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Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน)
ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการ
จัดลาดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ
(Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) การจัดจาหน่วย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะจัดระบบ
ให้ประสานกันอย่างคล่องตัว
นอกจากนี้ การจัดการซัพพลายเชนไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ที่
สาคัญจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับองค์กรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ
/สินค้า (Suppliers)
บริษัทผู้ผลิต (Manufactures) บริษัทผู้จาหน่าย (Distribution) รวมถึงลูกค้าของบริษัท จึงเป็นการเชื่อมโยง
กระบวนการดาเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่ายให้เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า /บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า แต่ละหน่วยงานจึงมีความเกี่ยวเนื่อง
กันเหมือนห่วงโซ่
ในห่วงโซ่อุปทานนั้นข้อมูลต่าง ๆ จะมีการแชร์หรือแจ้งและแบ่งสรรให้ทุกแผนก/ทุกหน่วยงานในระบบ
รับทราบและใช้งาน ทาให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ในการ
ประกอบรถยนต์หนึ่งคัน แผนกจัดซื้อจะจัดซื้อวัตถุดิบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ น้ามันเครื่อง แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต์ เป็นต้น
เมื่อสั่งซื้อเสร็จอุปกรณ์ดังกล่าวจะเก็บให้ในคลังสินค้า เพื่อรอฝ่ายการผลิตรถยนต์นาไปผลิตรถยนต์ตามที่ต้องการ และ
ถ้าองค์กรนี้มีระบบการจัดการซัพพลายเชนที่ดี แผนกต่าง ๆ มีการแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะทาให้การสั่งซื้อ
วัตถุดิบเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นระบบ การจัดการห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต
โดยได้ครอบคลุมเรื่องโลจิสติกส์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงหมายถึงกิจ
กรรมการบริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และการกระจายสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีคุณภาพตามความ
ต้องการของผู้บริโภค แล้วจัดส่งให้ลูกค้าด้วยต้นทุนต่าสุด มีระดับการบริการที่น่าไว้วางใจ ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้า
ต้องการ การบริหารจัดการมีลักษณะเป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การผลิตในระดับต้นน้า การแปรรูป การหีบ
ห่อ และจัดการสินค้าคงคลังในระดับกลางน้า จนถึงการค้าปลีกค้าส่ง รวมทั้งการส่งออกในระดับปลายน้า ห่วงโซ่อุปทาน
สมัยใหม่จึงมีลักษณะสาคัญที่แตกต่างจากห่วงโซ่อุปทานดั้งเดิม 3 ประการ กล่าวคือ ผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนของ
ห่วงโซ่จะมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ตั้งแต่ความรับผิดชอบในด้านสินค้าที่ค้าขายกัน (ทั้งปริมาณ ต้นทุน คุณภาพและ
กาหนดการส่งมอบ) การไหลเวียนแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านเงินทุนและการ
จัดการความเสี่ยง
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ประโยชน์ของ SUPPLY CHAIN
การจัดการ SUPPLY CHAIN เป็นที่รู้กันว่าก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบการผลิต การจัดเก็บ และกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคง
คลัง การบริการไปยังผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยแต่ละกระบวนการจะเป็นต้องมีระบบ LOGISTICS เข้ามา
เชื่อมประสานในการขนย้าย ขนส่ง ลาเลียงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว นั่นคือ LOGISTICS จะเป็นการ
เคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้า ( UP STREAM) จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้า ( DOWN STREAM) โดย
ระบบ LOGISTICS ซึ่งได้พัฒนาเป็นระบบประสานเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก หรือที่เรียกว่า
GLOBAL NETWORK
LOGISTICS มีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก โดยอาศัยระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE) และ INFORMATION TECHNOLOGYซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายเป็นผลให้ต้นทุนลดต่าลง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความได้เปรียบเพิ่มกาไร หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
ประโยชน์ของ SUPPLY CHAIN มีดังต่อไปนี้
1.เพิ่มความรวดเร็วและความว่องไวให้กับธุรกิจ ( Speed and Agility) เกิดความสะดวกรวดเร็วและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆของ Supply Chain ทาให้สามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ทาให้การตลาด
และการผลิตเป็นแบบ Just in Time มีผลต่อการส่งมอบวัตถุดิบและบริการต่างๆได้อย่างทันเวลา ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการ
นาสินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาด (Fast Time To Market)
2.การลดต้นทุนของสินค้าและต้นทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิผลและเพิ่ม Gain & Profit ให้กับธุรกิจ เนื่องจาก
ลดจานวนสินค้าคงคลังทาให้ต้นทุนของการดาเนินธุรกิจในกระบวนการ Supply Chain มีต้นทุนโดยรวมลดลง เช่น
ต้นทุนการ ขนส่ง , ต้นทุนการเก็บสินค้า , ต้นทุนดอกเบี้ย และต้นทุนในการลงทุนใน Fixed Asset โดยทาให้
สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น โดย Earning Per Share สูงขึ้น เนื่องจากทุกกระบวนการมุ่งไปสู่ความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก
3.การตัดสินใจทางธุรกิจตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยา และมีเครือข่าย Network ไปยัง
ส่วนต่างๆของโลก โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทาให้การตัดสินใจเป็นแบบ ERational Decision
4.เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ( Core
Competency) ทาให้แต่ละกระบวนการใน Supply
Chain เชื่อมต่อเป็นลูกโซ่ มีผลทาให้การตลาดและ Logistics สามารถเชื่อมโยงในระดับโลก ( Global Niche) สามารถ
เพิ่มผลผลิต-ยอดขาย เพิ่ม market Share และกาไรได้อย่างมั่นคง
5.เป็นการรวมพลังทางธุรกิจ (Business Synergy) ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ของห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนกัน ทาให้มีการแบ่งงานตามความถนัด Division of Labour บนอาณาบริเวณซึ่งมี
ความ Specialist และมีต้นทุนที่ต่าสุด ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงการแข่งขัน (Benchmarking) ที่ดีกว่าธุรกิจอื่นที่
ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน
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6.เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจไปสู่ Best in Class และพัฒนาไปสู่ World Class ทาให้ธุรกิจ SMEs มี
ประสิทธิภาพในการสามารถแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้
7.สร้างความพอใจให้กับลูกค้า ( Customer Satisfaction) โดยกระบวนการต่างๆในห่วงโซ่อุปทานสามารถ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย ซึ่งทาให้ขจัดอุปสรรคการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
แต่ละกระบวนการสามารถเชื่อมต่อผสมผสานกันแบบปฏิสัมพันธ์ คือ มีการประสานสัมพันธ์เป็นบูรณาการ
8.สามารถพัฒนาไปสู่การตลาดแบบบูรณาการ Total Integrated Marketing ซึ่งจะมีการปรับองค์กร
ไปสู่ Customers Base คือ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการดาเนินงานและทาให้การตลาดมีการขับเคลื่อนแบบพลวัต
(Market Dynamic)เป็นการตลาดเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริง
9.ในทุกกระบวนการสามารถที่จะทาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างเที่ยงตรง โดยสามารถเลือกรูปแบบ
ของ KPI และ Balance Scorecardให้ตรงกับลักษณะของธุรกิจ
10.เพิ่มกาไรให้กับธุรกิจ ( Profit
Gain) และเป็นการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ( Sustainable
Business) ซึ่งประโยชน์ข้อนี้จะเป็นหัวใจของการนา SCM มาใช้และเป็นหัวใจของการทาธุรกิจ
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.

Supply Chain Management

Supply Chain Management หมายถึง การจัดการโซ่อุปทาน คือการรวบรวมการวางแผนและการ
จัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดหา การจัดซื้อ การแปรสภาพ และกิจกรรมการจัดการทั้งหมด ที่
สาคัญการจัดการโซ่อุปทานยังรวมถึงการประสานงาน(Coordination)และการทางานร่วมกัน (Collaboration) กับ
หุ้นส่วนต่างๆในโซ่อุปทานซึ่งจะเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ ตัวกลางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการลอจิสติกส์และลูกค้า แก่นสาคัญ คือ
การจัดการโซ่อุปทานจะบูรณาการทั้งการจัดการอุปสงค์และอุปทานซึ่งรวมถึงภายในและภายนอกบริษัท
ผู้ส่งมอบ (supplies)
ใหม่)

โรงงาน

ลูกค้า

กระบวนการผลิต (ในมุมมอง

แก่นสาคัญของ Supply Chain Management
แม้ว่าการผลิตจะมีความซับซ้อนและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ยากต่อการควบคุม แต่หน้าที่ทางการผลิตของทุกองค์กรจะ
มีหลักการพื้นฐานต่างๆ เหมือนกันสิ่งที่จะทาให้เข้าใจถึงหน้าที่ของการผลิตและวิธีการควบคุมการผลิตนั้น เราจะต้อง
เข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในกระบวนการผลิตอยู่ 2 สิ่งหลักๆ คือ
1.

วัตถุดิบ (Materials)

2.

