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จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social 
Business)ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการท่ีมุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมควบคู่ไปกับ 
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ไฟแรงทีต่อ้งการตอบสนองความตัง้ใจของตนเองในการชว่ยเหลอืสงัคมดว้ยการใชธ้รุกจิ
เป็นตัวกลางในการส่งต่อและแบ่งปันให้กับสังคม

ทัง้นี ้ในสว่นของภาคการเกษตรนัน้ รูปแบบการสง่เสรมิกจิการเพ่ือสงัคมตามนโยบาย
ของรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกร โดยกำาหนดริเริ่มดำาเนินการในกลุ่มสหกรณ์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประเภทหนึ่ง เป็นการดำาเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตั้งแต่การผลิต การจำาหน่าย และการบริโภค มีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพ
และทำาใหค้นในชมุชนมีงานทำามรีายได ้อนัเปน็รากฐานในการสรา้งความมัน่คงของระบบ
เศรษฐกิจในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบัน สหกรณ์มีจำานวนทั้งสิ้น 8,173 แห่ง 
มีจำานวนสมาชิกกว่า 11.5 ล้านรายกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์
ด้านการเกษตรจำานวน 4,631 แห่ง เป็นแหล่งจ้างงานไม่น้อยกว่า 13.3 ล้านคน ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นกลุ่มฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จึงได้ทำาการศึกษา
รูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ในกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำาตัวอย่างหรือกรณีศึกษา สำาหรับใช้วางแผน
การสง่เสรมิและใชเ้ปน็ข้อมลูเพือ่จดัทำาขอ้เสนอแนะเชงินโยบายตอ่รฐับาลในการสง่เสรมิ
สหกรณ์การเกษตรในองค์รวมต่อไป

สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

สิงห�คม 2560

คำานำา
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1ธุรกิจเพ่ือสังคม “สหกรณ์”
จริงหรือที่สหกรณ์ 

เป็นประเภทหนึ่งของธุรกิจเพื่อสังคม  

(Social Enterprise) ?

แล้วธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร ?

มีความสำาคัญอย่างไร 

ต่อการพัฒนาประเทศบ้าง ?
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน 
ในบริบทการดำาเนินงาน1 ของหน่วยงานรัฐ 
ธรุกจิเอกชน และธรุกิจฐานสงัคม เห็นไดว้า่

* หน่วยงานรัฐมักใช้วิธีการแทรกแซง
ตลาดในการขับเคล่ือนการดำาเนินงานเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายให้เกิดการกระจาย 
รายได้ที่เป็นธรรม

* ธุรกิจเอกชนจะใช้กลไกตลาดใน 
การขับเคล่ือนธุรกิจสู่การบรรลุเป้าหมาย
กำาไรสูงสุด

* ธุรกิจฐานสังคมจะใช้กลไกตลาดใน
การขบัเคลือ่นธรุกจิสูก่ารบรรลเุปา้หมายทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน

ท้ังน้ี องคก์รทีพ่ึง่พาตนเองหรอืรว่มมอืกนั 
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งทุน 
และเปน็ไปในทศิทางท่ีแทรกแซงกลไกตลาด 
จะไม่รวมอยู่ในกลุ่มของธุรกิจฐานสังคม

ที่มา: Alberta Social Economy Research Alliance
www.socialeconomy-bcalberta.ca

1 ใชก้รอบการวเิคราะห ์"Three Economics System and  
 the Social Economic" ของ Alberta Social Economy  
 Research Alliance

Coop = Social Enterprise

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)  
ได้ให้ความหมายธุรกิจเพ่ือสังคมว่า “เป็นองค์การท่ีแสวงหาเป้าหมายทางสังคม 
และเศรษฐกิจโดยมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ และมีเป้าหมาย
แรกเร่ิมอ่ืนท่ีไม่ใช่การสร้างกำาไรสูงสุด มีความคาดหวังในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคมและแก้ไขปัญหาการว่างงาน”

หน่วยงานเอกชน (Private Sector) 
หน่วยงานท่ีมีเจ้าของเพียง 
คนเดียว หรือมีหุ้นส่วน หรือ     
  มีการถือหุ้นร่วมกัน

ธุรกิจฐานสังคม (Social 
Enterprise) สหกรณ์หรือ
เครดิตยูเน่ียน มูลนิธิ
องค์กรไม่แสวงหากำาไร 
อาสาสมัคร องค์กร
เพ่ือสังคม

หนว่ยงานของรฐั (Public Sector) 
หน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของ 

ควบคุม หรือให้บริการ

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ความเสมอภาค (Equality)

การพึ่งพาอาศัยกัน
               (Reciprocity)

ตลาด

ตลาด

ตลาด
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หลักการของธุรกิจ 
เพื่อสังคม
ธุรกิจเพ่ือสังคมมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหรือสังคม

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวน้ัน มีองค์ประกอบ
สำาคัญ 6 ประการ คือ

1. ธุรกิจเพื่อสังคมน้ันจะต้องมีจุดมุ่งหมาย  
 หรือมุ่งเน้นสังคมเป็นสำาคัญ 

2. ต้องสรรหาผลติภณัฑท์ีเ่ปน็ทีต่อ้งการหรอื 
 มคีวามจำาเปน็พืน้ฐานสำาหรบัคนในชมุชน

 เช่น ชุมชนเกษตรก็จำาเป็นต้องจัดหาปุ๋ย 
 และเมล็ดพันธุ์

3. ต้องจัดหาสวัสดิการให้กับสมาชิกหรือ 
 คนในชุมชนเมื่อมีรายได้

4. ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน 
 ชุมชน เพื่อให้เกิดการขยายตัวของการ 
 ดำาเนินธุรกิจ

5. คนในชุมชนต้องเป็นเจ้าของกิจการท่ีแท้จริง 
 ในลักษณะของการถือหุ้นร่วมกัน หาก 
 ธรุกจิมกีำาไรกจ็ะตอ้งแบง่ปันผลกำาไรกลบั 
 ให้คนในชุมชน

6. ต้องสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 
 อย่างยั่งยืน

คุณภาพชีวิตที่ดี 
ของคนในชุมชน

ขจัดความ 
ยากจน

มีจุดมุ่งหมาย
ทางสังคม

ผลิตภัณฑ์ที่เน้น
ความจำาเป็น 

พื้นฐาน

สวัสดิการให้กับ
คนในชุมชน

ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของ

คนในชุมชน

คนในชุมชนเป็น
เจ้าของกิจการ
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เป็นรูปแบบหน่ึงของธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีเป็น
รากฐานสำาคัญของระบบเศรษฐกิจในหลายประเทศ

สหกรณ์ คือ องค์กรของบรรดาบุคคลซ่ึงรวมกลุ่ม
กันโดยสมัครใจ ในการดำาเนินวิสาหกิจท่ีพวกเขา 
เป็นเจ้าของร่วมกัน ตามแนวทางประชาธิปไตยเพ่ือ
สนองความต้องการท่ีจำาเป็นและความหวังร่วมกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

อุดมการณ์ของสหกรณ์ที่สำาคัญมี 2 ประการ
คือ ต้องทำาให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ก่อน และหลังจากนั้น ต้องช่วยเหลือ
กันและกันด้วย

เป้าหมายด้านสังคม

สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

องค์กรเชิงสังคม

สมาชิกมีฐานะเศรษฐกิจดี

องค์กรเชิงธุรกิจ

เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ

มีระบบบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

มีระบบงาน 

แบบแผน  

กฎระเบียบ

ดำาเนินงานมี 

ส่วนเหลื่อมกำาไร

ที่เหมาะสม

สหกรณ์ (Cooperatives)

เช่นเดียวกับธุรกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบอื่น สหกรณ์ต้อง
บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมาย
ทางสังคม 

โดยเป�้หม�ยท�งเศรษฐกจิ คอื การทีส่มาชกิมรีายไดแ้ละ
ฐานะทางเศรษฐกิจที่พอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ในขณะท่ีเป้�หม�ยท�งสังคม คอื การท่ีสมาชิกมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดี พึ่งพาอาศัยกัน มีสวัสดิการที่ดี ตลอดจนการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้กลายเป็นกำาลังสำาคัญของสังคมต่อไป

อุดมการณ์
สหกรณ์

ช่วยเหลือ
ตนเอง

ช่วยเหลือ 
กันและกัน

คำานึงถึง 

สังคม ไม่เอา

เปรียบสังคม

จัดสวัสดิการ

เพื่อสมาชิก

ให้ความรู้  

การศึกษา สร้าง

ความเข้มแข็ง 

แก่สังคม
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นอกจากสหกรณ์จะมุง่ให้สมาชกิช่วยเหลอื 
ตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันแล้ว 
สหกรณ์ยังสามารถสร้างให้เกิดระบบของ
การค้าที่เป็นธรรมขึ้นในชุมชน โดยสหกรณ์
สามารถลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นองค์กรเอกชนที่แสวงหากำาไร สหกรณ์
ที่มีศักยภาพในด้านการทำาการค้าจึงสร้าง
ประโยชน์ให้เกดิขึน้กบัผูบ้รโิภค 

สหกรณ์ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจและ 
การค้าท่ีเป็นธรรมโดย 

(1) รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกที่เป ็น 
 เกษตรกรในร�ค�สูงกว่�ท่ีเอกชน 
 รับซื้อ 

(2) จำาหน่ายสินค้าให้แก่ผู ้บริโภคใน 
 ร�ค�ตำ�่กว่�ร้านค้าปลกีของเอกชน 
 ท่ัวไป

ผู้บริโภค

บริษัทเอกชน สหกรณ์

กำ�ไรสูงสุด

ร�ค�รับซื้อเกษตรกร

•	 ก�รค้�ปลีก
•	 เสือ....ทอด
•	 พ่อค้�ส่ง	ทอด	1
•	 พ่อค้�ส่ง	ทอด	2
•	 พ่อค้�ท้องถิ่น

•	 ก�รค้�ปลีก
•	 ก�รกระจ�ยสินค้�	
ที่เหม�ะสม

•	 สหกรณ์

กำ�ไรที่เหม�ะสม

ร�ค�ข�ยปลีก

ร�ค�ข�ยปลีก

เฉล่ียคืนธุรกิจรวบรวม

ร�ค�รับซื้อเกษตรกร
สม�ชิก

“สหกรณ์เป็นกลไกสร้างการค้าที่เป็นธรรม”

