ชุดความรู้ (Knowledge Management)
เรื่อง ขบวนการผลักดันเข้าสู่แปลงใหญ่อ้อย

สานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย

คานา
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบาลสาคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มี วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน
มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจาหน่ายร่วมกัน ซึ่ง
จะทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การ
สนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้ อง จึง สนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีปริมาณ และคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการ
แปลงเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้นาแนวทางการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ มาใช้ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.หนองคาย จากัด ที่
ประกอบอาชีพปลูกอ้อยโรงงาน และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ การด าเนิ น งานส่ ง เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ค รั้ง นี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและนาไปประยุกต์ให้กับพืชเศรษฐกิจอื่นต่อไป

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
สิงหาคม 2563
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ
เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานสนับสนุนด้านการตลาด วางแผนการผลิต/การตลาด และเชื่อมโยง
การตลาดร่ ว มกั น เน้ น ให้ ค วามส าคั ญในเรื่ อง การลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยการรวมแปลงเป็ นแปลงใหญ่
ก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การแข่ง ขันให้เกษตรกรโดยการบูรณาการ การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร รวมทั้งการบริหารจัดการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งโดยวิธีการสหกรณ์ รวมกัน
ซื้อ รวมกันขาย สามารถลดต้นทุนการผลิต ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จังหวัดหนองคายมีสหกรณ์ที่ต้องได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งด้านการดาเนินธุรกิจรวมรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ ให้
สามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จากัด ซึ่งมี
สมาชิกสหกรณ์ จานวน 35,056 ราย ซึ่งสมาชิกบางส่วนมีอาชีพปลูกอ้อยโรงงาน และในปีบัญชี 2563
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จากัด ได้กาหนดแผนในการรวบรวมอ้อยโรงงาน
จานวน 120,000 ตัน
ส านั ก งานสหกรณ์ จั งหวัด หนองคาย จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการระบบส่ ง เสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อผลักดันให้สหกรณ์ส ามารถรวมกลุ่ มการผลิต เพื่อให้มีอัตราการ
ขยายตั ว ของประมาณธุ รกิ จ เพิ่ม ขึ้ น และสหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกรได้ รับ การพั ฒนาส่ ง เสริม ศั ก ยภาพเพื่อ
สนับสนุนการประกอบอาชีพและให้บริการกับสมาชิก เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการ
จัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อแนะนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีการ
บริหารจัดการร่วมกัน
1.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จากัด เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน
ในพื้นที่ตาบลหนองนาง หมู่ 3,5,7 และเจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จานวน 40 ราย
3.ระยะเวลาที่ดาเนินงาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