สารสนเทศ (Information)

การบริหารการผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อกระบวนการผลิตเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด
และมีระบบที่ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ยิ่งมีระบบย่อยหรือแยกส่วนมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้น
Supply Chain Management ว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบูรณาการ (Integration) และการ
จัดการในองค์กรที่ได้มีการนาห่วงโซ่อุปทานและยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกรรมในอันที่จะสร้างเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการอันนามา
ซึ่งความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ปัญหาและอุปสรรคของ Supply Chain Management มีอะไรบ้าง
ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป และ นวัตกรรม
- ผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีแนวโน้มจะมีอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์คงที่ มีวงจรชีวิตยาว มีกาไรต่อหน่วยน้อย จึงต้องการSMC ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตในปริมาณที่เหมาะสมต่ออุปสงค์ ด้วยต้นทุนที่ต่า โดยการจัดการกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต้อง
ทาให้มีการหมุนเวียนสินค้าสูง ลดสินค้าคงค้างในระบบโดยรวม ลดเวลาสั่งซื้อโดยไม่ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและหาแหล่ง
วัตถุดิบราคาต่า
- นวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น และมีอุปสงค์ที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ จึงจาเป็นต้องมีโซ่อุปทานที่สามารถ
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ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่คาดการณ์ไม่ได้อย่างรวดเร็ว การจัดการสินค้าประเภทนี้จะต้องรักษาระดับปลอดภัย
ของสินค้าคงคลังไว้สูง ลดเวลาสั่งซื้อให้ได้ แม้ต้นทุนจะสูงขึ้น เลือกแหล่งวัตถุดิบที่สามารถจัดส่งได้รวดเร็วและมีความ
ยืดหยุ่น
ระบบการสื่อสารของคู่ค้าในสายโซ่เดียวกัน เนื่องจากโซ่อุปทานนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายบริษัท
การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท เช่น การจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย ( Vendor Managed
Inventory), การวางแผน พยากรณ์ และเติมสินค้าคงคลังร่วมกัน ( Collaborative Planning Forecasting and
Replenishment, CPFR), การตอบสนองอย่างรวดเร็ว( Quick Response) และ การเติมสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Replenishment) จะช่วยให้การติดต่อระหว่างบริษัทดีขึ้น โดยโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และลดความไม่แน่นอนของข้อมูลที่
สนับสนุนในสายโซ่อุปทาน
แก่นสาคัญของ Supply Chain Management
แม้ว่าการผลิตจะมีความซับซ้อนและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ยากต่อการควบคุม แต่หน้าที่ทางการผลิตของทุก
องค์กรจะมีหลักการพื้นฐานต่างๆ เหมือนกันสิ่งที่จะทาให้เข้าใจถึงหน้าที่ของการผลิตและวิธีการควบคุมการผลิตนั้น เรา
จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในกระบวนการผลิตอยู่ 2 สิ่งหลักๆ คือ
1. วัตถุดิบ (Materials)
2. สารสนเทศ (Information)
การบริหารการผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อกระบวนการผลิตเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด และมี
ระบบที่ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ยิ่งมีระบบย่อยหรือแยกส่วนมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้น
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รูปแสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสารสนเทศ ซึ่งมีอยู่ในกระบวนการผลิตทุกแห่ง

ผู้ส่งมอบ

วัสดุและการบริการ

ข้อมูล ข้อมูล
การ
สั่ง

การผลิตในโรงงาน

แผนงาน

การส่งมอบ

วัสดุและการบริการ

ข้อมูลการ
ปฏิบัติการ
และผลผลิต

ข้อมูล
การส่งมอบ

ลูกค้า

ข้อมูล
การขาย

ซือ้

ระบบการวางแผนและระบบการควบคุม

วัตถุดิบจะเคลื่อนไหวจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบหรือผู้ส่งมอบผ่านเข้าไปในโรงงานผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยัง
ลูกค้า ทั้ง 3 องค์กร (ผู้ส่งมอบ-ผู้ผลิต-ลูกค้า) นี้ มองผิวเผินแล้วเหมือนเป็นอิสระต่อกัน แต่ความเป็นจริงแล้วทั้ง 3
องค์กร จะขึ้นต่อกันและต้องพิจารณารวมกันเป็น “กระบวนการ” เดียวกันคือ กระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ข้อมูลสารสนเทศจะเคลื่อนไหลไปมาระหว่างองค์กรเช่นกัน จากรูปแสดงถึงการเคลื่อนไหวหมุนเวียนของข้อมูล
สารสนเทศในวงจรปิด 4 วงจร ซึ่งจะเชื่อมโยง 3 องค์กรต่อถึงกันเป็นระบบธุรกิจ ฝ่ายบริหารจะควบคุมกากับได้โดย
กาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและทาการตัดสินใจในเรื่องการผลิต ระบบนี้จะรายงานผลผลิตในรูปของผลดาเนินการ
และรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารและรัฐบาลได้รับทราบ
ปัญหาคือความสนใจที่แตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
-

ลูกค้ามักต้องการสินค้าที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบและมีราคาถูก

-

พนักงานในสายการผลิตอยากรู้คาสั่งที่ถูกต้อง

-

ฝ่ายจัดซื้อต้องการได้วัตถุดิบที่ถูกต้อง มีคุณภาพ

-

ผู้จาหน่ายวัตถุดิบต้องการคาสั่งซื้อที่ถูกต้องเพื่อจะได้จัดส่งได้ถูกต้อง
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-

ผู้จัดการต้องการรายงานที่ถูกต้อง

ประโยชน์ของการทา SCM
1. การเคลื่อนไหลของวัตถุดิบและสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่น
2. ปรับปรุงระดับของสินค้าคงเหลือ
3. เพิ่มความเร็วได้มากขึ้น
4. ขจัดความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการทางธุรกิจให้หมดไปได้
5. ลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ ได้
6. ปรับปรุงการบริการลูกค้า
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การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรธุรกิจเพื่อการสร้างความสามารถในการทาธุรกิจและ
การแข่งขันจะประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายอุปทานในระดับการผลิต การสร้างพันธมิตรธุรกิจสาหรับกิจกรรมการ
จัดหาปัจจัยการผลิต การผลิตและกระบวนการโลจิสต์ติก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในการลดต้นทุนการผลิต การมีระบข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างพันธมิตรธุรกิจที่นาความสามารถของแต่ละกิจการ
มาวางแผนร่วมกันโดยพิจารณาเรื่องประโยชน์เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในระดับของกิจกรรมปลายน้า
จะเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าในระหว่างพันธมิตรธุรกิจเพื่อการกระจายผลผลิตผ่านช่องทาการตลาด
ต่างๆ ไปสู่ตลาดเป้าหมายตามแผนธุรกิจที่กาหนดร่วมกัน
โมเดลของการบูรณาการโซ่อุปทานในลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องของการจัดการธุรกิจที่มองเป้าหมายใน
ระยะยาว โดยผู้นาระดับสูงของพันธมิตรธุรกิจที่จะร่วมมือกันจาเป็นต้องปรับทิศทางของธุรกิจจากที่มุ่งเน้นเรื่องขอหน้าที่
(Function) ในโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรให้ความสาคัญกับกระบวนการทางานร่วมกันในลักษณะของการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุนซึ่งจะต้องให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ต้นทุนรวม (Total-Cost Analysis) การ
ออกแบบกระบวนการทางานร่วมกัน (Process Engineering) และการคานวณต้นทุนจากฐานกิจกรรม (ActivityBased Costing: ABC) เป็นสาคัญ
โมเดลธุรกิจ : กลยุทธ์สาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์
ในฐานขององค์การธุรกิจฐานสังคม สหกรณ์ต้องดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อการนาประโยชน์
สู่สมาชิกและชุมชน อย่างไรก็ตามภายใต้สภาพการแข่งขันในปัจจุบันสหกรณ์จาเป็นต้องนานวัตกรรใหม่ๆ มาประยุกต์
ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นในการดาเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการดารง
อยู่ได้ของธุรกิจ
โมเดลธุรกิจสหกรณ์แบบดั้งเดิม
1. กรณีธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสินค้า
สินค้าบริการ