7
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ในด้านการจดัการสินค้าเกษตรและโซ่อปุทานสนิค้า
เกษตร สหกรณ์มส่ีวนสำาคญั นอกจากจะเป็นผูส้ร้าง
กลไกราคาทีเ่ป็นธรรมมากข้ึนแล้ว สหกรณ์ยังทำาให้เกดิ
การลดขัน้ตอน ส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทนุด้านการ
จดัการและโลจสิติกส์อกีด้วย

ในกรณีทีม่ปีรมิาณผลผลิตมาก เกษตรกรทัว่ไป
ต้องเก็บผลผลิตเพื่อจำาหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถ่ิน  
หลงัจากนัน้ พ่อค้าท้องถิน่จะทำาการจำาหน่ายผลผลติ 
ต่อไปยงัพ่อค้าส่งท่ีเป็นคนกลาง และส่งไปยังพ่อค้าปลกี 
เพ่ือจัดจำาหน่ายให้กบัผูบ้รโิภค 

การจัดการสนิค้าเกษตรและโซ่อปุทานในลกัษณะ
ท่ัวไปเช่นนี ้ทำาให้ผูบ้รโิภคถกูเอารดัเอาเปรียบในด้าน
ราคาทีส่งูและคณุภาพของสินค้าเกษตรท่ีได้รบัตกตำา่ลง 

ในกรณีที่มีกลไกของสหกรณ์ เมื่อปริมาณผลผลิตมีมาก 
เกษตรกรสมาชิกส่งผลผลิตให้สหกรณ์เพื่อรวบรวม โดยสหกรณ์
อาจมีศูนย์รวบรวมสินค้า เพื่อสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
ได้ดี หลังจากนั้น เมื่อสหกรณ์รวบรวมผลผลิตไว้แล้วจะส่งให้กับ
พ่อค้าส่ง และพ่อค้าปลีกต่อไป ซี่งในกรณีนี้ ผู้บริโภคจะได้รับ
สินค้าในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าในกรณีที่สหกรณ์สามารถบริหาร
โซ่อปุทานเองตลอดทัง้ห่วงโซ่ โดยหากสหกรณ์มร้ีานค้าของตนเอง 
จะทำาให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในราคาตำ่ากว่าท่ีซื้อจากพ่อค้าปลีก
เอกชน 

อย่างไรก็ดี หากปริมาณของผลผลิตมีอยู ่จำากัด สหกรณ์
สามารถลดข้ันตอนในการรวบรวมผลผลิตและจัดเก็บไว้ในคลัง
สินค้า โดยร้านค้าสหกรณ์สามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้
โดยตรง ซึง่วธินีีจ้ะทำาให้ผูบ้รโิภคพงึพอใจในด้านราคามากทีส่ดุ

เกษตรกรทั่วไป พ่อค้าท้องถิ่น พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก

COOP

เกษตรกรสมาชิก ศูนย์รวบรวม ร้านค้าสหกรณ์
(ขายสด/แปรรูปก่อนขายปลีก)

เกษตรกรสมาชิก
ร้านค้าสหกรณ์ 

(ขายสด/แปรรูปก่อนขายปลีก)

เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์รวบรวม พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก

COOP

COOP

ราคาสินค้า

การจัดการ  
Supply ปริมาณมาก

การจัดการ  
Supply ปริมาณมาก

การจัดการ  
Supply ปริมาณมาก

การจัดการ  
Supply ปริมาณจำากัด

8
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2สหกรณ์กับการเกษตร
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สหกรณ์ของประเทศไทยนั้นอยู่คู่กับวิถีชีวิตของเกษตรกร
มาตัง้แตย่คุแรกเริม่ ดงันัน้ ชมุชนเกษตรสว่นใหญข่องประเทศ
จะใช้การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ และใช้หลักการและค่า
นิยมของสหกรณ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการงาน
ด้านการเกษตรร่วมกัน 

สหกรณย์งัถอืวา่เป็นหนึง่สว่นสำาคญัของแนวคดิเรือ่งเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันจะทำาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองและมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

สหกรณ์ของประเทศไทยน้ันอยู่คู่กับวิถีชีวิตของเกษตรกรมา
ต้ังแต่ยุคแรกเร่ิม ดังน้ัน ชุมชนเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศจะ
ใช้การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ และใช้หลักการและค่านิยม
ของสหกรณ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการงานด้าน
การเกษตรร่วมกัน 

สหกรณ์ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญของแนวคิดเร่ือง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อันจะทำาให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองและมีความเข้มแข็งได้อย่างย่ังยืน

สหกรณ์กับการเกษตร
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เกษตรทฤษฎีใหม่
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้

ทรงทำาการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เก่ียวกับทฤษฎีใหม่มาเป็น
เวลานานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพ้ืนท่ีส่วนพระองค์ขนาด 16 ไร่ 
2 งาน 23 ตารางวา ใกล้วัดมงคล ตำาบลห้วยบง อำาเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี และทรงให้จัดต้ัง “ศูนย์บริห�รพัฒน�” ตาม
แนวพระราชดำาริ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา

“...ทฤษฎีใหม่นี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะคนที่ทำานี้ ต้องไม่
ฟุ้งซ่าน ผู้ที่ปฏิบัตินี้ต้องมีความเพียรและต้องอดทน ...ไม่ใช่ว่าทำาง่ายๆ 
ไม่ใช่ว่าทำาได้ทุกแห่ง ต้องเลือกที่ แต่ค่อยๆ ทำาไปก็จะสามารถที่จะขยายความ
คิดของทฤษฎีใหม่นี้ไปได้ โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้แลัวแต่สถานที่ แล้วแต่สภาพ
ภูมิประเทศ ...ทฤษฎีใหม่...ยืดหยุ่นได้และต้องยืดหยุ่น เหมือนชีวิตของ
เราทุกคนต้องมียืดหยุ่น...”

พระราชดำารัส 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

11
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ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่นๆ

ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืช
ไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็น
อาหารประจำาวัน หากเหลือบริโภค
ก็นำาไปจำาหน่าย

พื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ

พื้นที่ส่วนทีี่สามประมาณพื้นที่ส่วนทีี่สองประมาณ

พื้นที่ส่วนทีี่หนึ่งประมาณ

ให้ปลูกข ้าวในฤดูฝน เพ่ือใช ้ เป ็น
อาหารประจำาวันในครัวเรือนให้เพียง
พอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและ
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

ให้ขุดสระเก็บกักนำ้า เพ่ือใช้เก็บกักนำ้าฝน
ในฤดฝูนและใช้เสรมิการปลกูพืชในฤดแูล้ง 
ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์นำ้าและพืชนำ้าต่างๆ

ให้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 
30:30:30:10 โดยการแบ่งพื้นที่ดังกล่าวให้นำา
มาใช้ประโยชน์ ดังนี้  

ทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เสถียรภาพด้านการผลิต เสถียรภาพด้านอาหาร
ประจำาวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคง
ของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็น
เศรษฐกิจที่สามารถพึ่งตนเองมากขึ้น

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

ร้อยละ 10

ร้อยละ 30ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

12
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบกลุ ่ม หรือ
สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันดำาเนินการในด้าน…

(1) ก�รผลิต เกษตรกรต้องร่วมมือในการ 
 ผลติโดยเริม่ตัง้แต่ ขัน้เตรยีมดนิ การหา 
 พันธุ์พืช ปุ๋ย การหานำ้า และอื่นๆ เพื่อ 
 การเพาะปลูก

(2) ก�รตล�ด เมือ่มผีลผลติแล้ว ต้องเตรยีม 
 การต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ 
 ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลาน 
 ตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวม 
 ข้าว เตรียมหาเคร่ืองสีข้าว ตลอดจน 
 การรวมกนัจำาหน่ายผลผลติให้ได้ราคาดี

(3) คว�มเป็นอยู่ เกษตรกรต้องมีความ 
 เป ็นอยู ่ที่ดีพอสมควร โดยมีป ัจจัย 
 พื้นฐานในการดำารงชีวิต เช่น เส้ือผ้า  
 ของใช้ในครัวเรือนที่พอเพียง

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง

(4) สวัสดิก�ร แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการ 
 ที่จำาเป็น เช่น มีสถานีอนามัย หรือมีกองทุนไว้ให ้
 กู้ยืมยามฉุกเฉิน

(5) ก�รศึกษ� ชุมชนและโรงเรียนมีบทบาทในการ 
 ส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษา 
 เล่าเรียนให้แก่เยาวชน

(6) สังคมและศ�สน� ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางใน 
 การพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นท่ี 
 ยึดเหนี่ยว

แนวคิดของสหกรณ์จึงสอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ขัน้กลาง อนัแสดงถงึความร่วมมอืร่วมใจ ช่วยเหลอืกนัและกัน 
เมื่อสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว
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ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกษตรกรติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือ
แหล่งเงิน เช่น ธนาคาร และบริษัทห้างร้าน
เอกชน มาช่วยในการทำาธุรกิจ การลงทุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

• เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)

• ธนาคารกบับรษิทัเอกชนสามารถซือ้ข้าวบรโิภคในราคาตำา่ 
(ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)

• เกษตรกรซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภคได้ในราคาตำ่า เพราะ
รวมกันซื้อเป็นจำานวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ ซื้อในราคา
ขายส่ง)

• ธนาคารกบับรษัิทเอกชนสามารถกระจายบคุลากร เพือ่ไป
ดำาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

14
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3สหกรณ์ต้นแบบของ
ประเทศในเอเชีย
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ความสำาเร็จของการดำาเนินงานสหกรณ์
สำาหรับประเทศในเอเชีย 2 ประเทศ คือ  
ประเทศญี่ปุ่น และเก�หลีใต้ 

ทั้งสองประเทศนี้มีลักษณะเป็นชุมชนเกษตร
ต้ังแต่ดั้งเดิมเช่นเดียวกับประเทศไทย และ 
ยังสามารถพัฒนาระบบสหกรณ์จนกลายเป็น
ธุรกิจสังคมที่ส่งผลประโยชน์ต่อเกษตรกรและ
ชุมชนเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศได้

