อปุ ทำนทีเ่ ห็นชอบในเป้ำหมำยร่วม
และแผนธุรกิจของสหกรณ์
กลุ่มที่ 3 : ผู้บริโภค โดยมุ่งไป
ทีก่ ำรสร้ำง Trust แก่ผบู้ ริโภคส�ำหรับผล
ไม้คุณภำพ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จะน�ำไปสูก่ ำร
ยกระดับควำมสำมำรถท�ำให้มีผลไม้
คุณภำพจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ สหกรณ์สำมำรถ
รวบรวมผลไม้สง่ ไปยังตลำดทัง้ ในประเทศ
และต่ำงประเทศในปี 2557 ปริมำณ
8,500 ตัน มูลค่ำ 196.19 ล้ำนบำท สร้ำง
ควำมมั่นคงในอำชีพของชำวสวนผลไม้
เกิดควำมเชื่อมั่นในผลไม้คุณภำพท�ำให้
สำมำรถขยำยตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
วิธีกำรวิจัยและเครื่องมือวิจัย

เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ที่มีพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์เปนแกนนา

กรอบคิดการขับเคลื่อนการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
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จำกกำรด�ำเนินงำนวิจัย เครือ
ข่ำยคุณค่ำผลไม้ เน้นกำรท�ำงำนแบบมี
ส่วนร่วม โดยเปิดเวทีคน้ หำแนวทำงกำร
กำรพัฒนำระบบสหกรณ์พบว่ำกลุ่มผู้
ผลิตผลไม้และสหกรณ์มีบทบำทส�ำคัญ
ที่จะต้องร่วมมือกันท�ำให้เครือข่ำยขับ
เคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง น�ำมำซึ่งกำรปรับ
เปลีย่ นท�ำให้สหกรณ์ขบั เคลือ่ นเชือ่ มโยง
กำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมุง่ เน้นสมำชิกเป็น
ศูนย์กลำง (Members Center) มีกำร
ส่งเสริมกำรรวมกลุม่ ผูผ้ ลิตผลไม้คณ
ุ ภำพ
ในสังกัดสหกรณ์ กระบวนกำรท�ำงำน
วิจยั ส่งผลต่อกำรพัฒนำเกษตรกร/สหกรณ์
ที่ได้จำกกำรร่วมงำนวิจัย คือ
- เกษตรกร/สหกรณ์เกิดควำม
เข้มแข็ง พึง่ พำตนเอง สร้ำงสังคมแบ่งปัน
- เกิดแนวทำงกำรพัฒนำกำร
ผลิตผลไม้คุณภำพ ภำยใต้กำรค้ำที่เป็น
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ธรรม

- สมาชิก เกิดจากความพึงพอใจ
ศรัทธา ระบบสหกรณ์
- สนับสนุนการมีส่วนร่วม โดย
ใช้การเปิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มคิด
ร่วมพัฒนา
- เกิดเชื่อมโยงการด�ำเนินงาน
ร่วมกับคู่ค้า เพื่อพัฒนาการผลิตควบคู่
กับการขยายตลาด
- สหกรณ์สามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้
จากงานวิจัยมาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สู่
ความเป็นเลิศ
การน�ำเสนอสถานภาพสหกรณ์
จากการเก็บข้อมูลการจ�ำหน่ายของสมาชิก
รายคนเพื่อเปรียบเทียบปริมาณผลไม้
คุณภาพ ที่มีผลต่อราคาที่เกษตรกรได้
รับ เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ทที่ ำ� ให้เกษตรกรยอมทีจ่ ะปรับ
เปลี่ยน มุ่งที่จะพัฒนาการผลิต โดย
เกษตรกรมุ่งหวังที่ได้รับการสนับสนุน
จากสหกรณ์ ทัง้ ด้านเงินทุน การประกอบ
อาชีพ รวมถึงความมัน่ คงในการด�ำรงชีพ
ในถิ่นฐานอย่างมีความสุข
จากการศึกษาท�ำให้ทราบว่า
แต่ละธุรกิจล้วนมีความส�ำคัญและเกีย่ วข้อง
กันอย่างเป็นระบบ เน้นการศึกษาข้อมูล
การบริหารจัดการแปลงผลิตรายชนิดพืช
ร่วมถึงการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไม้
คุณภาพของสหกรณ์ น�ำไปสู่การขับ
เคลือ่ นเชือ่ มโยงทุกธุรกิจ เนือ่ งจากสมาชิก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ต้องพึ่งพาสหกรณ์ ทั้งด้านเงินทุน การ
จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และ
การจัดจ�ำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร
การสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก
สหกรณ์ และคู่คา้ ปัจจัยการผลิต และคู่
ค้าที่ซื้อผลผลิต จะต้องร่วมมือกันน�ำพา