2
บทที่ 2
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
1.ความหมายของการจัดการความรู้
สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ง ชาติ (2548;4) ได้ให้ความหมายของการจัดการ
ความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนา
ให้ เ ป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ทุ ก คนในองค์ ใ นองค์ ก ารสามารถเขาถึ ง ความรู้แ ละพัฒนาตนเองให้ เ ป็ นผู้ รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งสูดสุด
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ ไว้ว่า การจัดการความรู้ หรือที่เรียก
ย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆกัน ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเข้าใจ เอาการ
จัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามาอันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้
การจัดการความเทียม หรือปลอม เป็นการดาเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้นเอง
ปณิตา พนภัย (2544;24) ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่าหมายถึง กระบวนการอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับการประมวลผล สารสนเทศ ความคิด การกระทา ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้าง
ความรู้หรือนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ
2.องค์ประกอบของวงจรความรู้
1.คน (People) ในองค์กรจึงมีความสาคัญเป็นอันดับแรก การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์กระบวนการ
และเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรเพื่อแสวงหา สร้าง จัดแลกเปลี่ยน และทาให้ความรู้ที่ต้องการได้รับผลสาเร็จคาม
วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ อ งค์ ก ารต้ อ งการ เป็ น การผสมผสานความรู้ จ ากหลายศาสตร์ เช่ น การบริ ห ารจั ด การ
(Management science) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) และพฤติกรรมองค์กร(Organization
behavior)
2.ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย แนวทางและขั้นตอนของ
การจัดการความรู้โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการทั้งจากแหล่งข้อมูลภานในและภายนอก เป็น
การแยกแยะว่าความรู้ชนิดใดที่ควรนามาใช้ในองค์กร แล้วนาความรู้นั้นมากาหนดโครงสร้างรูปแบบ และ
ตรวจสอบความถูก ต้อง ก่อนที่จะนามาผลิต และเผยแพร่โ ดยการบริ ห ารกระบวนการนั้น จะต้องเข้ า ใจ
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์กรว่าต้องการให้บรรลุเป้าหมายอะไร
3.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) การจัดการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้มีความหมายกว้างกว่ าเทคโนโลยี
และความรู้ของบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีและความรู้ของบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนในองค์กรสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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3.แนวคิดการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. การส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์;2558)
หลักคิดและแนวทางการดาเนินงาน
1. เป็นการปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรรายย่อยลดต้นทุน
การผลิตลง สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลมาช่ว ยในการผลิตได้ เข้าถึง การตลาดและมีอานาจต่อรอง
ทางการตลาดสูงขึ้น
2. การดาเนินการ เป็นการส่ง เสริมให้พื้นที่การผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรวมการผลิตเป็น
แปลงใหญ่ขึ้น โดยที่เจ้าของแปลงทุกแปลงยังคงเป็นเจ้าของและผู้ผลิตในแปลงนั้น ๆ อยู่
3. มีการช่วยเหลือให้การจัดการในลักษณะแปลงใหญ่มีความเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ
จึงจาเป็นต้องมีผู้มาช่วยทาหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่โครงการ(Filed manager)
4. การเลือกพื้นที่และชนิดสินค้า จาเป็นต้องทาร่วมกัน แต่ละหน่วยงานจะแยกกันทาเป็น
ของแต่ละหน่วยงานไม่ได้ เพราะการดาเนินงานโครงการแปลงใหญ่ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เชี่ยวชาญแต่ละ
ด้ า น (Function/commodity approach) เข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการที่ เ ลื อ กไว้ แ ล้ ว
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง area approach เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานหลัก เสนอพื้นที่เป้าหมาย โดยพื้นที่ทั่งไปกรมส่งเสริมการเกษตร
เลือกพื้นที่ในเขตชลประทาน (เฉพาะ) ชลประทานเลือกพื้นที่ เขต สปก. สปก.เลือก แล้วพิจารณาความ
เหมาะสมร่วมกับหน่วยงาน commodity (โดยพื้นที่ในเขตชลประทาน และสปก.ให้ดาเนินการร่วมกับเกษตร
จังหวัดด้วย)
5. มอบหมายให้หน่วยงานเลือกพื้นที่ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่โครงการ (field manager)
เนื่องจากเป็นผู้รู้จักพื้นที่ คน และสินค้าแล้ว ในกรณีของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดระบบให้เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้จัดการพื้นที่ไว้แล้ว และให้ใช้ระบบ MRCF เป็นระบบปฏิบัติงาน เน้นการจัดการข้อมูลพื้นที่ การเชื่อมโยง IT
smart phone ฯลฯ การมีส่วนร่วมกับชุมชน (ศบกต.) และการบูรณาการหน่วยงานร่วม
6. พื้นที่ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง ในส่วนของกรม
ส่งเสริมการเกษตร เลือกชนิดสินค้า 219 จุด ส่งเสริมแปลงใหญ่ โดยพื้นที่ที่เลือกต้องมีขนาดพื้นที่ทาการผลิต
สินค้าชนิดเดียวกัน ติดกัน หรือต่อเนื่องกัน มีลักษณะทางสังคม การปกครอง ที่จะบริหารจัดการร่วมกันได้
ระหว่าง 3,000 – 5,000 ไร่ ขึ้นกับชนิดพืช ลักษณะพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกร และการตลาด
7. จะต้องมีข้อมูลขอพื้นที่ เช่น ระดับ Zoning (S1,S2,S3 และ N) ควรเลือกพื้นที่โครงการ
ที่เหมาะสม S1-S3 เป็นพื้นที่ดาเนินการ ต้องมีข้อมูลของเกษตรกรที่ทาการผลิตในโครงการว่าเป็นเกษตรกร
Smart farmers ต้นแบบ Smart farmers หรือ Developing Smart farmers จานวนเท่าไร ต้องมีข้อ มู ล
ของการผลิตสินค้าว่ามีการผลิตภัณฑ์อะไร ผลผลิตอย่างไร ปัญหาการผลิตอยู่ตรงไหน ตลาดอยู่ที่ใด ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาเป็นอย่างไร สุดท้ายต้องมีประเด็นในการส่ง เสริม (Impact point) เพื่อกาหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น พันธุ์ข้าวจาก
นักวิชาการกรมการข้าว การใช้ปุ๋ยจากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
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8. ผู้จัดการ จะเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล คน พื้นที่ กิจกรรมให้สอดคล้องกัน ต้องมีอานาจ
เชื่อมโยงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาทางานในพื้นที่ได้ตรงประเด็น และได้อย่างรวดเร็ว ไม่ผ่าน
ขั้นตอนมาก จึงควรมีอานาจให้ผู้จัดการในพื้นที่สามารถดาเนินการติดต่อ ประสานงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ต่าง ๆได้
9. การบริหารจัดการโครงการจาเป็นต้องมีการดูแลอย่างเป็นระบบ จึงต้องมีการกาหนดให้
ในพื้ น ที่ โ ครงการ Field manager ในระดั บจั ง หวัด มี Project managers เพื่ อ บู ร ณาการโครงการ Field
manager ระดับนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการโครงการ ควรมีการกาหนดให้ Program Director
(รองปลัดฯ) และProgram managers (อธิบดี) ขึ้นมากากับดูแลและบูรณาการโครงการ
10. จุดอ่อนที่สาคัญของการพัฒนาการเกษตร คือ แต่ละหน่วยงานเข้าไปดาเนินการกันเอง
มีเป้าหมายตนเอง ทั้งพื้นที่และเกษตรกร เน้นหลักเฉพาะงานตนเอง ยังขาดความเข้าใจในโครงการบริหาร
จัดการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรมส่งเสริมการเกษตร เหมือนกรมการปกครอง บริหารจัดการพื้ นที่
หรือเหมือนทหารรบ หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมปศุสัตว์
เป็นหน่วยงานดูแล commodity ที่เข้าไปทางานกับเกษตรอาเภอ เหมือนกับทุกคนไปทาหน้าที่นายอาเภอ
หรือเหมือนเป็นหน่วยงานทหารปืนใหญ่ พลร่ม ฯลฯ ไปช่วยทหารรบ ไม่ใช่ให้ทหารพื้นที่รับเอง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการจัดการองค์ความรู้
3.1 วิธีการดาเนินงาน
3.1.1 ประสานงานสหกรณ์และเกษตรกร เป้าหมายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนการดาเนินงานใน
รูปแบบแปลงใหญ่ และคัดเลือกเป้าหมาย
3.1.2 รับสมัคร เก็บข้อมูลสมาชิก คัดเลือกคณะกรรมการตลาดบริหารงาน จัดทาแผนการจัดการ
ผลผลิต และแผนการตลาดของสมาชิกแปลงใหญ่
3.1.3 ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรายอื่น หรือบุคคลภายนอกทราบเพื่อเป็นการจูง ใจ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ
3.1.4 ดาเนินงานตามแผนการผลิตอ้อยเพื่อส่ง โรงงาน ติดตามและสารวจผลตอบรับของสมาชิก
สหกรณ์
3.1.5 สรุปผลการดาเนินงาน ผลที่สมาชิกได้รับ ปัญหาอุปสรรค
3.2 แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(แปลงใหญ่อ้อย)ของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จากัด
วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
1.เชื่ อ มโยงการตลาดระหว่าง 1.จัดประชุมชี้แจงสิทธิพิเศษ รายได้จากการเข้าร่วมโครงการรวบรวม
ผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ
อ้ อ ยของเกษตรกรในกลุ่ ม แปลงใหญ่ ส่ ง โรงงานน้ าตาลผ่ า นโควต้ า
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จากัด และ
รายงานการประชุม เพื่อทราบเรื่องรายได้ สิทธิของสมาชิก
2.คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ มแปลงใหญ่อ้อ ย และแบ่ง หน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ
2.การลดต้นทุนการผลิต