JAPAN

KOREA

สหกรณ์ต้นแบบของประเทศในเอเชีย
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ระดับท้องถิ่น 
Japan Agricultural Cooperative Association 

สหกรณ์ ในประเทศญี่ปุ่น (JA Group)

ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ทำาการเกษตรประมาณ
ร้อยละ 15 จงึมกีารใช้เทคโนโลยีการผลติข้ันสงู
เพือ่ให้ได้ผลผลติจำานวนมาก 

หลงัจากสงครามโลกได้ยติุลง ประเทศญีปุ่น่ได้
ทำาการรวบรวมปัจจยัด้านการผลติ ได้แก่ แรงงาน 
ท่ีดนิ เพือ่ใช้ในการผลิตอาหารและบรกิารทีเ่ป็นที่
ต้องการของชมุชน อกีทัง้นำารปูแบบของสหกรณ์
การเกษตรมาใช้ โดยสหกรณ์ของญี่ปุ่นให้ความ
สำาคัญต่อสามด้าน คือ สุขภาพที่ดี (healthy) 
คณุภาพสงู (high quality) และเทคโนโลยีขัน้สงู 
(high technology)

สหกรณ์การเกษตรของประเทศญีปุ่น่มโีครงสร้าง 3 ระดบัคอื 

1. สหกรณ์ระดบัท้องถิน่ เช่น สหกรณ์ชมุชน 

2. สหกรณ์ระดบัสหภ�พหรอืจงัหวดั มลัีกษณะเป็นการ
รวมตวัเพ่ือวัตถปุระสงค์เดยีว เช่น สหกรณ์การเกษตรระดบั
จังหวัดเพื่อสวัสดิการ สหกรณ์เครดิตทางการเกษตรระดับ
จงัหวัด สหกรณ์การเกษตรเพือ่เศรษฐกจิ เป็นต้น

3. สหกรณ์ก�รเกษตรระดับช�ติ ซึ่งประกอบไปด้วย 
สหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร (JA-ZENCHU Central 
Union of agricultural co-operatives) โดยเป็นสหกรณ์ทีม่ี
วตัถปุระสงค์เดียว เช่น Tokyo Tourist Corporation เป็นสหกรณ์
ของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศที่ให้ 
การสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ National Welfare  
Federations of Agricultural Cooperative เป็นสหกรณ์ท่ีส่งเสริม 
สวสัดิการและสุขภาพ การดแูลร่างกาย เป็นต้น

“คุณค่าหลัก”

สุขภาพที่ดี (healthy) 

คุณภาพสูง (high quality) 

เทคโนโลยีขั้นสูง (high technology)

ระดับชาติ
Central Union of Agricultural Cooperative

ระดับจังหวัด
Prefectural Union of Agricultural Cooperative
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JA-Zenchu (สหภาพกลางของสหกรณ์
การเกษตรของญี่ปุ่น) ให้ความช่วยเหลือและดูแล
สหกรณ์การเกษตรจำานวนมากในประเทศญีปุ่น่ JA-
Zenchu มีบทบาทในการตอบสนองความต้องการ
ของสหกรณ์การเกษตรเหล่านัน้ โดยดำาเนนิกลยทุธ์
ดังต่อไปนี้

• ระดมความคดิเหน็ของสาธารณชนทัว่ไปเกีย่ว
กับสหกรณ์การเกษตร

• จัดสัมมนาเชิงนโยบายกับรัฐบาล และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เพ่ือนำาไปสู ่การนำาเสนอร่าง
กฎหมายไปยงัรัฐสภาระดบัชาต ิหรอืนำาเสนอ
นโยบายระดบัภมูภิาค

• ตดิตามแนวโน้มทางด้านนโยบายการเกษตร
และอาหารในระดบัสากล

สหกรณ์ของญีปุ่น่ใช้วธิกีารดำาเนนิการแบบองค์กร
ธรุกิจ โดยผลติสนิค้าและบรกิารเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาด ตอบสนองผู้ผลติ และความต้องการ
สนิเช่ือหรอืเครดติของเหล่าสมาชิก

ยิง่ไปกว่านัน้ ปัจจัยต่อไปน้ีช่วยส่งเสริมความสำาเรจ็ของสหกรณ์
การเกษตรในญีปุ่น่

• ต้องถูกขบัเคลือ่นโดยสมาชกิ 
• การบริหารงานต้องกระทำาโดยผู้ที่มีประสบการณ์ และ 

มคีวามเป็นมอือาชพี
• ใช้หลกัการ “พร้อมรบัผดิชอบต่อหน้าที”่ และ “สามารถ

ตอบคำาถามได้”
• ยดึม่ันในแนวคดิ “ร่วมด้วยกนัแล้วใช้ประโยชน์”
• เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัเลอืกตัง้ต้องได้รบัค่าตอบแทนชดเชย
• มีการบูรณาการรูปแบบการดำาเนินการโดยคำานึงถึงความ

ต้องการของสมาชิกเป็นหลัก 
• ให้การสนบัสนนุสหกรณ์ระดบัล่างให้มกีารบรกิารแก่สมาชกิ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้
• จดัให้มกีารให้ความรูแ้ก่สมาชกิอย่างเข้มข้น
• ค่านยิมในการดำาเนนิงาน คอื คดัเลอืก เข้าถึง จ้างงานอย่าง

เหมาะสมและมเีทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
• ตัง้อยูไ่ด้และมคีวามเชือ่มโยงกบัการวจิยัภายนอก 
• ต้องยกระดบัตนเองให้พ่ึงพาตนเองได้
• ต้องเป็นสถาบนัทีเ่ปิดกว้าง มคีณุธรรม เอาใจใส่และตระหนกั

ถงึสงัคมแวดล้อม
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ตั้งอยู่กลางหุบเขาในจังหวัดโคจิ เกาะชิโกก ุ
มีพื้นที่เป็นป่าทึบเต็มไปด้วยต้นสนถึงร้อยละ 97  
มปีระชากรประมาณ 1,000 คน

ปัจจบุนั สหกรณ์หมู่บ้านอมูาจมีิพนักงาน 95 คน 
มโีรงงานทัง้หมด 5 โรง ใช้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีได้
มาตรฐาน มผีลติภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ตัง้แต่ นำา้ผลไม้
คัน้สด เคร่ืองปรงุอาหาร เครือ่งสำาอาง ไอศกรมี และสบู่

ผลติภัณฑ์ส้มยสุูของสหกรณ์มมีลูค่าสูงถงึ 1,830 
ล้านเยน ส่งถงึลกูค้า 250,000 รายในปี 2540 และ
เพ่ิมเป็น 350,000 คนในปี 2550 

ซึง่ในความเป็นจริง ผลผลิตส้มของสหกรณ์แห่งนี้
ไม่ได้ดีท่ีสดุในประเทศ แต่สนิค้าของสหกรณ์นีป้ระสบ
ความสำาเรจ็อย่างยิง่ใหญ่จากความเป็นมอือาชพีในการ
บรหิารธรุกิจโดยแท้

คว�มสำ�เรจ็ของสหกรณ์หมูบ้่�นอมู�จเิกิดจ�ก

• การปรับรูปแบบการจำาหน่ายสินค้า ด้วยการขายตรงและ
ระบบ Call Center

• การวิจยัเป็นเร่ืองสำาคญัท่ีต้องทำาอยู่เสมอ
• การลงทนุว่าจ้างมืออาชพีมาดำาเนนิการ
• การลงทนุในสือ่เป็นสิง่สำาคญัยิง่ สือ่หนึง่ทีไ่ม่อาจมองข้ามคอื 

หนงัสอืพมิพ์ หมูบ้่านนีท้ำา “หนงัสือพมิพ์ยูส”ุ มจีำานวนพมิพ์
ถงึ 30,000 ฉบบัต่อคร้ัง

• ความทันสมยัเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้ หมูบ้่านนีท้นัสมยัทนัโลก  
ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยี  โดยใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงสร้าง
โฮมเพจเพือ่เผยแพร่ข่าวสารของสหกรณ์

• กลยุทธ์สำาคญัอีกอย่างหน่ึง คอื การหาเครือ่งหมายรบัรอง 
รวมถึงรางวลัต่างๆ เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอื

• สิ่งที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์สุดยอด คือ การจัดกิจกรรม เช่น 
เทศกาลฤดใูบไม้เปลีย่นส ีซึง่นยิมนำาผลไม้ทีม่รีสเปรีย้ว เช่น 
ส้มยสู ุมาทำาขนมรบัประทานกนั การจดังานเทศกาลส้มยสูุ 
กจิกรรมแข่งวิง่ ‘มาราธอนสดุโหดของบ้านเรา’ เพือ่สมัผสัถงึ 
บรรยากาศความเป็นชนบทของหมูบ้่านอมูาจิ ซึง่เป็นการนำา 
ลักษณะพิเศษของหมู่บ้านมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมใน 
การดงึดดูคนต่างถิน่ให้มาเยอืนหมูบ้่านอมูาจิ

หุบเขาในจังหวัดโคจิ  
เกาะชิโกกุมีป่าทึบ 
เต็มไปด้วยต้นสนถึง

ร้อยละ 97
มีประชากรประมาณ 

1,000 คน
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สภาวการณ์ด้านการเกษตรของเกาหลีใต้ไม่สู ้ 
ดีนัก เน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขา 
จึงทำาให้มีพื้นที่เพียงร้อยละ 22 เท่านั้นที่เหมาะแก่
การเพาะปลูก อกีทัง้ปรมิาณนำา้ฝนต่อปีมจีำานวนน้อย
กว่าประเทศการเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้ พื้นที่ทำาการ
เกษตรยังถูกดัดแปลงให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร  
ท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีอุตสาหกรรม ทำาให้ขนาดของ
ภาคการเกษตรลดน้อยลง และมีความสามารถใน
การแข่งขันกับต่างประเทศในระดับตำ่า

สหกรณ์การเกษตรของเกาหลีใต้ได้รับการจัด
ตั้งขึ้นหลายแห่งในช่วงทศวรรษ 1960 โดยความ
พยายามของชาวนาที่แสวงหาอำานาจต่อรองด้วยการ
สร้างธุรกิจ ทำาการปลูกวัตถุดิบและสร้างตลาดของ
ตนเอง การรกัษาอำานาจต่อรองไว้เป็นสาเหตทุีส่ำาคญั
ของการดำารงอยูข่องสหกรณ์การเกษตรของเกาหลใีต้ 
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ของเกาหลีใต้มีความโดดเด่น
และได้รับสิทธิพิเศษเพราะได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลเป็นอย่างดี