ธุรกิจคู่ค้า

สินค้าบริการ

สหกรณ์

สมาชิก

รายได้

รายได้

2. กรณีธุรกิจรวบรวมผลผลิต

สมาชิก

ผลิตภัณฑ์

สหกรณ์

ผลิตภัณฑ์

รายได้

ธุรกิจคู่ค้า

รายได้

แปรรูป

3. กรณีธุรกิจแปรรูป

สมาชิก

วัตถุดิบ
รายได้

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก

สหกรณ์
ikp

สินค้าสาเร็จรูป
รายได้

ธุรกิจคู่ค้า 2
ธุรกิจคู่ค้า 1
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ในโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมนั้น ส่วนใหญ่สหกรณ์จะทาหน้าที่เสมือนเป็น ตัวกลาง ในการทาหน้าที่
รวบรวม จัดหาจาหน่าย หรือแปรรูปและจาหน่าย โดยมักจะมีธุรกิจคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าประจา หรือมาในรูปโครงการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น จึงทาให้สหกรณ์มีหน้าที่ไม่แตกต่างไปจาก คนกลาง หรือ ตัวละครหนึ่งในโซ่อุปทาน ซึง่
ก่อให้เกิดคุณค่า หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่มากนัก เพราะมีบทบาทจากัด จะอยู่ในระดับต้นน้า (กรณีธุรกิจรวบรวม
ผลผลิต )ส่วนกรณีของธุรกิจแปรรูปสหกรณ์จะมีบทบาทอยู่ในธุรกิจต้นน้าและกลางน้าภายใต้โซ่อุปทาน สาหรับธุรกิจ
จาหน่ายสินค้า สหกรณ์ก็ดูเหมือนจะไม่แตกต่างไปจากการทาหน้าที่ในฐานะธุรกิจค้าปลีก ที่จัดหาสินค้ามาจาหน่ายแก่
สมาชิกเพียงเท่านั้น
แนวคิดสาหรับโมเดลธุรกิจแนวใหม่ : การบริหารจัดการโซ่อุปทานธุรกิจสหกรณ์
โอกาสและทางเลือกของสหกรณ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีการแข่งขัน ซึ่งแม้ว่าจะก่อให้เกิด
ข้อจากัดสาหรับธุรกิจสหกรณ์มากมาย หากแต่โอกาสที่มีอยู่ก็คือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่จะนามาใช้ในการขจัด
ข้อจากัดและสร้างพลังในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีพันธมิตรที่มีแผนธุรกิจและเป้าหมายร่วมกัน ดังรูป

เกษตร
สมาชิก

สหกรณ์

ภาคี
พันธมิตร

สหกรณ์
ภาคีด้าน
ธุรกิจ
ภาคี
พันธมิตร
ด้านวิชาการ

ภาคี
พันธมิตร

สหกรณ์

ภาคี
พันธมิตร
ด้านวิชาการ

การผลิต

การรวบรวม – แปรรูป – จาหน่าย

การกระจายสินค้ าและการให้ บริการ

ระดับต้ นน ้า

ระดับกลางน ้า

ระดับปลายน ้า

ผู้บริโภคใน
ประเทศ
ผู้บริโภค
ต่างประเทศ

จากรูป แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้าและ
ปลายน้า โดยกิจกรรมในระดับต้นน้า ได้แก่ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการผลิตแก่เกษตรกรสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ควรจะได้
เชื่อมโยงธุรกิจกัน ภาคีพันธมิตร ทั้งที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านปัจจัยการผลิต และสถาบัน/หน่วยงาน ที่ทาหน้าที่ในการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต
กิจกรรมในระดับกลางน้า ได้แก่ การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการจาหน่าย สหกรณ์สามารถ
สร้างพันธมิตรธุรกิจ หรือสร้างภาคีด้านวิชาการที่จะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการทาเป็นธุรกิจ
กิจกรรมในระดับปลายน้า ได้แก่ การกระจายสินค้าและการให้บริการ สหกรณ์สร้างภาคีพันธมิตรใน
การสร้างแบรนด์สินค้า หรือการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
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ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานดังกล่าว จะบรรจุเป้าหมายร่วม ดังนั้นต้องมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. ภาคีพันธมิตรต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเป้าหมายร่วม
2. มีแผนธุรกิจที่จะให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
3. ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมในการออกแบบธุรกิจท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
ด้วยการดาเนินการดังกล่าว น่าจะเป็นยุทธศาสตร์สาคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถของธุรกิจ
สหกรณ์ให้เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นได้อย่างที่คาดหวัง โอกาสต่อไปจะได้หยิบยกเอาตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ที่
ประสบความสาเร็จในการจัดการโซ่อุปทาน ศิลปะในการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานมาเล่าสู่กันฟัง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจ
1. กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction)
2. มีเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน (Business Goal Management)
3. ต้องมีการจัดการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (Performance Measurement)
4. การบูรณาการโซ่อุปทานไปในทิศทางเดียวกัน (Integrated Supply Chain)
5. การสร้างทีมและการสื่อสารในองค์กร (Team Work Communication)
6. ทาให้องค์กรเป็นเลิศ (Best Practice Organization)
7. ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหารองค์กรต้องมุ่งมั่นจริงจัง (100% Pay Attention)
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสร้างพันธมิตรในโซ่อุปทาน
1. ขาดความเชื่อมั่นไว้วางใจ
2. ขาดมาตรฐานที่เป็นเอกภาพเดียวกัน
3. ขาดความร่วมมือในภาคีเครือข่าย
4. ผลประโยชน์ขัดแย้งกันในระดับบุคคลและองค์กร

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
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ระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของสหกรณ์

การไหลของข้ อมูล

สมาชิก

สหกรณ์การเกษตร

การไหลของสินค้ า

การไหลของกระแสเงินสด

ผู้ค้า – ลูกค้ า
การไหลของสินค้ า

การไหลของสินค้ า

การไหลของกระแสเงินสดการ

การไหลของหระแสเงินสด

จากภาพแสดงให้เห็นระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 หน่วยธุรกิจ คือ 1) สมาชิก
2) สหกรณ์การเกษตร 3) ผู้ค้าหรือลูกค้า
การปฏิบัติงานภายในระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของสหกรณ์ในทางปฏิบัติมีการดาเนินการดังนี้
สมาชิกของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีอาชีพการเกษตร ทาหน้าที่ในการผลิตสินค้า เช่น ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพด
ปลา สุกร ผัก ผลไม้ ฯลฯ จะอยู่ต้นทางของห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มต้นการผลิตตั้งแต่การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จนเป็นผลผลิตแล้วส่งไปขายให้กับสหกรณ์
ตัวอย่าง สมาชิกสหกรณ์ทาการผลิตข้าวเปลือก
สมาชิกของสหกรณ์จะเริ่มต้นการผลิตตั้งแต่การเตรียมแปลงเพาะปลูกในแปลงนา ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว จนเป็น
ข้าวเปลือก และส่งข้าวเปลือกขายให้กับสหกรณ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
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สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจที่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนั้นๆ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดย
ทาหน้าที่หลักสาคัญ คือ (1) การหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย เครื่องจักร อุปกรณ์การเกษตร เงินทุน เมล็ด
พันธุ์ต่างๆ อาหารสัตว์ต่างๆ มาจาหน่ายให้กับสมาชิก ( 2) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อขายและแปรรูป จนมี
ผลผลิตที่มากพอให้เกิดการต่อรองราคาได้ (3) การแปรรูป สหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ อาจดาเนินการแปรรูป โดยมี
โรงสี โรงอบเมล็ดพันธุ์ โรงอบยางพารา โรงสกัดน้ามันปาล์ม สามารถทาการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่รวบรวมได้จาก
สมาชิกสหกรณ์ เช่น
การแปรรูป ข้าวเปลือก เป็น ข้าวสาร
การแปรรูป น้ายางพารา เป็น แผ่นยางพาราอบ
การแปรรูป น้านมดิบ เป็น นม

UHT

(4) การจัดหาเงินทุน สหกรณ์การเกษตรมีเงินทุนหลายส่วนที่สามารถนามาให้บริการสมาชิกสหกรณ์ เช่น การให้เงินกู้
แก่สมาชิกระยะสั้น เพื่อให้สมาชิกสามารถนาไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือ 1 การผลิต
สินค้าเกษตร การให้เงินกู้แก่สมาชิกระยะปานกลาง เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ไปจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถนา รถ
เกี่ยวข้าว เครื่องจักรต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี กาหนดระยะเวลา 3 – 5 ปี การให้การศึกษาอบรม
แก่สมาชิก เช่น อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ การส่งเสริมอาชีพของสมาชิก เช่น การทานา ทาสวน ทาไร่ เลี้ยง
ปลา เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ฯลฯ และการนาเทคโนโลยีมาใช้กับข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลธุรกิจ มาใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์
และทาธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์จะทาหน้าที่ในการรับซื้อผลผลิตการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์การเกษตรทาหน้าที่ในการ
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์
ผู้ค้าหรือลูกค้า จะอยู่ปลายทางของห่วงโซ่อุปทาน โดยส่วนของผู้ค้า หรือลูกค้า จะรวมถึงผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และ
ผู้บริโภคด้วย เมื่อสหกรณ์ซื้อผลผลิตการเกษตรมาจากสมาชิกสหกรณ์ ผลผลิตการเกษตรจะถูกจาหน่ายให้กับผู้ค้า ที่ทา
หน้าที่ขายหรือกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคต่อไป
ลักษณะการไหลของสินค้าและเงินสด
ในระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของสหกรณ์ เมื่อสมาชิกทาการเกษตรได้ผลผลิต ผลผลิตจะเคลื่อนย้ายไปสู่
สหกรณ์ สหกรณ์จะทาหน้าที่รวบรวมหรือซื้อผลผลิตของสมาชิก ผลผลิต/สินค้านั้นจะเคลื่อนย้ายไปดาเนินการออกเป็น
2 ทาง ทางแรกสินค้าจะถูกแปรรูป อีกทางหนึ่งอาจจะนาไปจาหน่ายให้กับผู้บริโภคนาไปรับประทานสด เช่น ผลไม้ ผัก
หรือจาหน่ายให้กับผู้บริโภคนาไปประกอบอาหาร เช่นปลานิล หรือแปรรูปต่อเนื่องเป็นหลายผลิตภัณฑ์ แล้วนา
ผลิตภัณฑ์นั้นขายให้ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก หรือผู้บริโภคต่อไป
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สาหรับลักษณะการไหลของเงินสด จะเป็นลักษณะตรงข้ามกับการไหลของสินค้า/ผลผลิต โดยผู้บริโภคสินค้า/
ผลผลิต ชาระเงินจากการบริโภคแล้ว เงินสดจะไหลเคลื่อนย้ายไปสู่สหกรณ์ และสหกรณ์จะส่งเงินสดไปชาระเงินให้กับ
สมาชิก เงินสดจะไหลเคลื่อนย้ายจากสหกรณ์ไปสู่สมาชิกสหกรณ์
การจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของสหกรณ์
การจัดการโซ่อุปทาน (
supply chain management) หมายถึง การออกแบบ การวางแผน การปฏิบัติ การ
ประสานงาน การควบคุมและการตรวจสอบกิจการภายในโซ่อุปทาน
กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน แบ่งเป็น