1.การร่วมกันดาเนินการจัดหาพันธุ์อ้อย การซื้อปุ๋ยและยากาจัดสตรูพืช
ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง
2.ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลหรือจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ มาจาหน่าย
ให้สมาชิกในราคายุติธรรม

3.3 ผลสาเร็จของงาน
ด้านองค์กร
1.สหกรณ์ได้รับการส่งเสริม เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการผลิตและการตลาด การลดต้นทุนการ
ผลิตอ้อยโรงงานของสมาชิกสหกรณ์
2.บุคลากรภายในสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกอ้อยโรงงาน
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ด้านสมาชิกสหกรณ์
1.สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้จากการศึกษาอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและได้รับ
โอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมจากแหล่งเรียนรู้และ
สถานที่จริง
2.สมาชิกสหกรณ์มีรายได้จากการขายอ้อยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3.4 การนาไปใช้ประโยชน์
1. สมาชิกสหกรณ์สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมในด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและการบริหารจัดการแปลงใหญ่อ้อย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตตรงตามความต้องการของ
ตลาด
2. สหกรณ์มีศักยภาพในการดาเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น มีความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่สมาชิก
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บทที่ 4
บทสรุปการส่งเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ออ้ ย)
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายสาคัญ ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าเกษตรร่วมกัน ซึ่งจะทาให้
เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้
องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ผลการขับเคลื่อนที่สมาชิกจะได้รับ
1. สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,355 บาท ลดลงร้อยละ 20
2. สมาชิกสหกรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 12,000 ก.ก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