จดุเร่ิมต้นของสหกรณ์การเกษตรของเกาหลใีต้ เกดิ
จากการรวมตวักนัของกลุม่ชาวนาท่ีต้องการเงนิทุนหรอื
แรงงานเพือ่ประกอบกจิกรรมต่างๆ ในไร่นาของตนเอง 
เช่น กลุ่ม Dure, Pumasi, Kye และ Hangyack ซ่ึงบาง
องค์กรในนี ้ยงัคงมีอยูใ่นปัจจบุนั ในขณะท่ีสมาคมด้าน
การเงนิทีก่่อตัง้ในเมือง Kwang-ju ในปี 1907 ถูกมอง
ว่าเป็นสหกรณ์สมัยใหม่แห่งแรกในประเทศเกาหล ีโดย
จุดมุง่หมายของสมาคม คอื ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกร
และใช้หลกัการสหกรณ์ โดยประยุกต์ใช้แบบอย่างจาก
สหภาพเครดติยเูน่ียนของเยอรมัน

สหกรณ์ ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

จนกระทั่งกฎหมายสหกรณ์การเกษตรผ่านสภาในปี 1957 
ทำาให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรอย่างเป็นทางการในปี 1958 
ต่อมาได้มีการจัดตั้ง the National Agricultural Cooperative 
Federation (NACF) ในปี 1961 เพื่อรวมสหกรณ์การเกษตรและ
ธนาคารเพือ่การเกษตรเข้าไว้ด้วยกนั ทำาให้สหกรณ์การเกษตรของ
เกาหลีใต้เป็นระบบสามชั้น ชั้นแรก ได้แก่ สหกรณ์ระดับหมู่บ้าน 
ชั้นที่สอง ได้แก่ สหกรณ์ระดับเมือง และชั้นที่ส�ม ได้แก่ สหกรณ์
ระดับประเทศ หรือ NACF 

ต่อมารัฐบาลเห็นว่าควรมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ
สหกรณ์การเกษตรในช่วงทศวรรษ 1980 จึงได้มีการปรับปรุง
กฎหมายสหกรณ์การเกษตรเพื่อสร้างรากฐานทางกฎหมายให้กับ
ระบบสหกรณ์แบบใหม่ กล่าวคือ เปล่ียนจากระบบสหกรณ์สาม
ชั้นเป็นสองชั้น โดยนำาสหกรณ์ระดับประเทศหรือเมือง มาอยู่ภาย
ใต้การกำากับดูแลของรัฐ ที่เรียกว่า Nonghyup ซึ่งในปัจจุบันคือ
สหกรณ์กลางด้านการเกษตรของประเทศเกาหลีใต้

การศึกษา 
และการส่งเสริม

• ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ 

สามารถพึ่งตนเองได้

• ให้การศึกษาและการอบรม

วิชาชีพ

NONGHYUP
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ตลาดและ 
การกระจายสินค้า

ธนาคารและการประกัน

• ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าเกษตร

และปศุสัตว์ที่มีคุณภาพสูง

• แปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร

และปศุสัตว์

• จัดหาอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต

• จัดตั้งธนาคารเพื่อสมาชิก

เกษตรกร

• ให้บริการธนาคารพาณิชย์

เพื่อการค้าของเกษตรกร

Nonghyup (NH) ได้เปิด Hanaro Club ขึน้ มลีกัษณะเป็นซเูปอร์มาร์เกต็  
(Supermarket) ขนาดใหญ่ จำาหน่ายสินค้าราคาถูกโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและ 
ผูบ้รโิภค ส่งผลให้ระดบัราคาขายปลกีลดลง แต่มคีวามเป็นธรรมแก่ผูผ้ลติ สามารถลด
กระบวนการจดัการลงได้อย่างน้อย 2 ขัน้ตอน ทำาให้เกิดความยัง่ยนืในการบรหิารงาน

ปัจจุบนั NH ใช้สมาชกิเป็นฐานลกูค้าและผูใ้ห้บริการเป็นสำาคญั ในการขยาย
รปูแบบของการดำาเนนิธรุกจิ เป็นธรุกจิขนาดใหญ่ เช่น การค้าปลกี การค้าปลกี
ออนไลน์ ธรุกจิการให้บรกิารด้านการซ่อมแซมอปุกรณ์ในการทำาการเกษตร ธรุกจิ
ปิโตรเลยีม และธนาคารขนาดใหญ่

ปศุสัตว์

สินค้าโภคภัณฑ์ เกษตร

“NONG”
=

FARMER

“HYUP”
=

COOPERATIVES
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เช่นเดียวกับ Nonghyup สหพันธ์สหกรณ์
การประมงแห่งชาติ (Suhyup) เป็นรากฐานของ
อุตสาหกรรมการประมงของเกาหลีใต้และเป็นตัว
ขับเคล่ือนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
Suhyup ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 มีภารกิจในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้านและหมู่บ้านชาว
ประมง ยกฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวประมง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน
ประมงของประเทศ 

สหกรณ์การประมง Suhyup ส่วนใหญ่ให้บริการ
ด้านความปลอดภัยในการดำาเนินงานประมงและ 
การรักษาทรัพยากรในนำ้า ช่วยดูแลหมู ่บ้านชาว
ประมง ปกป้องท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านทางการ
ขายอาหารทะเลและการรักษาเสถียรภาพราคา 

การดำาเนนิการด้านการตลาดและการจดัจำาหน่าย
ของ Suhyup มีลกัษณะเหมอืนกนักบั Nonghyup คอื  

มร้ีานค้าปลกีและค้าส่งทีเ่รยีกว่า “Suhyup Mart” และมกีารทำาการค้า 
ออนไลน์ที่เรียกว่า K-Fist Korean Seafood นอกจากนี้ Suhyup 
ยังมีธุรกิจธนาคารขนาดใหญ่ที่ให้เงินทุนสำาหรับการทำาประมงและ
พัฒนาเป็นธนาคารอุตสาหกรรมทางทะเลแห่งเดียวของเกาหลีใต้ 
ซึ่งสร้างความไว้วางใจให้กับชาวประมงและลูกค้ารายอื่นๆ 

สหกรณ์การประมง Suhyup ยงัได้รบัการสนบัสนุนจากรฐับาล
เพือ่ปกป้องเรอืของชาวประมงและฟาร์มเลีย้งปลา ดำาเนนิโครงการแลก
เปลีย่นระหว่างเมอืงกบัหมูบ้่านชาวประมงเพือ่ให้ใกล้ชดิกนั มุง่มัน่ทีจ่ะ
ทำาให้ชาวประมงและหมูบ้่านชาวประมงมีชือ่เสียงเป็นทีรู่จั้กแพร่หลาย

“HYUP”
=

COOPERATIVES

“SU”
=

WATER
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4ตัวแบบ 
การพฒันาสหกรณ์
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สำานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำาเนนิ 
การศึกษารูปแบบการส ่งเสริมวิสาหกิจในรูปแบบสหกรณ์ขึ้นใน 
ปีงบประมาณ 2560 เนือ่งจากสหกรณ์มบีทบาทสำาคญัการพัฒนาเศรษฐกจิ
ในชมุชน โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรซึง่เป็นชมุชนฐานรากทีม่ขีนาดใหญ่ของ
ประเทศไทย  

การส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์จึงส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

24

ตัวแบบการพัฒนาสหกรณ์
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ตัวแบบของการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ถกูพฒันาขึน้โดยอาศยักรอบแนวคดิของการ
ดำาเนนิธรุกจิเพือ่สงัคม ผนวกกบัการพัฒนาศกัยภาพ
ขององค์กรในทุกด้าน โดยตัวแบบดังกล่าวประกอบ
ด้วยปัจจัยความสำาเร็จ 5 ด้านสำาคัญ ได้แก่ 

1. โครงสร้างและแผนเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
2. ทรัพยากรขององค์กร
3. ทรัพยากรบุคคล
4. ผลิตภัณฑ์และตลาด
5. สมาชิกสหกรณ์ และเครือข่าย

โดยหากปัจจัยความสำาเร็จทั้ง 5 ด้านนี้เป็นบวก 
หรอือยูใ่นระดบัทีดี่แล้ว จะทำาให้สหกรณ์นัน้สามารถ
ยกระดับขึ้นเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการ

แสวงหารายได้ ตอบสนองความต้องการของสมาชิคและสามารถ
ดำารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กรณีตัวอย่างสหกรณ์ด้านการเกษตรจำานวน 5 กรณีตัวอย่าง 
ที่ได้ถูกคัดเลือก เพ่ือนำามาเป็นต้นแบบการศึกษา ได้ถูกนำา 
มาประเมิน โดยใช้ตัวชี้วัดตามปัจจัยความสำาเร็จดังกล่าว ทั้งปัจจัย
หลักและปัจจัยย่อย โดยระดับการประเมินมี 5 ระดับ คือ 

5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = ควรปรับปรุง
1 = ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

สหกรณ์สามารถใช้ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรบัปรงุการดำาเนนิงานขององค์กร เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพในอนาคต

25

การเสริมสร้างขีดความสามารถของสหกรณ์

การบริการ นวัตกรรม

การเสริมสร้างขีด 
ความสามารถของสหกรณ์

ผลิตภัณฑ์และตลาด 
(Products and Market)

ทกัษะ

ประสบการณ์

ผู้นำาองค์กร

วัฒนธรรม
ทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource)
องค์ความรู้และภูมิปัญญา

ทรัพยากรที่สร้างรายได้
ทรัพยากรเงิน

เทคโน+เครื่องจักร อุปกรณ์

ทรัพยากรขององค์กร
(Resource)

พันธมิตรธุรกิจ

ลูกค้า

สมาชิกสหกรณ์

เครือข่าย 
(Network)

วิสัยทัศน์ชัดเจน

สะท้อนความยั่งยืนขององค์กร

สามารถเป็นไปได้

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

โครงสร้างและแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Structure and Strategy)