การถ่ายทอดความรู้การทาสวนผลไม้คุณภาพจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน (ทายาทเกษตรกร)

สหกรณ์เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง หลัก
ส�ำคัญอยูท่ กี่ ารบริหารด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และไม่เอา
เปรียบสมาชิก ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
หัวใจส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้เกษตรกรลดต้นทุน
การผลิต เพือ่ ตอบสนองต่อการประกอบ
อาชีพการท�ำสวนผลไม้คณ
ุ ภาพ โดยเน้น
การพัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณค่าภายใต้
โซ่อปุ ทานทีน่ ำ� มาซึง่ ความส�ำเร็จในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร ส่งผลต่อ
การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สมาชิกมัง่ คัง่
สหกรณ์มั่นคง
- มุง่ ทีก่ ารมีสว่ นร่วมของเกษตรกร
สมาชิกด้วยการสร้างความร่วมมือในการ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างเกษตรกร
สมาชิก สหกรณ์การเกษตร รวมถึง
พันธมิตรทางธุรกิจ และภาครัฐ
- มุง่ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ท�ำ
อย่างไรให้ขายผลไม้ได้ในราคาทีเ่ ป็นธรรม
และคุ้มค่ากับการลงทุน น�ำมาซึ่งรายได้
และความกินดี อยู่ดี

การจัดการด้านการตลาดของ
สหกรณ์ โดยใช้เครื่องมือจากแนวความ
คิดความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับ
ตลาด (Product/Market Strategy )
ซึง่ การค้นหากุญแจแห่งความส�ำเร็จโดย
ใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด ค�ำนึงถึง
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดและ
หาทางเจาะตลาด ซึ่งเป็นเรื่องของการ
พัฒนาผลไม้รายชนิดพืช ส�ำหรับการขาย
ในแต่ละส่วนของตลาดทีแ่ บ่งไว้ เนือ่ งจาก
ผลไม้มคี ณ
ุ ภาพแตกต่างกันตามศักยภาพ
ด้านการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย
และความต้องการของตลาดที่มีความ
ต้องการผลไม้ในเกรดแตกต่างกันเลือก
ตลาดเป้าหมาย ต�ำแหน่งของผลไม้
คุณภาพ เพื่อสร้างลักษณะเด่นของผล
ไม้ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
เพือ่ บริหารจัดการลดต้นทุนการกระจาย
สินค้า และบริหารด้านคุณภาพ การรักษา
ความสดใหม่ ท�ำให้สหกรณ์มีศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดธุรกิจเชิงคุณค่า ทีเ่ น้น
การบริหารระบบตลาดการค้าผลไม้ โดย
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานในระดับกลาง
ฅนสหกรณ์
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น�้ำ ที่ส่งผลต่อควำมมั่นคงในกำรด�ำเนิน มำใช้ในธุรกิจ ทัง้ ในกิจกรรม ระดับต้นน�ำ้
ธุรกิจสหกรณ์
กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ ที่เชื่อมโยงกำร
ท�ำธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมให้เกิดประโยชน์
ผลที่ได้จำกกำรวิจัย
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่ำงเป็นธรรม น�ำ
ผลกำรวิจัยโครงกำรเครือข่ำย มำซึง่ องค์ควำมรูใ้ หม่ ในกำรจัดกำรสวน
คุณค่ำผลไม้ ได้ผลผลิตเป็นตัวแบบธุรกิจ ผลไม้คุณภำพ ชุดควำมรู้กำรถ่ำยโอน
เครือข่ำยคุณค่ำผลไม้ ที่มีกำรพัฒนำ ควำมรู้สู่เกษตรกรในกำรจัดกำรสวนผล
ระบบกำรด�ำเนินธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์ ไม้คุณภำพและมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรเกษตร ทีน่ ำ� เอำกำรจัดกำรโซ่อปุ ทำน น�ำไปสู่รำยได้และอำชีพที่มั่นคง อีกทั้ง