5 กิจกรรมสาคัญคือ

1.
การวางแผน ( plan) เป็นการวาแผนการผลิตสินค้าเกษตร การวางแผนเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ความ
ต้องการในการกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต วัสดุ กาลังการผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและช่องทางกระจาย
สินค้าทุกช่องทาง การจัดการการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน ( infrastructure) การตัดสินใจว่า ผลิตหรือกาลังการผลิตใน
ระยะยาว และการวางแผนด้านทรัพยากร การจัดทาแผนธุรกิจ การปรับปรุงการผลิต การจัดการเรื่องผลิตภัณฑ์และอายุ
ของผลิตภัณฑ์
2.
การจัดหา (source) การได้มา การรับ การตรวจสอบ การเก็บและการจ่ายสินค้าเกษตรหรือวัสดุ การ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานของการจัดหา เช่นใบรับรองต่างๆ และผลสะท้อนกลับคุณภาพของแหล่งจัดหา
(GAP,HACCP,GMP)
3.
การผลิต (make) การดาเนินงานด้านการผลิต เช่น เบิกและรับวัสดุผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ บรรจุ
หีบห่อ เก็บรักษา และ/หรือจาหน่ายผิตภัณฑ์ออกไป การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของการผลิต เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางวิศวกรรม สถานที่และเครื่องจักร สถานการณ์ผลิต คุณภาพการผลิต การจัดตารางการปฏิบัติงาน การจัดลาดับ
ขั้นตอนการทางาน กาลังการผลิต
4.
การจัดส่ง ( delivery) การจัดการคาสั่งซื้อสินค้า เช่น บันทึกดูและคาสั่งซื้อสินค้า จัดทาใบเสนอราคา
สร้างและรักษาฐานข้อมูลลูกค้า การดูแลรักษาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์/ราคา การจัดระบบบัญชี การชาระเงินและการเรียก
เก็บเงิน การจัดการคลังสินค้า เช่นการจัดทาการบรรจุภัณฑ์พร้อมกับติดฉลาก ตามข้อกาหนดของลูกค้า รวบรวมคาสั่ง
ซื้อสินค้า จัดส่งผลิตภัณฑ์ออกจากคลังสินค้า การขนส่ง เช่น เส้นทาง ยานพาหนะ จัดการนาเข้าและออกผลิตภัณฑ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของการจัดส่งสินค้า เช่น จัดการกฎระเบียบของช่องทางการ
จาหน่ายทางธุรกิจ การจัดการสินค้าคงคลังที่ส่งมอบ และการจัดการคุณภาพในการส่งมอบสินค้า
5.
การคืน ( return) เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมคืนวัตถุดิบและการรับคืนผลิตภัณฑ์/สินค้าสาเร็จรูป
เช่น คืนผลผลิตที่มีข้อบกพร่องจาการรวบรวม/ซื้อผลผลิตทางการเกษตร คืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาและการส่งมอบ ซึ่งต้อง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับคืน การรับวัตถุดิบ การรับผลิตภัณฑ์และการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบที่มีปัญหาและผลิตภัณฑ์ที่มี
ปัญหา
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กระบวนการจัดการ Supply Chain สินค้าเกษตร
ข้ อมูลสาระสนเทศ
สหกรณ์การเกษตร
การ
รวบรวม
ผลผลิต
การเกษตร
วัตถุดิบ
สินค้า
เกษตร

เกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์

การแปร
รูปผลผลิต
การเกษต
ร
สินค้าคง
คลัง

วางแผน

วางแผน

วางแผน

จัดหา

จัดหา

จัดหา

การผลิต

การผลิต

การผลิต

ส่งมอบ

ส่งมอบ

ส่งมอบ

การคืน

การคืน

การคืน

ศูนย์
กระจาย
สินค้า

ผู้ค้าส่ง
ผู้ค้าปลีก

ลูกค้า
ผู้บริโภค

สินค้าคง
คลัง

สินค้าคง
คลัง

ความพึง
พอใจ
คุณภาพ
ราคา การ
จัดส่ง
บริการ

วางแผน

วางแผน

คลังสินค้า
สิ นค้าา
เคลื่อนย้าย

จัดหา

จัดหา

การผลิต

การผลิต

สินค้าคง
คลัง

ส่งมอบ

ส่งมอบ

การคืน

การไหลของเงินสด
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จากการวิเคราะห์ในการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรในสหกรณ์พบว่า
1. การผลิตสินค้าเกษตร
สมาชิกสหกรณ์จะทาหน้าที่ในการผลิตสินค้าเกษตรตามซัพพลายเชนสินค้าเกษตรและมีกระบวนการ
จัดการ Supply Chain 5 กระบวนการ คือการผลิตของสมาชิก จะใช้กระบวนการวงแผน เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
วัสดุ การลงทุน กระบวนการปฏิบัติงานของการจัดหา การผลิต การรักษาดูแลและการส่งมอบ ขายผลผลิตต่อสหกรณ์
หรือลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ หากวัสดุไม่มีคุณภาพ ส่งคืนวัสดุนั้นในแหล่งที่จัดซื้อมา
2. การรวบรวมผลผลิต
สหกรณ์จะทาหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์มีกระบวนการจัดการรวบรวมผลผลิตทั้ง 5 กระบวนการ คือ การวางแผนในการรวบรวม เพื่อนาไปดาเนินการ
3 ทาง คือ 1) จาหน่ายให้ตามการสั่งซื้อ 2) ดาเนินการแปรรูปเอง 3) จัดจ้างแปรรูป การจัดหาวัสดุ การได้มา การรับ
การตรวจสอบ การเก็บรักษา และการตัดสินใจในการดาเนินการ การจาหน่ายสินค้า ผลสะท้อนกลับ จากคุณภาพ
ผลผลิต เป็นต้น
3. การผลิตสินค้า
สหกรณ์จะทาหน้าที่ในการผลิตสินค้า เช่น โรงสีแปรรูปข้าวเปลือก เป็นข้าวสาร การแปรรูปผลไม้ต่างๆ
สหกรณ์มีกระบวนการจัดการฯ ผลิตสินค้า 5 กระบวนการ คือ มีการวางแผน การจัดหาวัสดุ การดาเนินการด้านการ
ผลิต การจัดการตามคาสั่งซื้อสินค้า การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การจัดส่ง ตลอดจนการจัดการคุณภาพในการส่ง
มอบสินค้า การส่งสินค้าเข้าคลังหรือศูนย์กระจายสินค้า
4. คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์จะทาหน้าที่ในการผลิตสินค้าแล้วจะเคลื่อนย้ายสินค้าที่ผลิตได้ไปยังคลังสินค้า หรือศูนย์
กระจายสินค้า เป็นกระบวนการที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การจัดการขนย้ายสินค้าเพื่อการจัดจาหน่าย(ตามใบสั่งซื้อสินค้า)
การขายปลีกสินค้าตามช่องทางการจาหน่ายสินค้าและขนส่ง กระบวนการจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ต้องมีการ
ควบคุม ดูแลรักษา การวางแผนการบริหารพื้นที่ การจัดเก็บ ซึ่งต้องลดการผิดพลาด มีการทางานที่รวดเร็วใน
กระบวนการทางาน ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่จัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสินค้าทันที มีการควบคุมสินค้าที่ถูกต้อง ลดการใช้
ทรัพยากรในองค์กร
5. ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก
ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก จะทาหน้าที่ในการกระจายหรือจาหน่ายสินค้ามีกระบวนการจัดการซัพพลายเชนรวม
ทั้งหมด 5 กระบวนการ คือ การวางแผน การจัดหา การผลิต ซึ่งดูแลรักษา รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุง การตบ
แต่งสินค้ารวมถึงการทดสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้รับมอบ เพื่อเป็นการสอบย้อนกลับ
6. ลูกค้า/ผู้บริโภค
ลูกค้าหรือผู้บริโภคถือเป็นเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้เป็นการสร้างความพึงพอใจในคุณภาพ ราคา การ
จัดส่ง รวมถึงการบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
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การจัดการซัพพลายเชนของสินค้าเกษตรในสหกรณ์จะบรรลุผลและประสบผลสาเร็จได้ สิ่งที่ควร
ดาเนินการดังนี้
1. สหกรณ์จะเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูล เพื่อให้ทุกส่วนในระบบมีข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลของสมาชก
สหกรณ์
2. พยากรณ์ยอดขายและกาหนดแผนงาน
3. กาหนดบทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วน เพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งกัน
4. การสร้างสิ่งจูงใจ เมื่อหน่วยงาน/องค์กร หนึ่งพยายามสร้างผลประโยชน์สูงสุด ทั้งระบบก็จะได้รับ
ประโยชน์ตามไปด้วย
5. รู้จักการวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อการกาหนดราคาหรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ ตลอดจนการสร้างสิ่งจูงใจ
ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค
ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก
ทบทวนข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อให้ทราบถึง ข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ว่า ส่วนใหญ่สมาชิกของ
สหกรณ์ ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลัก และสหกรณ์ดาเนินธุรกิจอะไรบ้าง โดย
1) วิธีการตรวจสอบ
2) เนือ้ หาการตรวจสอบ
- รายงานการสอบบัญชีสหกรณ์
- ฐานข้อมูลสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นประกอบด้วย
1) คณะกรรมการสหกรณ์
2) ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ประกอบด้วย ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสินเชื่อ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3) สมาชิกที่ประกอบอาชีพหลัก
ขั้นตอนที่ 3 การประชุมชี้แจง
ระดมความคิด เข้าประชุม ทา