ผลิตภัณฑ์
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โครงสร้างและแผนเชิงกลยุทธ์ 
             (Structure & Strategy)

26

• วิสัยทัศน์ชัดเจน องค์กรต้องกำาหนดวิสัยทัศน์ 
ระยะยาวเพื่อสร้างให้เกิดทิศทางการดำาเนินธุรกิจ 
ท่ียัง่ยนื วิสยัทัศน์ดงักล่าวจำาเป็นต้องส่งเสรมิให้เกดิ
การพัฒนาสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วย

• สะท้อนคว�มยั่งยืนขององค์กร แผนเชิงกลยุทธ์ 
ที่ดีต้องมีความยั่งยืน ทำาให้เกิดความต่อเนื่องของ
การดำาเนินงานในองค์กร

• มคีว�มเป็นไปได้ แผนเชงิกลยทุธ์ทีด่ต้ีองเป็นไปได้ 
ในการดำาเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมาย ต้อง

สามารถทำาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และ
ต้องสอดคล้องกบัความเป็นจรงิของสภาพ

แวดล้อมในการดำาเนินกิจการและ
ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

• เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่�ย หมายถึง 
แผนฯ ต้องสามารถส่งประโยชน์ต่อ
กลุ่มสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมถึงสังคมโดยรวม
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ทรัพยากรขององค์กร (Resources)

• ทรัพย�กรที่สร้�งร�ยได้ หมายถึงปัจจัยการผลิต
หลัก ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรต่างๆ ที่มีลักษณะ
สำาคัญ เช่น คุณภาพของผลผลิตและปริมาณ  
หากคณุลกัษณะของปัจจยัการผลติเหล่านีม้คีณุภาพดี 
จะทำาให้องค์กรสามารถสร้างรายได้ที่ดี 

• ทรัพย�กรเงิน หมายรวมถึง เงินสะสมจากสมาชิก 
รายได้ต่างๆ และเงินทุนหรือเงินอุดหนุนที่ได้จากรัฐ  

• เทคโนโลยี เครือ่งจักรอุปกรณ์ เป็นทรพัยากรทีเ่ป็น
ปัจจัยสำาคัญสำาหรับการผลิตหรือแปรรูปสินค้า ซึ่ง
ในที่นี้ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ในอนาคต
ให้กับสหกรณ์

• องค์คว�มรู ้และภูมิปัญญ� เป็นทรัพยากรที่ไม่
สามารถประมาณค่าเป็นเงินได้ แต่เป็นทรัพยากร
ที่สามารถส่ังสมและสร้างความชำานาญเฉพาะด้าน
ให้กับสหกรณ์และกลุ่มสมาชิก โดยหากสหกรณ์
สามารถบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเกิด
จากสมาชิกได้จะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

27
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• ผูน้ำ� ผูน้ำาองค์กรทีด่ ีคอื ต้องทีม่วีสิยัทศัน์ 
มีธรรมาภิบาล และมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับคณะกรรมการและสมาชิกคนอื่นๆ 
ของสหกรณ์

• ประสบก�รณ์หรือคว�มชำ�น�ญโดย
องค์รวมของบคุลากรในองค์กร โดยหาก
องค์กรมบีคุลากรทีม่คีวามชำานาญจะช่วย
ให้การดำาเนินงานราบร่ืน รวดเร็ว และ
ผิดพลาดน้อยลง 

• ทักษะเฉพ�ะของบุคลากรโดยรวมขององค์กรที่เกิด
จากการสอนงาน หรือเกิดจากการอบรมการทำางาน
อย่างสมำ่าเสมอในองค์กร

• วฒันธรรมองค์กร ในทีน่ีห้มายถงึค่านยิมหรอืแนวทาง
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยบุคลากรในองค์กรมี
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน วัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่สามารถปลูกฝังได้

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

28
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ผลิตภัณฑ์และตลาด 
(Products and Market)
• ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าที่ผ่านการ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการแปรรูป 
การผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ และมาตรฐาน
ถือเป็นเป้าหมายสำาคัญของสหกรณ์เช่น
เดยีวกบัองค์กรธุรกจิอ่ืนทัว่ไป

• ก�รบริก�ร เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ องค์กรไม่สามารถเติบโตได้
หากสามารถผลิตสินค้าแล้วไม่สามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าได้ เช่น มีสินค้าท่ีดี

แต่ไม่สามารถทำาการจัดส่งสินค้าหรือการบริหารด้าน
โลจิสติกส์ได้ เป็นต้น

• นวัตกรรม หมายรวมท้ังนวัตกรรมของสินค้าและ
นวตักรรมด้านการบรกิาร การสร้างนวตักรรมจำาเป็น
ต้องอาศัยประสบการณ์ องค์ความรู้ และข้อมูลท่ีดี 
ประกอบกับความชำานาญเฉพาะด้านบางอย่างเพื่อ
ทำาให้เกิดการค้นคว้าทดลอง หรือการวิจัยอย่างง่าย 
ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดจากการลองผิดลองถูก

29
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สมาชิกสหกรณ์ 
และเครือข่าย (Network)

30

• สม�ชิกสหกรณ์ มีส ่วนสำาคัญที่ทำาให ้
การดำาเนินงานของสหกรณ์สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และความต้องการของคน 
ในชุมชน เพราะสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็น
คนในชุมชน

• พันธมิตรธุรกิจ หมายถึง 
ผู ้ จั ดหาป ั จ จัยการผลิต 
หรือผู้สนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจขององค์กร ซึ่งส่วน
มากจะอยู ่ในช่วงต้นของ 
โซ่อุปทาน

• ลูกค้�หรือผู้กระจ�ยสินค้� 
มีความสำาคัญในการสร้าง
ความเชื่อมโยงสินค้ากับ
ตลาดที่เป็นแหล่งรองรับ
สนิค้า ซึง่ลกูค้าจะอยูใ่นช่วง
ปลายนำ้าของโซ่อุปทาน
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5กรณีศึกษา 
สหกรณต์น้แบบ
“ THE 
COOPERATIVE WAY ”
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 เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสมาชิก
กว่า 3,000 รายที่เป็นเกษตรกรปลูก
ข้าวโพดและมันสำาปะหลัง

สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำากัด

  ที่ตั้ง:

เลขที่ 30 ถนนเทศบาล 28  
ตำาบลปากช่อง อำาเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา 30130

  โทรศัพท์-โทรสาร:  
044-311-836, 044-313-296

32

สินค้าและบริการ

1. รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำาปะหลังสด พืชไร่

2. ขายนำ้ามันเชื้อเพลิง ดีเซล แก๊สโซฮอลล์

3. วตัถดิุบทางการเกษตร ปุ๋ยตรากุมารทอง ปุ๋ยตราช้าง 
3 พลัง ปุ๋ยอนินทรีย์ (มัน)

4. บริการด้านการเงิน เงินฝาก
ออมทรพัย์พเิศษ อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 5 ต่อปี

สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำากัด  
- จังหวัดนครราชสีมา -
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| จุดเด่น

สหกรณ์มีแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืน คือ การแปรรูป
หัวมันสดที่รับซื้อจากสมาชิกเป็นมัน
สะอาดอบแห้ง ซ่ึงมีความเป็นไปได้ใน
การดำาเนินการ (Feasible) และมคีวาม
ต้องการในพืน้ที ่(Domestic Demand) 
ในปริมาณมาก

| โอกาส

สหกรณ์มีโอกาสมากในการขยาย
ผลผลติหากทำาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทำาเกษตรแบบ smart farming และ 
precision farming ให้กับสมาชิก ซึ่ง
จะเป็นโอกาสให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิตและเพิ่มประสบการณ์การ
บรหิารจดัการเพาะปลกูพชืของสมาชกิ

| ประเด็นการส่งเสริม

• จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ให้บุคลากรของสหกรณ์เข้าใจถึง
กระบวนการจัดทำายุทธศาสตร์และตัวชี้วัดความสำาเร็จใน
ระดับกลยุทธ์และโครงการ อันจะทำาให้สหกรณ์สามารถ
กำาหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดในการพัฒนาที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างทักษะและการดำาเนินงาน
ประจำาวัน การคิดเชิงกลยุทธ์ให้กับกลุ่มผู้บริหาร เพ่ือ
เป็นแนวทางท่ีมุ่งสู่ความสำาเร็จ สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน

• สหกรณ์ให้ความสำาคญักบัการนำาเทคโนโลยมีาสร้างความ
หลากหลายด้านผลิตภัณฑ์ จึงควรเสริมเรื่ององค์ความรู้ 
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในด้านการจัดการด้านขนส่งและ
กระจายสินค้า เพ่ือทำาให้เกิดระบบการผลิตและการจัด
จำาหน่ายที่มีประสิทธิภาพ
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 เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ทีม่สีมาชกิ
กว่า 4,700 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาวนา 
ผลติภณัฑ์หลกัเป็นข้าวสาร การบรกิาร
ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการทางการเงิน

สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำากัด

  ที่ตั้ง:

เลขที่ 551 ถนนโชคชัย-เดชอุดม  
ตำาบลนางรอง อำาเภอนางรอง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31110

  โทรศัพท์-โทรสาร:  
044-631-186

สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำากัด 
- จังหวัดบุรีรัมย์ -

สินค้าและบริการ

1. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ 
ปุ๋ยอินทรีย์ จุลินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิ 105  
ยาปราบศัตรูพืชและยากำาจัดวัชพืช และเครื่องจักร
กลทางการเกษตร

2. บริการรวบรวมผลิตผลโดยการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรจากสมาชิก

3. การบรกิารอืน่ๆ ได้แก่ สถานบีรกิารนำา้มนัเชือ้เพลงิ
โดยใช้ผลิตภัณฑ์บางจาก

4. บริการสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว

5. บริการด้านการเงิน เช่น ออมทรัพย์
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 | โอกาส

• มจีำานวนสมาชกิมาก ซึง่หากมกีารส่งเสรมิความรู้ 
ด้านการเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร หรอืการ
ทำาการเกษตรทีห่ลากหลายจะเกดิประโยชน์ต่อ
การสร้างความหลากหลายของผลติภณัฑ์และ
เป็นการสร้างอาชพีเสรมิให้กบัสมาชกิ