การใช้ชุดความรู้การสร้างแบรนด์ สู่ความสาเร็จที่ยั่งยืน

การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียงและผู้สนใจ
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ส่งผลต่อกำรยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์กำรเกษตร
ภำยใต้ บริบทโลกใหม่ ซึ่งต้องให้ความ
ส�าคัญในการจัดการโซ่อปุ ทานในธุรกิจ
สหกรณ์ และการจัดการสหกรณ์อย่าง
เปนธรรมาภิบาล
กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจทีม่ ี
กำรประสำนงำนควำมร่วมมือกันตลอด
กำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด ของทุก
ฝ่ำย ที่ส�ำคัญจะต้องเข้ำใจกระบวนกำร
ท�ำงำนไว้วำงใจซึ่งกันและกัน ซึ่งใน
สภำวะกำรทีแ่ นวโน้มในกำรบริหำรธุรกิจ
รวบรวมผลไม้จะต้องค�ำนึงถึงลูกค้ำเป็น
ส�ำคัญ เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งทั้งทำง
ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและ
กำรพัฒนำขยำยช่องทำงกำรตลำดของ
ผลไม้คุณภำพ ซึ่งจะท�ำให้สำมำรถปรับ
ตัวให้ทันกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ตลอด
จนเป็นกำรสร้ำงภูมคิ มุ้ กันให้ระบบสหกรณ์
กำรเกษตร
กำรพัฒนำระบบโซ่อุปทำน
Supply Chain Management ซึ่ง
เป็นกำรบริหำรกระบวนกำรทัง้ หมด ทุก
ขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อสินค้ำ
และส่งสินค้ำไปสูผ่ บู้ ริโภค กระบวนกำร
ดังกล่ำวนี้ถือได้ว่ำเป็น “หัวใจส�ำคัญ”
ของกำรบริหำรธุรกิจรวบรวมผลไม้ของ
สหกรณ์ในปัจจุบนั เกษตรกรและสหกรณ์
ยังขำดควำมรูค้ วำมเข้ำใจ ทีถ่ กู ต้อง และ
ไม่ให้ควำมส�ำคัญเท่ำที่ควร กำรบริหำร
จัดกำรธุรกิจภำยใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่
(New Economy) จึงต้องมุ่งเน้นเรื่อง
กำรบริหำรโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิภำพ
และนั่นก็เป็นสำเหตุส�ำคัญ ที่ท�ำให้กำร
แข่งขันในธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์
ที่นับวันจะรุนแรง หำกแต่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ฅนสหกรณ
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การสร้างสรรค์
กลุม่ ผูผ้ ลิตผลไม้คณ
ุ ภาพ
ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์
ด้วยการสร้างระบบการ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
จะส่งผลต่อการช่วยลด
ขั้นตอน การท�ำงาน ลด
ค่าใช้จา่ ย ลดเวลาในการ
ท�ำงาน เกิดประสิทธิภาพ
และการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
ต้องยึดมั่นแนวทางการ
ร่วมมือ พัฒนา ทัง้ ระบบ
การบริหารจัดการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในภาว
การณ์ แ นวโน้ ม การ
บริหารธุรกิจสมัยใหม่จะ
ต้องค�ำนึงถึงการสร้างความเชื่อมั่นไว้
วางใจแก่ผู้บริโภค และเน้นเรื่องผลผลิต
ที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการผลิต และการตลาดจึง
จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ให้มีความรู้ ความสามารถในอาชีพการ
เป็นเกษตรกรผูผ้ ลิตผลไม้คณ
ุ ภาพได้อย่าง
ยั่งยืนควบคู่กับความมั่นคงของสหกรณ์
คุณค่าของผลงานวิจัย