Work shop ในอาชีพหลักของสมาชิก จากขั้นตอนที่ 1

1) บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ การรวมกลุ่ม เพื่อระดมความคิดในครั้งนี้
2) บอกถึงปัญหา หรือความต้องการ ผลการพิจารณาอาชีพหลักของสมาชิก เพื่อจัดทา supply chain
ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและตลาดสินค้าของสมาชิก
เรียงลาดับขั้นตอนที่ต้องดาเนินการผลิต (ตั้งแต่เริ่มต้น ถึง จุดสุดท้ายของการผลิตสินค้านั้นๆ)
ขั้นตอนที่ 5 รายละเอียดของกิจกรรม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
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จัดทากิจกรรมของแต่ละลาดับขั้นตอนการผลิตและตลาดสินค้าของสมาชิก รวมทั้งระยะเวลาในแต่ละ
ช่วงของการผลิต และปัจจัยการผลิตที่ใช้แต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวนและยืนยัน
ทบทวนกับที่ประชุม ทา
Work Shop เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติม ตั้งแต่การเรียงลาดับ
ขั้นตอนที่ต้องดาเนินการผลิตและตลาดของสมาชิก (ขั้นตอนที่ 4 และ 5)
ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์หน้าที่ทางธุรกิจ
จัดทาการวิเคราะห์ หน้าที่ทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินค้าของสมาชิกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3 หน่วยธุรกิจ คือสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ ลูกค้า
ขั้นตอนที่ 8 ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ
ค้นคว้าหาข้อมูลตามหลักวิชาการที่ได้จากตาราต่างๆ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสินค้าเกษตรชนิด
นั้น เกี่ยวกับรายละเอียดของลาดับขั้นตอนการผลิตและตลาดของสมาชิก (กิจกรรม) และระยะเวลาในแต่ละช่วงการผลิต
(ขั้นตอนที่ 5 และ 6) แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการทา Work Shop

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
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ขั้นการดาเนินการสร้างเครือข่าย
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรไม่มีการจัดการปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตหลักของสหกรณ์อย่างเป็นระบบและยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นได้จึงมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและรวมไปถึงการร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระดับ
เครือเรือน,สมาชิกสหกรณ์ให้เกิดการเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันในการแก้ปัญหา
ปัญหาปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ อาทิเช่น ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ปัญหาตลาดในการรับซื้อผลผลิต ปัญหาการแพร่ระบาดของศัตรูพืช จนไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต
ปัญหาระดับองค์กรของเกษตรกร อาทิเช่น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว มันสาปะหลัง หรือพืชทาง
การเกษตรชนิดอื่นๆ สหกรณ์ไม่สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้ตั้งแต่กระบวนการปลูกจนไปสู่การตลาด สามารถหลัก
เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่าขาดอานาจการต่อรองจึงต้องมีการรวมตัวกันสร้างเครือข่ายสหกรณ์ เช่น เครือข่ายผลิต
อาหารสัตว์ เครือข่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ได้ร่วมศึกษาปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นฝ่า
จัดการ ประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก คือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้รับแนวคิดเบื้องต้นที่ตรงกันคือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งของสหกรณ์และเจ้าหน้าทีสานักงานสหกรณ์จังหวัด
ในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตหลักของสหกรณ์จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก จึงได้
รับผิดชอบในการฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องข้างต้นรวมทั้งจัดการบริหารโครงการฝีกอบรม ตามงบประมาณที่รับ
การจัดสรรจากรมส่งเสริมสหกรณ์
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การกาหนดวัตถุประสงค์
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต ด้านวิชาการให้สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการผลิตเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างอานาจต่อรองในการผลิตและการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการตลาดของสมาชิก
- ส่งเสริมการรวบรวม การแปรรูปของสมาชิก
- ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยด้านการผลิตและการตลาด
- เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย และกฎหมายกับภาครัฐที่เกี่ยวกับมันสาปะหลัง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชมรมระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ รวมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ในการส่งเสริมการผลิตและการตลาด
- แนะนาและช่วยเหลือในการดาเนินการของสมาชิกพร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานในด้านวิชาการและ
เงินทุน
- กระทากิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รูปแบบการสร้างเครือข่าย
กระบวนการสร้างเครือข่าย

เป้าหมายสมาชิก

• ประชุมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกัน
• กาหนดขั้นตอนการสร้างเครือข่าย

• แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดหน้าที่และกิจกรรมเครือข่าย
• กาหนดเป้าหมายเครือข่าย/จัดทาแผน
• เชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายในกลุ่มเกษตรกร

จากภาพอธิบายได้ว่า กระบวนการสร้างเครือข่าย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรด้าน
เทคโนโลยีการผลิต ด้านวิชาการให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนะแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต อีกทั้งยังสามารถสร้างอานาจต่อรอง
การผลิตและการตลาดให้กับเครือข่าย โดยการใช้เวทีในการแลกเปลี่ยน เพื่อทาการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน และหาแนว
ทางแก้ไข มีการกาหนดขั้นตอนในการสร้างเครือข่าย เพื่อกาหนดระเบียบและวัตถุประสงค์ของเครือข่ายชมรมฯ พร้อม
ทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานและกาหนดหน้าที่ กิจกรรมของเครือข่าย มีการกาหนดเป้าหมาย และจัดทา
แผนเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์กลุ่มเกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมการ
ผลิต และการตลาด
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ปัจจัยความสาเร็จในการสร้างเครือข่าย
- ความเข้มแข็งของเครือข่าย

ความเข้มแข็งของเครือข่าย

มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่องและนาผลการประชุม
กลับมาวางแผนทาธุรกิจเครือข่ายมันฯ
มีระบบการจัดการเครือข่ายโดยการแบ่งหน้าที่กรรมการ
สมาชิกเครือข่าย
ความจริงใจ เชื่อใจ และเสียสล

ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

จากแผนภาพแสดงปัจจัยความสาเร็จของเครือข่าย เริ่มต้นจากความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกในการรวมตัวกัน
โดยมีความจริงใจ เชื่อใจและเสียสละ และแบ่งหน้าที่ในการทางานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน โดย
ใช้เวทีการประชุมในการแลกเปลี่ยนความรู้ และหารือเรื่องของปัญหา สาเหตุ อุปสรรค์เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด
เพื่อหาแนวทางการแก้ไข เพื่อนาไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่าย
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: ความรู้เพิ่มขึ้น ด้านต่างๆ
 เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย
๑. การทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึกจะเป็นแรงขับเคลื่อนเครือข่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. การเชื่อมโยงกลุ่มคน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมทากิจกรรมรวมกัน บนพื้นฐานแห่ง
การ เคารพสิทธิและซื่อตรงต่อกัน
๓. การสร้างเครือข่ายโดยยึดหลักคุณธรรมจะมองเห็นจุดมุ่งหวังได้เร็ว
๔. การเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มองค์กรโดยสมัคใจ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ที่มี
เป้าหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาองค์กรและสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
๕. เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
6. การเชื่อมโยงเครือข่ายในกระบวนการสหกรณ์ ทาให้เกิดพลังและสร้างอานาจการต่อรองได้มาก
ขึ้น
7. ได้รับการแนะนาจากท่านวิทยากรทางด้านเทคนิค และการทาธุรกิจต่างๆ ในรูปแบบเดียวกัน
เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. เกิดการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรและสหกรณ์ ในรูปแบบการสร้างเครือข่าย
9. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการผลิต การตลาด เพื่อการพัฒนาแบบเครือข่าย
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๔ นครนายก ได้ดาเนินการโครงการครบทุกกระบวนงานแล้ว
ขอให้ข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการในโอกาสต่อไป
 จุดอ่อนสาคัญที่พบตลอดระยะเวลาตั้งแต่ศูนย์ฯจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์
/ผู้นาสหกรณ์
(Supply Chain) จนถึงวันเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เป็นเรื่องของตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายไม่สามารถกลับไป
นาเสนอให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ตนสังกัด ให้เข้าใจได้ถึงความสาคัญของการรวมตัวในรูปแบบการสร้างเครือข่าย ไม่
สามารถขยายผลไปยังสหกรณ์อื่น ๆ ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ, สหกรณ์ใน
บางจังหวัด ในขณะเดียวกันสหกรณ์บางแห่งที่เป็นแกนนาในการรวมตัวกัน กลับประสบปัญหาในความร่วมมือของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ในจังหวัด ทาให้เกิดความรู้สึกยากต่อการขับเคลื่อน
 จุดแข็งพบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ในจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีและจันทบุรีสามารถรวมตัวกันได้ดี และเป็น
ผู้นาของเครือข่ายทั้งด้านความรู้ทางการผลิต การมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการแปรรูปและการตลาดด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมี
ข้าราชการของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว(นายจักพัตร ศรีประเสริฐ) ที่เป็นกาลังหลักสาคัญในการสนับสนุน
ความรู้และหาช่องทางในการจัดงบประมาณลงสนับสนุนการแก้ปัญหาทั้งระบบ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ยังมีความไม่แน่นอน
ในการส่งข้าราชการเข้าสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ด้านการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ส่งนายจักพัตร์ ศรีประเสริฐ และ เป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมของชมรมฯ ซึ่งขณะนี้ ได้พยายามเสนอขอเงินงบประมาณทุกช่องทางในการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ ใน
รูปแบบครบวงจร (Supply Chain)
 บางจังหวัดอาจมีปัญหาในความไม่เข้าใจกันระหว่างข้าราชการระดับสูงของจังหวัดกับผู้นาหรือผู้แทนของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา ทาให้การสนับสนุนไม่มีความชัดเจนหรือถูกละเลยไปก่อน
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ศูนย์ฯ ได้จัดสัมมนาครั้งแรกขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ได้รับความร่วมมือจาก
สานักงานสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 แห่งเป็นอย่างดี ในครั้งนั้น ศูนย์ฯ ได้มีบันทึกขอให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดต่าง ๆ เข้าใจ
ในรูปแบบของการสัมมนา 4 จังหวัด ตลอดจนขอให้ช่วยสนับสนุนลงพื้นที่ เพื่อชักชวนให้สหกรณ์ต่าง ๆ เข้าใจ และ
สนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา แต่ปัจจุบันการสนับสนุน ไม่ชัดเจนต่อเนื่อง ซึ่ง
ต้องศึกษาหาสาเหตุเพื่อทาความเข้าใจ หากจะต้องดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ในการรวมตัวกันของ
4
จังหวัด
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ด้านการพัฒนาเวทีของเครือข่าย
 การที่ ศส.๔ นครนายก ได้รับโอกาสจากสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ให้สนับสนุนการพบ
กันในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเครือข่าย ทาให้การรวมตัวกันได้ในนามของ 4 จังหวัดยังคงดาเนินไปได้
ข้อเสนอแนะในกรณีนี้คือ ในระหว่างปีควรสนับสนุนให้เกิด การสัมมนากลางปี อย่างน้อย ๑ ครั้ง และปลายปีอีก ๑ ครั้ง
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและแก้ปัญหา อย่างต่อเนื่อง
 ควรต้องสนับสนุนให้มีศูนย์ประสานงานของเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ต้องได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเบื้องต้นก่อน และร่วมมือกับสหกรณ์หลักใน พื้นที่นั้น ๆ ในการพัฒนาต่อยอด
ออกไป
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ได้ร่วมศึกษาปัญหาดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ใน
4 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว และ ขยายผลไปยังสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดที่ศูนย์ฯรับผิดชิอบ ได้รับแนวคิดเบื้องต้นตรงกัน จากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งสหกรณ์และ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดต่างๆ ควรสร้างหลักสูตรให้ความรู้และเพิ่มทักษะการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน แก่
คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม – เลขานุการกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่
๔ จังหวัดนครนายก จึงได้รับผิดชอบในการสร้างหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้างต้นรวมทั้ง
จัดการบริหารโครงการฝึกอบรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
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บรรยากาศ การมีส่วนร่วมในโครงการ
นายอรัญ วิสุทธิแพทย์
สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หลายท่านคงจะเข้าใจห่วงโซ่อุปทานหรือการสร้างเครือข่าย และการ
สร้างวิธีการ Value Chain เป็นเรื่องที่จะสามารถผลักดันให้เกิดความสาเร็จใน
เครือข่ายก็จะมีห่วงโซ่ ทาไมจึงต้องมีหว่ งโซ่มันเป็นเรื่องที่ทาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่