• ในปีที่ผ่านมา สหกรณ์เริ่มให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาตลาดข้าวสารขายปลีกผ่าน
ผู้ค้าส่งและค้าปลีกรายใหญ่ เช่น ขายผ่าน 
ปตท. และบางจาก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี
จากผู้บริโภค

 | ประเด็นการส่งเสริม

• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโซ่ 
อปุทานและโลจสิตกิส์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ด้านการวางแผนการขนส่งวตัถดุบิและจดัส่ง
สินค้าไปยังผู้รับซื้อ

• ให้ความรูเ้กีย่วกบัการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ง่าย เช่น Line App เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายสมาชิก และทำาให้เกิดการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างสหกรณ์
กับสมาชิกอย่างทั่วถึง

 | จุดเด่น

• ผู้นำาและบุคลากร มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์

• มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปรับปรุงกระบวนการทางการเงินและ 
การให้บรกิารด้านการเงนิ โดยสหกรณ์ได้ว่าจ้าง 
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการให้บริการสินเชื่อ 
ซึ่งซอฟท์แวร์ดังกล่าวสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี 

• ด้านการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรที่เป็น
สมาชิก สหกรณ์จัดตั้งฝ่ายส่งเสริมอาชีพขึ้น 
เพื่อให้คำาแนะนำาแก่เกษตรกรสมาชิกเก่ียว
กับอาชีพเสริมที่จะสร้างให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการทำานาและการปลูกมันที่ทำาอยู่เดิม 
โดยอาชพีทีส่หกรณ์ได้ทำาการสำารวจถงึตลาด
รองรับและให้ฝ่ายส่งเสริมเข้าไปแนะนำา
เกษตรกร ประกอบด้วย 

1) การเล้ียงแพะขุนขาย ตลาดรองรับคือ 
 ผู ้บริโภคชาวมุสลิมและส่งออกไปยัง 
 ประเทศจีนและเวียดนาม

2) การเลีย้งแพะเพือ่ขายลกูให้กบักลุม่แรก
3) การปลูกกล้วย
4) การทำาเกษตรทฤษฎีใหม่
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 ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2536 ในช่วง
วิกฤติราคายางพาราตกตำ่า ปัจจุบันมี
สมาชกิ 154 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวสวน
ยางพารา

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
บ้านหนองครก จำากัด

  ที่ตั้ง:

เลขที่ 169 หมู่ 8 ตำาบลหนองปรือ  
อำาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92130

  โทรศัพท์-โทรสาร:  
08-6940-2165

สินค้าและบริการ

1. นำ้ายางข้น

2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ได้แก่ ยางแผ่นรม
ควัน และหมอนยางพารา

3. รับซื้อ-ขายนำ้ายางจากสมาชิก

4. เงนิช่วยเหลือ และเงนิสวสัดกิารสมาชิกด้านสขุภาพ 
และเพื่อสาธารณประโยชน์ 

5. ให้สินเชื่อสำาหรับสมาชิก และสินเชื่อสำาหรับการ
ลงทุนสำาหรับสมาชิก

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำากัด 
- จังหวัดตรัง -
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| จุดเด่น

• มีผู้นำาองค์กรที่ดี สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกและ
บุคลากรในการทำางาน 

• องค์กรมคีวามพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่แปรรปู
นำา้ยางพาราข้นเป็นหมอนยางพารา ซึง่เป็นสนิค้าทีม่มีลูค่าเพิม่
สูงและมีความต้องการสูง โดยเฉพาะในตลาดจีน ซึ่งประมาณ
การมลูค่าตลาดของหมอนยางพาราในจนีมสีงูถงึ 50,000 ล้าน
บาทต่อปี นอกจากน้ี ผู้บริหารยังให้ความสำาคัญกับการยก
ระดับคุณภาพของสินค้า โดยอาศัยการทดลอง และให้ความ
สำาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยการสร้างแบรนด์สินค้า
ให้โดดเด่นเป็นที่รู้จัก

• ด้านการสร้างเครอืข่ายกบัชมุชนและกลุม่ในชุมชน สหกรณ์ให้
ความสำาคญักบัเครือข่ายทีเ่ป็นพนัธมิตรทางธรุกจิ เช่น ผูจ้ดัหา
ปัจจัยการผลติ โดยมกีารเข้าไปส่งเสรมิอาชพี การให้งานทำาแก่
กลุม่ชาวบ้านในพืน้ทีใ่กล้เคยีง โดยเฉพาะการหาอาชพีเสรมิให้
กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

| โอกาส

• ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศสงู หากเพิม่ความสามารถด้านการส่งออกจะ
ส่งผลให้สหกรณ์สามารถทำากำาไรได้มากขึน้

• สหกรณ์มีความสามารถในการแสวงหาการสนับสนุนเงินทุน
จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำามาลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือช่วยให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านกำาลังการผลิต ตลอดจนความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ด้านการผลิตและการสร้างนวัตกรรม
สนิค้า โดยอาศยัความร่วมมอืจากสถาบนัการศกึษาในท้องถิน่

| ประเด็นการส่งเสริม

• ลดของเสียจากกระบวนการผลิต
และเพิ่มมาตรฐานการผลิตสินค้า 
โดยการปรับปรุงเครื่องจักรและ
กระบวนการผลิต ตลอดจน
นำาสินค้าไปรับรองมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพ

• การนำาสื่อสังคมออนไลน์มาช่วย
ทำาการตลาดในช่องทางออนไลน์ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
และการสร้างแบรนด์สินค้า 

• การเตรยีมความพร้อมด้านการส่ง
ออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ 
ด้วยการดำาเนินการด้านเอกสาร
ที่จำาเป็น และหาพันธมิตรทาง
ธรุกจิทีช่่วยให้เกดิการส่งออก เช่น  
ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือและทางบก

17-08-014 001-052 Coop new18-8 i_uncoated.indd   37 8/18/17   2:37 PM



38

 มีสมาชิกจำานวน 139 คน มีขอบ 
เขตการดำาเนินงานทั่วประเทศ โดยมี
คำาขวัญของสหกรณ์ว่า “คิดถึงเนื้อ คิด
ถึงแม็กซ์บีฟ”

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำากัด

  ที่ตั้ง:

เลขที่ 17 หมู่ 7 ตำาบลสระสี่มุม  
อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

  โทรศัพท์:  
08-5700-9801

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำากัด 
- จังหวัดนครปฐม -

สินค้าและบริการ

1. Maxbeef Butcher จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป
แช่แข็ง และเนื้อนวัตกรรม

2. Maxbeef Yakiniku ร้านอาหารเนือ้ย่างสไตล์บฟุเฟ่ต์ 
ที่ลูกค้าสามารถเลือกเนื้อมารับประทานเอง

3. ร้านเต็ก-เตี๋ยว ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อและสเต็กเนื้อ

4. ร้านสเต็กเฮาส์ 

5. ร้าน Maxbeef Burger เบอร์เกอร์เนื้อ

17-08-014 001-052 Coop new18-8 i_uncoated.indd   38 8/18/17   2:37 PM



39

 | จุดเด่น

• ผู้นำาองค์กรมีวิสัยทัศน์ มีความมั่นใจในการทำาธุรกิจ และ 
การคิดค้นรูปแบบใหม่ๆ ในการดำาเนินงาน รวมถึงมีความรู้
ด้านการตลาดแบบมืออาชีพ

• ธรุกจิมจุีดเด่นในการบรหิารงานแบบระบบเครอืข่าย ทัง้การผลติ 
และจำาหน่ายเน้ือโคขุนคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยง 
ระบบการเลี้ยงโคเน้ือของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งใน 
รูปแบบเครือข่าย (Cluster) โดยการจัดรูปแบบระบบห่วงโซ่
การผลติโคเนือ้ (Supply Chain) เป็นเครอืข่ายผูเ้ลีย้งโคต้นนำา้ 
(เลี้ยงแม่ผลิตลูก) เครือข่ายผู้เลี้ยงโคกลางนำ้า (เลี้ยงโคก่อน
ขุน) และเครือข่ายผู้เลี้ยงโคปลายนำ้า (เลี้ยงโคขุน) เครือข่าย
โรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูป เครือข่ายเครื่องหนัง และยังม ี
การสร้างเครือข่ายกับสหกรณ์โคเนื้ออื่นๆ ทั่วประเทศ 

• เป็นสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตเนื้อโคขุนเกรด Premium ส่งให้ 
กับร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรม
ระดับห้าดาว ตลอดจนมีการสร้างแบรนด์ของสินค้าให้เป็น 
ท่ีรู้จัก ด้วยการเปิดร้านอาหารและภัตตาคารที่ขายเน้ือใน 
รูปแบบต่างๆ เช่น ร้านจำาหน่ายเนื้อแช่แข็ง (Butcher Shop) 
ร้านอาหารปิ้งย่าง (Yakiniku) ร้านสเต็ก และร้านก๋วยเตี๋ยว 
ทั้งในและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

• มีการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของสินค้า เช่น การนำาเน้ือโคขุนที่มีไขมันแทรก
น้อยมาเพ่ิมมูลค่า โดยการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มปริมาณ
ไขมันในเน้ือ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มาจากประเทศญี่ปุ่น ทำาให้เนื้อที่มีไขมันน้อยสามารถมีไขมัน 
ในลักษณะเหมือนเน้ือเกรด Premium เช่น เนื้อวากิวของ
ประเทศญีปุ่น่ ตลอดจนควบคมุคณุภาพให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาด

| โอกาส

ความนิยมของผู ้ บริ โภคมาก ข้ึน 
ปริมาณการบริโภคเนื้อวัวมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึน้ ทำาให้ผลติภณัฑ์มโีอกาสในการทำาการ
ตลาดมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่ต้องได้รับ
การรบัรอง จงึจะสามารถทำาตลาดทีห่ลาก
หลายได้ รวมถึงด้านศักยภาพในการส่ง
ออก เนื่องจากสหกรณ์ได้สร้างเครือข่าย
กบัสหกรณ์โคเนือ้อืน่ๆ ในประเทศอาเซยีน 
จึงมีเป ้าหมายในการเพิ่มปริมาณการ
ส่งออกเน้ือโคขุนไปยังประเทศที่มีความ
ต้องการสูง เช่น ประเทศกัมพูชา ลาว จีน 
และเวียดนาม เนื่องจากประเทศเหล่านี้มี
การตอบรับในเรื่องคุณภาพของสินค้าเนื้อ
โคขุนของไทยที่ดี

| ประเด็นการส่งเสริม

การ เพิ่ มช ่ องทางการตลาดทาง
ออนไลน์ และทางสื่อสังคมออนไลน์ โดย
การสร้างมาตรฐานการสื่อสารและสร้าง
แบรนด์ทางช่องทางออนไลน์ เช่น การ
รวมเว็บไซต์การบริการต่างๆ ไว้ในที่เดียว 
การสร้างเฟซบุ๊กของร้านอาหารประเภท
ต่างๆ ของสหกรณ์ โดยการดงึจดุเด่นด้าน
เอกลักษณ์ของแต่ละร้านให้แตกต่างกัน
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 มีสมาชิกจำ านวน 29 คน 
ส่วนใหญ่เป็นสมาชกิผูเ้ลีย้งกุง้ขาว และ
กุ้งก้ามกราม