คุณค่าของผลงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้
เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการบู
รณาการการท�ำงานร่วมกันของแกนน�ำ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ นักส่งเสริม
สหกรณ์/ภาครัฐ สหกรณ์การเกษตร ผู้
ประกอบการเอกชน/ผู้ส่งออก และนัก
วิชาการ ซึง่ เป็นไปตามแผนธุรกิจสหกรณ์
ที่ได้น�ำเอาการจัดการโซ่อุปทาน มาใช้
ในธุรกิจสหกรณ์การเกษตร ได้กอ่ ให้เกิด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ และตัวแบบธุรกิจ

การส่งผลไม้คุณภาพไปยังต่างประเทศ

สหกรณ์แนวใหม่ ทีป่ จั จุบนั ได้นำ� ไปใช้ใน
การขยายผลในการส่งเสริมสหกรณ์
การเกษตร อย่างกว้างขวาง ซึง่ ก่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนทั้ง ในเชิงรูปแบบธุรกิจ
สหกรณ์แนวใหม่ในบริบทโลกใหม่ ซึ่ง
รัฐบาลทุกสมัยมองหาตัวแบบ และที่
ส�ำคัญยิ่งกว่า คือ ผลผลิตงานวิจัยได้ก่อ
เกิดชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้
กลไกศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผล
ไม้คณ
ุ ภาพ ทีม่ แี กนน�ำ ปราชญ์ชาวสวน
ผลไม้ ทายาทเกษตรกร นักส่งเสริม
สหกรณ์ เข้ามาขับเคลื่อนการให้บริการ
การเรียนรูเ้ พือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ก่ผสู้ นใจ
อย่างกว้างขวาง ความโดดเด่นของผล
งาน อยู่ที่ชุดความรู้ ที่ตอบโจทย์วิจัยใน
2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ผลงานเครือ
ข่ายคุณค่าผลไม้ ที่ตอบโจทย์ส�ำหรับ
แนวทางการสร้างกลไกการพัฒนาเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ ให้มคี วามสามารถยืนหยัด
อยูใ่ นอาชีพได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ได้ทงั้ ในรูป

ชุดความรู้ในการปลุกจิตส�ำนึกการท�ำ
สวนผลไม้คุณภาพ การปรับวิธีคิดแก่
เกษตรกรในการรวมกลุม่ สร้างเครือข่าย
ธุรกิจ โดยใช้สหกรณ์เป็นฝ่ายด�ำเนินการ
และ ความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส�ำหรับเกษตรกรโดยใช้กลไกศูนย์เรียน
รู้มีชีวิต ประเด็นที่ 2 ผลงานตัวแบบ
ธุรกิจสหกรณ์ ในรูป เครือข่ายคุณค่า ซึง่
เป็นรูปแบบการจัดการธุรกิจผลไม้ของ
สหกรณ์การเกษตร ทีไ่ ด้นำ� เอาการจัดการ
โซ่อุปทาน มาใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งถือ
เป็นนวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์
การเกษตร ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่
สนใจอย่างกว้างขวาง(และอยู่ในความ
ต้องการของรัฐบาล ในการใช้ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

ฅนสหกรณ์
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การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลผลิต (Output)