เราทาให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดความสาเร็จได้ดกี ว่าทาคนเดียว และได้ส่งิ ที่เรามี
ดีๆ เราไม่มาร่วมกัน ไม่มาสนับสนุนกัน ไม่มาสนับสนุนกันทาให้เราทาสินค้า
มาแล้วด้อยคุณภาพ เราจึงสร้างห่วงโซ่ข้ึนมาโดยใช้แต่ละข้อมันก็มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันมีเหตุผลกันมา
สนับสนุนมาช่วยกัน ให้สิ่งที่เราจะทาต่อไปนีเ้ ป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือทาให้ได้ดีและพัฒนาขึ้น เรามีห่วงโซ่
เรามีเครือข่าย เราต้องทาห่วงโซ่หรือเครือข่ายของเราขึ้นมาก่อน เราต้องเริ่มจากตัวเราก่อน เราต้องเริ่ม
แก้ปัญหาจากตัวเราก่อน เช่นสระแก้วผลิตข้าวโพดมันก็ไม่ 100 % เป็นเพราะว่าข้าวโพดที่เราผลิตจะไปขายที่
ไหน เราผลิตข้าวโพดคุณภาพตรงตามที่ผซู้ อื้ ต้องการไหม มันคือปัญหาที่เราคิดไม่จบ การทามูลค่าตลอด
เส้นทาง ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า มาช่วยหนุนกันสู่ความสาเร็จและได้ของที่มคี ุณภาพ ห่วงโซ่แรกที่จะไปคล้อง
ห่วงโซ่ที่ 2 กลางน้าและต่อด้วยห่วงโซ่ที่ 3 ปลายน้า เราต้องผลิตตามตลาดต้นน้าไม่ใช่ผลิตตามถนัด ถ้าผลิต
ตามถนัดมันก็จะเป็นปัญหาเราต้องนึกถึงกระบวนการผลิตการจาหน่ายการแปรรูปในการหาตลาดให้เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะสร้างห่วงโซ่ให้เกิดขึน้ เป็นกระบวนการเราต้องทาหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่ของเรา
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นางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ เป็นจังหวัดที่น่าอยู่เป็น
พืน้ ที่สีเขียวไม่มีมลพิษนี่คอื จุดแข็งของจังหวัดนครนายก เรามองจุดแข็งแต่ไม่
เอาจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เสียเปล่า ก็เลยมีความคิดว่าสมมุตวิ ่า
สหกรณ์เราปรับเปลี่ยนรูปแบบในการส่งเสริมจากที่สง่ เสริมที่ให้เงินทุนอย่าง
เดียวให้เงินอัดเขาไปแต่เราไม่ได้กลับเข้ามาดูสมาชิกว่าเงินที่เอาไปใช้ให้มัน
เกิดประโยชน์แก่สมาชิกหรือเปล่าเงินถ้าเอาไปมากเกินไปก็เกิดภาระหนี้ แต่
ถ้าเราเอาไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะมีผลประโยชน์ตอบแทนเป็นรายได้ของสมาชิก ขณะเดียวกันสมาชิกก็มี
รายได้ที่จะชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ แต่ที่มาอยู่จังหวัดนครนายก 2 ปี เราไม่ทราบงบการเงินของสหกรณ์มันมีหนี้
ค้างอยู่ตลอด ถ้าเรายังทางานสหกรณ์อยู่แล้วสมาชิกยังมีหนีค้ ้างอยู่อย่างนี้ไม่มีทางเลยที่สมาชิกสหกรณ์จะ
ปลอดหนีไ้ ด้ ก็เลยกลับไปวิเคราะห์ดูว่าเราปรับโครงสร้างของธุรกิจเป็นธุรกิจการค้าหรือธุรกิจพาณิชย์ ตรงนี้
มันน่าจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกมากกว่า คืออย่างไร เช่นการที่สหกรณ์ทาการตลาดครบวงจรช่วยเหลือสมาชิก
มีรายได้ที่แน่นอน และสมาชิกสามารถคานวณรายได้ลวงหน้าได้เอง ความที่ดิฉันเองได้อยู่นครนายกมา 2 ปี
ได้มนี โยบายของท่านผู้วา่ ฯ คนเก่า มีการตัง้ สหกรณ์ปลานิลจิตรลดานครนายกขึน้ และสหกรณ์น้ีได้งบประมาณ
จากสานักงาน ก.ป.ร. ที่จะไปส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์ได้เลี้ยงปลานิล และเนื่องจากจังหวัดนครนายกมี
ศูนย์เพาะพันธ์ปลานิล เรียกว่า มูลนิธิชัยพัฒนา อยู่ที่บ้านเกาะกลาง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก เราเห็นว่า
ตรงนีม้ ีทั้งศูนย์เพาะพันธ์และขณะเดียวกันเกษตรกรเราก็เลีย้ งปลานิลแต่ปลานิลไม่ได้ถูกหยิบยกให้เป็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ฉะนั้นงบประมาณที่ลงไปสู่เกษตรกรที่มอี าชีพประมงเหล่านีไ้ ม่มเี ลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของข้าวจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของปลาจะหายไป เราก็เลยหยิบยกตรงนีข้ นึ้ มา มาเรียนรู้วา่ ปลามันมี
ความสาคัญ พอดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการจัดเวทีในการสร้างเครือข่ายของจังหวัดนครนายกกับจังหวัด
ปทุมธานีได้มาพูดคุยกัน ที่โรงแรมเอเชียโดยกรมส่งเสริมฯ เป็นหน่วยงานที่จัดก็ได้มาพูดคุยกัน ในเรื่องที่
เชื่อมโยงกัน เราก็เลยนาปลานิลจิตรลดามาเชื่อมโยงกันการที่นามาเชื่อมโยงกันแล้วนาไปขายให้เอกชนเป็นเรื่อง
ที่ใหม่สาหรับเรา ถ้าเราทาไม่ดีเราก็จะถูกปรับได้ เราก็เลยทดลองเอาปลาของเราไปส่งให้กับชุมนุมสหกรณ์ผู้
เลี้ยงกุ้ง ซึ่งตอนนัน้ เขาดิวงานกับเทสโก้โลตัสคือเราส่งกุ้งกับโลตัสอยู่แล้วเราก็เลยเอาปลานิลส่งให้ชุมนุม
สหกรณ์ผู้เลีย้ งกุ้งเราก็เรียนรูใ้ นการส่งปรากฏว่าทางเทสโก้โลตัสเห็นว่าปลานิลจิตรลดามีเนื้อนุม่ สินค้าทุก
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ประเภทที่จะขายในเทสโก้โลตัสต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจึงจะนาไปขายได้ เช่นเดียวกันสินค้าที่เราจะส่ง
ขายให้กับเขาเทสโก้โลตัสต้องมีคุณภาพ Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทาน คือโซ่แต่ละข้อเกี่ยวโยงกันเชื่อมโยง
กันแล้วทาให้องค์กรประสบความสาเร็จคือมีกาไร กาไรมาจากไหน คือขายของได้ ฉะนัน้ ห่วงโซ่มคี วามสาคัญ
เราต้องวิเคราะห์ดูว่าสหกรณ์ของเราอยู่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ห่วงโซ่ที่เราพูดในวันนีม้ ันเป็นเครื่องมือที่กรม
ส่งเสริมได้นามาใช้กับสหกรณ์ แล้วมาวิเคราะห์ว่าสหกรณ์ของพวกท่านอยู่ในห่วงโซ่อะไร ทาอย่างไรจึงเกิด
มูลค่าของห่วงโซ่แต่ละห่วงโซ่
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นายสาเนา ประสาตร์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวคิดการทาห่วงโซ่ของจังหวัดปราจีนบุรี ท่านสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ท่านได้ให้นโยบายเรื่องห่วงโซ่ของพืชหลักจังหวัดปราจีนบุรี คือ ข้าวและมัน
สาปะหลังที่จะนาที่จะนามาพิจารณากัน ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีสมาชิกพอๆ กัน ที่จะทา
การเพาะปลูกสืบเนื่องจากเรื่องข้าวปัจจุบันที่เรายังทาอะไรไม่ครบวงจรเพราะว่า
พวกเราทราบดีว่าโครงการรับจานาข้าวที่มขี นึ้ มานีเ้ ราไม่สามารถที่จะคิดในเรื่องนี้
ได้ แนะนาให้สหกรณ์รวบรวมข้าวมาแล้วก็สีแปรรูปขายข้าวสารมันก็ไม่สามารถทา
ได้เลย แต่สาหรับในเรื่องมันสาปะหลังเป็นเรื่องที่จาเป็นที่เรามาพูดคุยกันคงหนีไม่พน้ เรื่องต้นน้า กลางน้า ปลาย
น้า คงได้ยินแค่ 3 คานี้แหละสาหรับแนวคิดในเรื่องห่วงโซ่ ถ้าพูดเป็นห่วงโซ่เราก็ไปต่างๆ นาๆ เรามานึกถึงว่า
เป็นกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการต้นน้า คือเราจะเอาตัง้ แต่กระบวนการ
ผลิตเลย เช่นมันสาปะหลังมันจะต้องเริ่มต้นอย่างไรแล้วอะไรที่มาเกี่ยวข้องเราต้องดูก่อนว่าเราต้องมาวิเคราะห์
เสียก่อนว่าทาไมเราปลูกมันสาปะหลัง ปลูกกันมาไม่รกู้ ี่ปีก็อย่างงั้นอย่างงั้น อย่างนี้เราต้องมาพูดคุยกัน มา
วิเคราะห์นะครับว่าสาเหตุที่ปลูกมันสาปะหลังแล้วมันเป็นยังไง มีการปลูกกี่พันธุ์เป็นอย่างไง
วิธีการปลูกมัน
เป็นอย่างไรซึ่งสมัยใหม่นีม้ ันมีหลายรูปแบบจะปลูกแบบน้าหยด จะปลูกแบบยกร่อง สิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ ราจาเป็นที่
จะต้องเอามาเก็บมาวิเคราะห์กันมาพูดคุยกันมันน่าจะทายังไงปัจจุบันมีกี่พันธ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ได้สูง ปัจจุบันมี
สมาชิกสหกรณ์แถวกบินทร์บุรีสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว ปริมาณ 10 ตันต่อไร่ สิ่งต่างๆ เหล่านีแ้ หละครับ
ว่าเรามาใส่ใจในกิจกรรมตั้งแต่การเพาะปลูกสุดท้ายก็จะทาให้สมาชิกเกษตรกรที่เพาะปลูกเพิ่มมูลค่าหรือ
ผลผลิตให้แก่เกษตรกรดังนั้นเรามีจึงต้องนาหลักวิชาการมาปรับใช้อันนี้แหละคือ ห่วงโซ่ตน้ น้าอย่างทุกวันนี้