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำากัด

  ที่ตั้ง:

เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำาบลสระสี่มุม 
อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

  โทรศัพท์: 
034-384-975, 08-5703-9418 

, 08-5701-0399

  โทรสาร: 
034-384-975

สินค้าและบริการ

1. พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กุ้ง

2. อาหารกุ้ง

3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้ง

4. อุปกรณ์เลี้ยงกุ้ง

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำากัด 
- จังหวัดนครปฐม -
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| จุดเด่น

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกกุ้งสดและกุ้ง
แปรรูปสูงถึง 30,000 กว่าล้านบาท (จากสถิติปริมาณการส่ง
ออกปี 2559) โดยตลาดส่งออกสำาคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น แคนาดา และสหภาพยุโรป ซึ่งในบางครั้งจะมีการกำาหนด
มาตรฐานสินค้าและด้านอ่ืนค่อนข้างสูง จากแนวโน้มดังกล่าว
ทำาให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งมีความจำาเป็นต้องปรับตัวหลายด้าน โดย
เฉพาะด้านคุณภาพของสินค้า สหกรณ์จึงให้ความสำาคัญกับการ
คดัสายพนัธุก์ุง้เพือ่นำามาจำาหน่ายให้สมาชกิ ตลอดจนการควบคมุ
การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น GAP, GMP, FDA 
และฮาลาล รวมถึงสหกรณ์มีความสามารถในการพัฒนาสาย
พันธุ์กุ้งก้ามกราม การออกใบกำากับมาตรฐาน การเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ประมงด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้ง และปลาจาก
พื้นที่ใกล้เคียง

| โอกาส

เนื่องจากสหกรณ์มีฐานลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและผู้บริโภค
สัตว์นำ้าค่อนข้างมาก การเสริมศักยภาพด้านกระจายสินค้าและ
มาตรฐานจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำาคัญ สหกรณ์มีศักยภาพ
ในบทบาทของการเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ประมง  
การให้บริการโลจิสติกส์ การทำา Cold Chain การกระจายสินค้า 
และการรวบรวมผลผลิตสัตว์นำ้าเพื่อการแปรรูปทั้งกุ้งและปลา

| ประเด็นการส่งเสริม

การพัฒนาแผนธุรกิจและแผน
กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน และการจัดการด้าน 
โลจิสติกส ์เพื่อพัฒนาช ่องทางการ
กระจายสินค้า และพัฒนาเครือข่าย
การขนส่งสินค้าตลอดโซ่อุปทานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหาร และปัจจยัการผลติอาหารใน
อนาคต เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การนำาเทคโนโลยี
มาประยุกต์กับองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมจึงเป็น
เสมือนส่วนผสมที่สำาคัญต่อการพัฒนาการเกษตรในอนาคต 

อย ่างไรก็ดี ท่ีผ ่านมาสหกรณ์การเกษตรยังไม ่ได ้ 
นำาเทคโนโลยมีาใช้มากนกั นอกจากจะเน้นภมูปัิญญาชาวบ้าน
และพ่ึงพาการสนับสนุนจากภาครัฐเม่ือเกิดวิกฤตการณ์ภัย
ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรในทุกๆ ปี 

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่ม Tech Startup 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตรได้เริ่มเติบโตขึ้นเป็นจำานวนมากในเมืองไทย  
การทำาให ้ ผู ้ประกอบการกลุ ่มนี้ เข ้าถึงการดำาเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรจึงเป็นประโยชน์มหาศาล 
ต่อการปฏิวัติด้านการเกษตร

AGRITECH
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อาจารย์สัมพันธ์ พิพัฒน์วรการ ได้เริ่มก่อตั้ง
ธุรกิจเฟรชวิลล์ ฟาร์ม (FreshVille Farm) ภาย
หลังจากท่ีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ปิดกิจการ
และขาดทุนเป็นจำานวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งใน
ช่วงแรกเกิดจากความสนใจในการเพาะเห็ดเพื่อ
จำาหน่าย โดยหลังจากได้ไปดูงานแสดงผลงาน
วิจัยด้านวิศวกรรม คือ ตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเกิดความคิดที่จะสร้างตู้เพาะ
เหด็อัจฉรยิะข้ึน โดยในช่วงแรกได้มกีารนำาไปเปิด
ตวัในงานเกษตรแฟร์ หลงัจากนัน้กม็คีนขอเข้าชม 
ตูเ้หด็อจัฉรยิะนีเ้ป็นจำานวนมาก จากนัน้ จงึตดัสนิใจ 
เปิดกิจการเฟรชวิลล์ ฟาร์ม ขึ้น เพื่อให้มีสถานที่ 
สำาหรับแสดงผลงานตู้เพาะเห็นอัจฉริยะ รวมถึง
ผลงานประดิษฐ์อื่นๆ 

แหล่งเรียนรู้ด้านการทำาการเกษตรปลอดสาร  
เกษตรอินทรีย์ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพืช

FRESHVILLE FARM

ผู้ก่อตั้ง  
FreshVille Farm จำากัด

อาจารย์ สัมพันธ์ 
พิพัฒน์วรการ 
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ปัจจุบัน เฟรชวิลล์ ฟาร์ม มีสาขา
มากกว่า 10 สาขาทั่วประเทศไทย 
และมีการจัดกิจกรรมอบรมฟรีสำาหรับ 
ผู้สนใจเกษตรแนวใหม่ เกษตรอินทรีย์ 
และชีวภาพทางการเกษตร

ซึ่งมีทั้งเด็กรุ ่นใหม่ที่ต ้องการยึด
อาชีพเกษตรกร บางคนเรียนจบ
วิศวกรรม จบปริญญาตรี ปริญญาโท 
มาเรียนรู้ที่นี่เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือ
อาจจะเป็นอาชีพหลักในฝันของหลาย
คนการถ่ายทอดความรู ้ด้านพืชและ
เทคนิคของอาจารย์ท่ีให้กับสมาชิก 
จึงนับว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำาหรับ
การดำาเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อ
วงการเกษตรในอนาคต

เฟรชวิลล์ ฟาร์ม เป็นฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ท่ีรวมแนวคิด  
3 อย่างไว้ด้วยกัน ได้แก่ งานวิจัยทางวิศวกรรม งานเกษตรกรรม 
และงานสถาปัตยกรรม รูปแบบของเฟรชวิลล์ ฟาร์มเป็นเกษตร
ปลอดสารพิษที่มีฟาร์มผักไร้ดิน ฟาร์มเห็ดอัตโนมัติ และอื่นๆ 
ซึ่งเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพและคนที่ต้องการมีอาชีพด้าน
เกษตรกรรมสมัยใหม่ 

อาจารย์สมัพนัธ์สอนเสมอว่า จะทำาอะไรให้ดซัีกอย่างต้องเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง อย่าเอาแต่พัฒนาเทคโนโลยี แต่ลืมนึกถึงวิถีการทำา 
เกษตรและความรู้เรื่องพืช ความสำาเร็จส่วนใหญ่ที่ได้ คือไม่ว่าจะ
ปลูกอะไรก็ขึ้นดี แม้ว่าบางครั้งไม่ได้ใช้ดินปลูกพืชด้วยซำ้า แต่พืช
ผกักส็ามารถขึน้ได้ดใีนแปลงเลก็ๆ ทีใ่ช้วสัดงุ่ายๆ อาจารย์บอกว่า
ต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดชอบอะไร เราต้องให้เค้าอย่างนั้น หมายถึง
ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการที่พืชจะเจริญเติบโต เราก็จะ
ประสบความสำาเร็จ เทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีช่วยควบคุม
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ให้มีสภาพนิ่งตลอดเวลา ซึ่งหลายคนเรียก
เทคโนโลยีเหล่านี้ว่าฟาร์มอัจฉริยะ

ในอนาคต ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีผันผวน
จะส่งผลต่อผลผลติทางการเกษตรฟาร์มอจัฉรยิะจงึเป็นอนาคตที่
จะปฏวิติัวงการเกษตร อาจารย์บอกว่าพอมคีวามรูด้้านวศิวกรรม 
และการออกแบบเคร่ืองจักร ประกอบกับการเรียนรู้จากโลก
อินเตอร์เน็ต ทำาให้สามารถประดิษฐ์โรงเรือนสำาหรับการปลูกพืช
บางชนิดที่กำาลังได้รับความนิยมขึ้นมาได้ เช่น ตู้เพาะเห็ดถั่งเช่า
ที่มีต้นทุนตำ่า โรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติที่แต่ละบ้านสามารถซื้อ
ไปตั้งที่บ้านตามขนาดของพื้นที่ที่มี ตลอดจนชุดอุปกรณ์ปลูกผัก
และปุ๋ยชีวภาพต่างๆ 
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บริษัท โฟล์คไรซ์ จำากัด โดยผู้ก่อตั้ง คือ  
คณุอนกุลู ทรายเพชร ถือว่าเป็นกจิการเพือ่สงัคม
ด้านการเกษตรที่มุ่งสร้างผลกำาไรสู่ "เกษตรกร
รายย่อย" อย่างแท้จริง 