น�ำชุดความรู้ไปขยาย
ผล เผยแพร่ตัวแบบพัฒนาการผลิตผล
ไม้คุณภาพและการสร้างความเข้าใน
ระบบธุรกิจผลไม้ของเครือข่ายตลอดห่วง
โซ่อุปทาน ภายใต้การค้าที่เป็นธรรมให้
แก่ เกษตรกร สหกรณ์ ภาครัฐ ภาค
เอกชน สถาบันการศึกษา
ก่อให้เกิดตัวแบบธุรกิจสหกรณ์
ภาคการเกษตรแนวใหม่ ทีน่ ำ� การจัดการ
โซ่อุปทาน มาใช้ในธุรกิจของสหกรณ์
เป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้น�ำไป
ใช้ในการขยายผลในการส่งเสริมสหกรณ์
การเกษตร อย่างกว้างขวาง อาทิ เรื่อง
การรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างเครือ
ข่าย การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจโดย
สหกรณ์และภาครัฐ ได้นำ� ผลงานวิจยั เข้า
มาเชือ่ มร้อยการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ผลิต การตลาด ให้สามารถหนุนเสริมกัน
และกันอย่างเป็นระบบ ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน

เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ เขตอ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ และ
อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สร้างเป็น
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการ
ผลิต เป็นการร่วมกันสร้างสังคมเกษตรกร
เกิดความมัน่ คงในอาชีพ และความยัง่ ยืน
ทางการตลาดผลไม้คุณภาพ
ผลลัพธ์ (outcome)

เกิดศูนย์เรียนรูม้ ชี วี ติ กลุม่ ชาวสวน
ผลไม้คุณภาพ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ
มีการถ่ายโอนชุดความรูก้ ารจัดการสวน
ผลไม้ทดี่ ี การปลูกจิตส�ำนึกภายใต้ระบบ
การจัดการที่ดีที่เหมาะสม (GAP) ที่มี
แกนน�ำปราชญ์ชาวสวนผลไม้ ทายาท
เกษตรกร นักส่งเสริมสหกรณ์ เข้ามาขับ
เคลือ่ นการให้บริการ การเรียนรูเ้ พือ่ เผย
แพร่ความรู้ แก่ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง
ผ่านศูนย์เรียนรู้เครือข่ายผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ศูนย์เรียนรู้มี

ชีวิต จากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกิดตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ ที่มี
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ�ำกัด ที่
ได้นำ� เอาการจัดการโซ่อปุ ทาน ไปด�ำเนิน
ธุรกิจในรูปเครือข่ายคุณค่าของสหกรณ์
บนความศรัทธา และความเชื่อมั่นใน
สหกรณ์ ทีเ่ ป็นแกนกลางประสานระหว่าง
กลุม่ ผูผ้ ลิตผลไม้คณ
ุ ภาพกับช่องทางการ
ตลาด จากการเก็บข้อมูลปี 2556 สหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ�ำกัด และสหกรณ์
การเกษตรมะขามจ�ำกัด สามารถรวบรวม
ผลไม้คณ
ุ ภาพ ปริมาณ 8,500 ตัน มูลค่า
196.16ล้านบาท จ�ำหน่ายให้แก่ ห้าง
แม็คโคร ห้างโลตัส และบริษัท ริชฟิว
เฟรสฟรุต๊ คูค่ า้ ต่างจังหวัด และเครือข่าย
สหกรณ์ น�ำมาซึ่งการขยายช่องทางการ
ตลาดให้กับเกษตรกร ด้วยการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพของสหกรณ์ ภาย
ใต้การค้าที่เป็นธรรมที่ทุกฝ่ายได้รับผล
ประโยชน์ร่วมกัน
ผลกระทบ (impact)