จากพื้นเพที่เป็นลูกหลานของเกษตรกร และ
มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ แต่ก็มีความ
ต้ังใจแน่วแน่ว่าจะกลบัไปช่วยเกษตรกร คณุอนกุลู
พบแนวโน้มที่เกษตรกรจะมีจำานวนลดลงอย่าง
มากในอนาคต ซึง่คาดว่าจะเหลอืเกษตรกรในไทย
เพียงร้อยละ 5 หรือแค่ 3.5 ล้านคนในอนาคต
อันใกล้ สาเหตุหนึ่งที่สำาคัญที่คนรุ่นใหม่ไม่อยาก
เป็นเกษตรกรคือโอกาสในการหารายได้ ทำาให้
คนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาไม่เลือกที่จะทำาหน้าท่ี
เกษตรกร ซึ่งในทางตรงข้าม ประเทศไทยจะมี 

เป้าหมายสำาคัญคือ

“เปลี่ยนแปลงวงการ 

ข้าวสมัยใหม่”

ประชากรเพิ่มขึ้นถึง 70 ล้านคน ในจำานวนนี้จะเป็นประชากร
ผู้สูงอายุจำานวนมากที่เน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ด้วยอดุมการณ์ท่ีว่า “สร้างกำาไรสูเ่กษตรกรรายย่อย รกัษา
พนัธุกรรมพืน้เมอืงและระบบนเิวศทีย่ัง่ยนื” บริษทัโฟล์คไรซ์จงึ
ได้เริม่ดำาเนนิกจิการในปี พ.ศ. 2557 จากความห่วงใยต่อวกิฤติ
ขาดแคลนเกษตรกร ความเพียงพอและความปลอดภัยด้าน
อาหาร สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรโลก โดยในปี 
พ.ศ. 2559 บรษิทัมนีโยบายเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในกลุม่
เกษตรกรรายย่อย โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่ความม่ันคงทาง
อาหารออนไลน์ และเชิญชวนเกษตรกรใช้แพลตฟอร์ม พร้อม
กบัส่งเสรมิการตลาดกลุม่สนิค้าอนิทรย์ีและบรกิารฟาร์มสเตย์ 
ซึง่โฟล์คไรซ์แพลตฟอร์มเป็นตัวกลางทีเ่ชือ่มโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัผู้บริโภคและผู้ผลติให้เกดิการแลกเปลีย่นสนิค้าและ
บริการในสังคมออนไลน์

คุณอนุกูล ทรายเพชร
ผู้ก่อตั้ง FolkRice

FolkRice
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แรงบันดาลใจของโฟล์คไรซ์ที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง เกิดจาก 
การมองเหน็ความท้าทายจากคำาถามทีว่่า “ทำาไมชาวนายงัยากจน” 
ในเม่ือสงัคมไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ผลกำาไรจากผลผลติ
ไม่กลับคืนสู่เกษตรกร นำาไปสู่การค้นหาคำาตอบจากการลงมือ
ทำาเกษตร ทำาการตลาด และสร้างเครื่องมือ (Web & Mobile 
application Platform) เพื่อส่งเสริมการตลาดสำาหรับเกษตรกร
รายย่อยในที่สุด

จากอุดมการณ์ดังกล่าว คุณอนุกูลได้ให้ความสำาคัญกับการ
รักษาสายพันธุ์ของพืช ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้
ในเรื่องสายพันธุ์ รู้เพียงการเตรียมดินเพื่อปลูกพืชให้ขึ้นเท่านั้น 
ซึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกรใช้น้ัน เป็นสายพันธุ์ที่กำาลังเป็นที่นิยม
ของตลาด หรือมีการส่งเสริมโดยหน่วยงานของรัฐ เพราะกลัวว่า
ผลผลิตที่ได้จะไม่สามารถขายได้ในตลาดกลางทั่วไป ดังนั้น เพื่อ
อนรุกัษ์สายพนัธุใ์ห้มคีวามหลากหลาย คณุอนกุลูจงึดึงไอเดยีจาก
เว็ปไซต์อาลีบาบา ที่เติบโตและประสบความสำาเร็จอย่างมากจาก
การค้าผลผลิตเกษตรในประเทศจีน เพราะหากมองในเมืองไทย
พบว่ามีสินค้าเกษตรเยอะพอสมควร แต่กลไกท่ีผ่านมายังต้อง
ผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง โฟล ์คไรซ ์ถูกออกแบบให ้ เป ็น

เสมือนสื่อกลางหรือเป็นตลาดกลาง 
ที่เกษตรกรสามารถเข้ามาลงทะเบียน 
และประกาศขายผลิตภัณฑ์ของตัวเอง 
ได้โดยลักษณะทำางานบนเว็บไซต์จะ 
คล้ายกับแคตตาล็อกสินค้าท่ีให้คน 
ทั่วโลกสามารถเข้ามาช็อปปิ้งได้ ไม่
ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และทำาให้
เกษตรกรมีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจ
จากฐานรากของชุมชนอย่างแท้จริง

FolkRice
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ดินเป็นทรัพยากรที่มีจำากัด 

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “เล่นดิน”  

เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพดิน...

ส่วนอีกผลิตภัณฑ์ชื่อว่า “เล่นนำ้า” 

คอยตรวจสภาพนำ้าและช่วยเกษตรกร

ลดค่าใช้จ่ายในตรงนี้ เลยเป็นที่มาของ 

TechFarm ครับ”

48

TECH FARM

อานนท์ บุณยประเวศ
CEO & Co-Founder
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TechFarm เกิดขึ้นจากการรวมตัว
กันของกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจใน
การคิดค้นแนวทางการแก้ไข “ปัญหา
การขาดแคลนอาหาร” โดยแนวคิด
เบื้องต้นคือ อาหารทุกอย่างมาจากดิน 
ดนิเป็นทรัพยากรทีม่จีำากดัซึง่เกษตรกร
ปัจจุบันไม่สามารถใช้ดินได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าอาหารบางประเภท
ยงัมาจากนำา้ เช่น การทำาประมง ดังนัน้ 
ถ้ามีปัญหาเร่ืองคุณภาพนำ้าก็อาจทำาให้
อาหารมีปริมาณลดลง 

TechFarm จึงเป ็นการพัฒนา
จากแนวคิดที่ต้องการอนุรักษ์ดินและ
นำ้าให้มีความยั่งยืน โดยการบริการ
ของ TechFarm จะประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือว่า “เล่นดิน” เป็น
อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพดิน และ
ผลิตภัณฑ์ “เล่นนำ้า” ซ่ึงเป็นอุปกรณ์
ตรวจสภาพนำ้า โดยแนวคิดอีกอย่าง
คือ หากเกษตรกรสามารถรักษา 
และดูแลสภาพดินและนำ้ า ได ้แล ้ว  
จะทำาให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต
อาหารได้ 

การผสมผสานระหว่างแนวคดิในการดำาเนนิธุรกิจกบัเป้าหมาย 
เพื่อสังคมของ TechFarm ทำาให้ค้นพบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งสอง 
มีคุณค่ากับตลาดและสามารถช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆ กัน 

“เล่นดนิ” เป็นอปุกรณ์ทีไ่ว้ตรวจคณุภาพดนิ เพยีงปักลงในดนิ 
ทำาให้ทราบคุณสมบัติต่างๆ ของดินในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยในการ
ปรบัปรงุดินให้เหมาะสมกบัการปลกูพชื หรอืสามารถวเิคราะห์ได้
ว่า พ้ืนท่ีในแถบใด เหมาะกบัการปลกูพืชอะไร ในลกัษณะใด เล่น
ดนิจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึข้อมลูในดินได้ง่ายขึน้ ใช้ปุย๋
เท่าที่จำาเป็น ลดค่าใช้จ่าย และทำาให้ดินอุดมสมบูรณ์

“เล่นนำา้” เป็นเครือ่งมอืตรวจสอบคณุภาพนำา้สำาหรบัเกษตรกร
ที่ทำาประมง เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ที่ต้องการลดความเสี่ยงของ
ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิจากนำา้ทีไ่ม่เหมาะสมต่อสตัว์นำา้ทีเ่ลีย้ง และเพิม่
คณุภาพของผลผลติ อปุกรณ์จะทำาการตรวจวดัคณุภาพนำา้ตลอด
เวลา ส่งข้อมูลขึ้นระบบ Cloud และวิเคราะห์ประมวลผลผ่าน 
แอพลเิคชัน่ มกีารแจ้งเตอืนตลอดเวลาเมือ่การเปล่ียนแปลงมแีนว
โน้มไม่ปลอดภยั ทำาให้เกษตรกรสามารถดำาเนนิการป้องกนัได้ทนั
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พระบาท 
 สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว กับการ 
 จดัการทรพัยากรการผลติทางการ 
 เกษตร. ออนไลน์: web.ku.ac.th/ 
 king72/2542-09/res05_02.html

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
 และขนาดย่อม. รายงานฉบับ 
 สมบูรณ์ โครงการศึกษารูปแบบ 
 การส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อ 
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 ศกึษาสหกรณ์การเกษตร. 2560.
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 Online: www.facebook.com/ 
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Folkrice. Online: folkrice.com

Freshville Farm. Online: www.fresh 
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JA-Zenchu. Online: www.zenchu 
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 Federation (NACF). Online:  
 en.wikipedia.org/wiki/National_ 
 Agricultural_Cooperative_Federation

O r g a n i z a t i o n  f o r  E c o n om i c  
 Co-Operation and Development  
 (OECD).The Social Enterprise  
 Secto r and a Conceptua l  
 Framework. 2006. Onl ine:  
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Suhyup. Online: www.suhyup.co.kr
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 เจ้าของลิขสิทธิ์
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME

 ที่ปรึกษา
ศนูย์วิจยัด้านการจดัการยุทธศาสตร์และการปฏบิตักิาร คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย
ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ
ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
นางบุญเจือ วงษ์เกษม
นายอิทธิศักดิ์ ลือจรัสไชย
นายศิวะ หงษ์นภา
นางสุภัทรา พ่วงแพ

 ผู้ ให้การสนับสนุน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด
สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำากัด
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำากัด
สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำากัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำากัด
สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำากัด
การยางแห่งประเทศไทย

ออกแบบโดย OJD CREATION โทรศัพท์ 09-5525-2956

พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 
376 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010
โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385
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