การถ่ายทอดความรู้การทาสวนผลไม้คุณภาพจากสถานที่จริง
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เกษตรกรปรับเปลีย่ นแนวคิดมุง่
การผลิตผลไม้อย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้างความ
มัน่ คงในอาชีพ สูก่ ารสร้างเครือข่ายกลุม่
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อพัฒนาระบบ
สหกรณ์”
สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางสร้าง
ความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการ ฝ่าย
จัดการ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องก่อนด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ให้ เข้ า ใจถึ ง แก่ น แท้ ข องการ
บริหารธุรกิจรวบรวมผลผลิต ทีม่ งุ่ ประโยชน์
ของเกษตรกร
มีการเผยแพร่ การรวมกลุ่มผู้
ผลิตผลไม้คุณภาพ/การจัดการคุณภาพ

ฅนสหกรณ์
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การท�าสวนผลไม้คุณภาพช่วยลดปัญหาผลไม้ล้นตลาด

ผลไม้ “มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่
ผ่ำนรำยกำร “เพื่อนเกษตรกร” ทำง
ช่อง7สี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นแนวทำง
ก�ำหนดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำผลิตผล
ไม้คณ
ุ ภำพและบริหำรจัดกำรตลำด ภำย
ใต้กำรขับเคลื่อนวำระแห่งชำติสหกรณ์
สหกรณ์กำรเกษตรเขำคิชฌกูฏ
จ�ำกัด, สหกรณ์กำรเกษตรมะขำม จ�ำกัด,
สหกรณ์ ก ำรเกษตรนำยำยอำม
จ� ำ กั ด ,สหกรณ์ เ กษตรบ้ ำ นนำสำร
จ�ำกัด,สหกรณ์กำรเกษตรวิสัย จ�ำกัด
สหกรณ์กำรเกษตรพิมำยจ�ำกัด เกิดกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยกระจำยสินค้ำผลไม้
และข้ำวสำร

เกิดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยองค์
ควำมรูก้ ำรรวมกลุม่ กำรคงอยูข่ องอำชีพ
เกษตรพร้อมกับควำมยั่งยืนของชุมชน
เทศบำลต�ำบลชำกไทย จังหวัดจันทบุร,ี
เทศบำลต�ำบลแม่ออน จังหวัดล�ำพูน
,เทศบำลต� ำ บลล� ำ น�้ ำ พอง ร่ ว มกั บ
โรงพยำบำลน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
กลุม่ เครือข่ำยผูผ้ ลิตผลไม้คณุ ภำพ
และเครือข่ำยสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี
เป็นส่วนหนึง่ ในกำรแก้ไขปัญหำรำคำผล
ไม้ตกต�่ำ ลดปริมำณผลไม้ด้อยคุณภำพ
เข้ำสูต่ ลำด ในปีกำรผลิต 2556/2557รัฐบำล
ไม่ตอ้ งเสียงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ
รำคำผลไม้ตกต�่ำ(เงินคชก.)
นักวิจยั ในโครงกำรฯ มีองค์ควำม
รูส้ ำมำรถถ่ำยโอนชุดควำมแบ่งปันให้แก่
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์สง่ เสริมกำรส่งออก
ส�ำนักงำนกำรปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนต่ำง
ๆ ได้เห็นประโยชน์ของกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกรในกำรผลิตผลไม้คณ
ุ ภำพ กำร
สนับสนุนของสหกรณ์ในพื้นที่
จุดเด่นของงำนวิจัย

พบว่ำสหกรณ์ภำคกำรเกษตร
ส่วนใหญ่มักเน้นธุรกิจด�ำเนินธุรกิจสิน
เชือ่ ซึง่ ทุกฝ่ำยลืมว่ำหำกเกษตรกรไม่เข้ม
แข็ง สหกรณ์จะเข้มแข็งได้อย่ำงไร
“โครงกำรเครือข่ำยคุณค่ำผลไม้” เป็น
ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ที่
ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกร
ควบคู่กับกำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ฅนสหกรณ
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โดยมีสหกรณ์การเกษตรเขา
คิชฌกูฏ จ�ำกัด เป็นแกนกลาง
ในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นการ
สร้างความมือระหว่างเกษตรกร
สหกรณ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน
เปิดเวทีสะท้อนปัญหา เกิด
การรวมกลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ผลไม้
คุณภาพตามความต้องการ
ที่แท้จริงของเกษตรกร
เกิดตัวแบบของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มผู้
ผลิตผลไม้คุณภาพเชื่อมโยง
เป็นเครือข่าย สูส่ หกรณ์ทเี่ ป็น
องค์กรธุรกิจฐานสังคม ส่งผล
ให้ ชุ ม ชนที่ ส หกรณ์ ตั้ ง อยู ่
สามารถพัฒนาเกษตรกรผูผ้ ลิตผลไม้ ให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไขปัญหา
เชื่อมั่นในอาชีพ กระตุ้นให้เกษตรกรมี
การพึง่ พาตนเองเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ด้วยตนเอง ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน สร้าง
สังคมแบ่งปันและการเป็นผู้ให้ โดยน�ำ
ชุดความรู้จากคนรุ่นเก่า กับคนรุ่นใหม่
มาปรับประยุกต์กบั การพัฒนาแปลงผลิต
แบบเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการสร้าง
ทายาทเกษตรกร อันเป็นผลพลอยได้ที่
เกิดขึน้ ในระหว่างการขับเคลือ่ นงานวิจยั
รวมถึงยังสามารถขยายผลไปสู่
สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ�ำกัด และ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่มีพื้นที่เป็น
แหล่งผลิตผลไม้ สามารถน�ำองค์ความรู้
ที่ผ่านขบวนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ผูกโยงการท�ำงานร่วมกันของเกษตรกร
ผูผ้ ลิตผลไม้คณ
ุ ภาพ ทายาทเกษตรกร ผู้
บริหารสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้า
หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ประกอบการ
ค้า ถ่ายทอดผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ เปิดห้องเรียนธรรมชาติที่เพื่อมุ่งสร้าง
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ความสำ�เร็จที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

สังคมเกษตรกร เน้นการบริหารจัดการ
แปลงผลิตภายใต้การสร้างจิตส�ำนัก ผู้
ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย สิ่ง
แวดล้อมปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
อยูเ่ ย็นเป็นสุข เกิดเป็นตัวแบบให้เกษตรกร
สหกรณ์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา ได้หมุนเวียน
เข้าเรียนรูใ้ นพืน้ ทีแ่ ปลงผลิตของเกษตรกร
ต้นแบบ มีการขยายผลชุดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายส�ำคัญเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน โดย
มุ่งหวังให้เกษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกร บนกระบวนการบริหารจัดการ
ทีใ่ ห้เกษตรกรมีสว่ นร่วมบนเส้นทางการ
แบ่งปัน ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน
พัฒนาสหกรณ์ สู่ความยั่งยืน”
เกิดการขับเคลือ่ นเชือ่ มโยงกลุม่
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สู่ธุรกิจเชิงคุณค่า
ของสหกรณ์ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อเอื้อประโยชน์มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิก เกิดอ�ำนาจการต่อ

รองทัง้ การจัดหาปัจจัยการผลิตทีม่ คี ณุ ภาพ
ท�ำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และ
การจ�ำหน่ายผลผลิตคุณภาพ ในราคา
เป็นธรรม เสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในการด�ำเนินธุรกิจรวบรวม
และจ�ำหน่ายผลไม้คุณภาพอย่างเป็น
ระบบ โดยการเชื่อมโยงการท�ำงานอย่า
งบูรณาการภายใต้โซ่อปุ ทานทีผ่ กู โยงคน
ต้นน�้ำ เชื่อมร้อย คนกลางน�้ำ สู่ คน
ปลายน�ำ้ ผลไม้คณ
ุ ภาพของสหกรณ์เป็น
ทีย่ อมรับของคูค่ า้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
เกิดโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด
น�ำมาซึง่ รายได้และความมัน่ คงในอาชีพ
เศรษฐกิจดี สังคมดี ส่งผลให้เกิดชุมชน
เข้มแข็ง โดยมีสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจ
ฐานสังคม

ฅนสหกรณ์
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