สหกรณ์ได้ใส่ใจเรื่องนีใ้ ห้กับสมาชิกหรือยัง แล้วมันก็ต้องไปเชื่อมกับสหกรณ์อ่นื สมมุติวา่ เราไม่สามารถที่จะนา
กิ่งพันธ์ที่ใหม่มาปลูกเราก็ไปเชื่อมมาแล้ว มันก็เกี่ยวข้องกับการผลิตข้อสุดท้าย สมาชิกได้ประโยชน์วันนี้แหละ
ครับ มันคือการเพิ่มมูลค่า กิจกรรมที่ตอ้ งทาต่อไปในกระบวนการกลางน้าสูงสุดคงหนีไม่พ้นการแปรรูปเพิ่ม
ผลผลิตหลายๆ สหกรณ์ได้ดาเนินการเรื่องนี้ สมัยก่อนมีการรวบรวมข้าวเปลือก แต่ ณ ปัจจุบันถ้าเรามาคิดใน
เรื่องห่วงโซ่การผลิต เราก็ต้องมาคิดวางแผนแล้วว่ารวบรวมแล้วจะขายให้ใคร จะแปรรูปเท่าไหร่ สิ่งต่างๆ พวก
นีแ้ หละครับ เรานามาวางแผน มันก็จะสามารถทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพราะมีการวางแผนเรียบร้อยว่าจะขายที่
ไหนจะได้ราคาเท่าไหร่ ต้องมีการพูดคุยกันล่วงหน้า เราต้องให้ความสาคัญในเรื่องของกระบวนการการแปรรูป
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หรือเรียนว่ากระบวนการกลางน้ามีการวางแผนในการขายสินค้าให้ชัดเจนมีตลาดที่แน่นอน สิ่งเหล่านีม้ ันเป็นห่วง
โซ่ที่ตอ้ งไปคล้องกับสหกรณ์อ่นื ที่เกี่ยวข้องต้องดูว่าพันธมิตรเครือข่ายของเราที่ตอ้ งไปเกี่ยวข้อง สมมุติวา่
ปราจีนบุรี แปรรูปมันเส้นสะอาด...........ก็ไม่พน้ เมืองแปดริ้วเราต้องนาไปประสานงานไปพูดคุยแล้วว่าจะซือ้ มัน
เส้นสะอาดของจังหวัดปราจีนบุรีก็ไปติดต่อกัน อันนี้แหละมันจะทาให้ทั้งสองฝุาย ทั้งปราจีนบุรีก็ได้ราคาที่
เหมาะสมพอสมควรทางเมืองแปดริว้ ก็ได้ราคาที่เหมาะสมพอสมควรก็พึงพอใจทั้งสองฝุายสามารถทาให้เพิ่ม
มูลค่า อย่างในปราจีนบุรีคิดในเรื่องมันเส้นสะอาด ส่วนเมืองแปดริว้ ก็ไปคิดว่าพอมีเนื้อหมูแล้วคิดต่อไปว่าเป็น
ยังไง จะขายแค่หมูชั่งกิโล หรือว่าหมูแปรรูป หมูหยอง หมูแผ่น แล้วต่อว่าจะแปรรูปต่อไปสิ่งต่างๆ พวกนีก้ ็เป็น
อีกห่วงโซ่หนึ่งที่จะต้องไปคิด
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นายจักรพัตร ศรีประเสริฐ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เราจะเน้นที่สินค้าการเกษตร
เพราะฉะนั้นกระบวนการของการจัดการห่วงโซ่อุปทานตัวหลักของมันมีอยู่ตัว
เดียวคือผลิตอย่างไรให้ขายได้ และได้ราคาดี โดยการลดต้นทุน เพราะฉะนั้นตัว
หลักมันคือ ตัวที่ผลิตอย่างไร ให้ตรงกับความต้องการของตลาด หัวใจมันอยู่ตรง
นี้ ในห่วงโซ่อุปทานมันมีหว่ งอยู่หลายห่วงถ้าเป็นสินค้าเกษตร คือ พืชไม่ว่าจะเป็น
มันสาปะหลัง ข้าว อ้อย อะไรต่างๆ ประมง ปลา กุ้ง หอย ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม
ตัวนีอ้ ยู่ในกระบวนการของ Supply Chain ทั้งสิน้ ในห่วงโซ่พวกนี้เค้าเรียกว่าห่วงโซ่ตน้ น้า กระบวนการต่อมา ก็
คือ เกษตรกรสมาชิกของเราเป็นผู้ดาเนินการพอมาถึงเรื่องกลางน้าก็จะมีกระบวนการเก็บรวบรวมการแปรรูป
ตัวนีต้ ้องถามว่าใครเป็นผู้ดาเนินการก็คือระบบของตลาดไม่วา่ จะเป็น บริษัทของเอกชนในส่วนของสถาบันเกษตร
ซึ่งเรามาร่วมประชุมวิเคราะห์เราต้องรูจ้ ัก เข้ามาดูในเรื่องของ Supply Chain เวลาที่เราวิเคราะห์เราจะต้องดู
องค์ประกอบหลายตัวก่อน ซึ่งปัจจุบันนีต้ ัวเราเองต้องการที่จะให้สหกรณ์ตา่ งๆ ทาให้เป็นระบบครบวงจร ถาม
ว่าเราวิเคราะห์ Supply Chain แล้วต้นน้า กลางน้า ปลายน้า แต่หว่ งใดห่วงหนึ่งยังขาดอยู่ เราจะต้องเอาตัวไหน
ไปเติม และในห่วงแต่ละห่วง มันมีเรื่องของ Logistic การขนส่งในเรื่องการบริหารจัดการต่อเนื่องตลอด
ยกตัวอย่างเช่นสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีปลูกมันเยอะมาก แต่ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มลี านรวบรวมผลผลิต ทาอะไร
ไม่ได้เลย นัน้ แหละครับห่วงโซ่ห่วงใดห่วงหนึ่งมันขาดหายไป ดังนั้นวิธีการของกรมส่งเสริมสหกรณ์คอื การเอา
เครือข่ายเข้ามาวัด เพราะฉะนั้นนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทามาหลายปี แล้วยกตัวอย่างของจังหวัด
สระแก้วมีเครือข่ายอยู่ 3 เครือข่าย เครือข่ายสนับสนุนอีก 5 เครือข่าย และเครือข่าย CDC อีก 1 เครือข่าย นั้น
คือ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า เราจะต้องมีเครือข่ายสนับสนุน ลาดับถัดมาเรามาดูประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
ของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตรอย่างเช่น อดีตอธิบดี สมชาย ท่านกล่าวไว้ว่า จะต้อง
เชื่อมโยงเครือข่ายตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิตนั้น หมายความว่า ที่ผมนาเรียนไปว่าสมาชิกปลูกมัน
สาปะหลังเยอะแต่พอถึงจะรวบรวมผลผลิตไปทางสหกรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราต้องการมันเส้นสะอาดไป
ทาอาหารหมู แต่ไม่รู้จะรวบรวมยังไง เพราะห่วงโซ่แต่ละห่วงมันขาดหายไป ดังนั้นวิธีการเหล่านี้ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ก็เอาจุดตรงนีม้ าทาเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย สุดท้ายสหกรณ์มคี วามเข้มแข็ง มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
วิธีวิเคราะห์ Supply Chain และมีฐานข้อมูลที่เราต้องมาวิเคราะห์ในสมาชิกของเราแต่ละจังหวัดจะปลูกพืช เลีย้ ง
สัตว์ และก็ประมงตัวหลักๆ ของจังหวัด เราก็จะใช้ตัวนั้นเป็นหลักนามาวิเคราะห์ว่าระบบการผลิตจัดการปัจจัย
การผลิตเพิ่มมูลค่าสิน้ ค้าได้อย่างไร
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ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จากัด
ในฐานะที่เราเป็นผู้นาสหกรณ์เราจะทาให้สหกรณ์ของเราดาเนินการไปใน
ทิศทางไหน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายเมื่อสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก ได้รับ
นโยบายมา ผมก็จะดูว่ากาลังพลของสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายกและเรียก
คณะกรรมการการดาเนินงานมาวางแผน ในการดาเนินงานว่าภายในสหกรณ์ของ
เราจะขายอะไรแล้วจะขายได้เท่าไหร่ โดยการทาแผนจัดเป็นรายเดือน เมื่อสิน้
เดือนแล้วก็เสนอคณะกรรมการผ่านผู้จัดการทุกคนมีสว่ นรวมทุกคน เช่นเมื่อก่อน
เราขายปุ๋ย ขายยาเคมี ขายน้าตาลทราย ขายข้าวสาร เมื่อได้รับมอบหมาย ให้ตงั้
ศูนย์กระจายสินค้าก็มองเห็นหลูท่ างแล้วว่าสหกรณ์ของเราไปได้ จึงให้ผู้จัดการ
ดาเนินการ สร้างเครือข่ายภายในจังหวัดนครนายก เราช่วยเหลือกันยังไง หลังจากที่สร้างเครือข่ายภายในและก็
ไปสร้างเครือข่ายภายนอก........เช่น ปทุมธานี เรามีสนิ ค้าอะไรเราก็แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันปัญหามันก็มี
อยู่ว่า สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก ขาดความกระตือรือร้นไม่รู้วา่ ตัวเองเป็นเจ้าของ วันนี้เป็น
ปัญหาสาคัญ เราต้องกระตุ้นว่าพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์
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ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จากัด
ผมมีความคิดว่าเป็นการดีของสหกรณ์ที่ได้รับโอกาสให้เป็นศูนย์กระจาย
สินค้าของจังหวัด แต่ละหนึ่งแห่งซึ่งสหกรณ์เมืองปราจีนบุรี จากัด ได้รับโอกาสจาก
จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นศูนย์การกระจายสินค้า พอมีศูนย์กระจายสินค้าเราเป็นตัว
แทนที่จะดาเนินการกระจายสินค้า สั่งซื้อของในรูปแบบของสหกรณ์และเชื่อมโยง
เครือข่ายสหกรณ์ พร้อมที่จะเชื่อมโยงกันเป็นโครงการที่ดี ที่ทางกรมส่งเสริม
สหกรณ์มองเห็นว่าให้จัดตัง้ ศูนย์กระจายสินค้าทุกจังหวัด จังหวัดละหนึ่งแห่ง
ขณะนีส้ หกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรีได้เริ่มดาเนินการ แต่ยังไม่ประสบ
ผลสาเร็จมากนักแต่ถือว่าเป็นความสาเร็จในชัน้ หนึ่งว่าได้ดาเนินการนาสินค้า
หลากหลายมาจาหน่ายโดยเฉพาะ ประเภทที่จาเป็นที่จะต้องใช้ ยกตัวอย่างเช่น
สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี มีระบบผลิตน้าดื่ม และข้าวสารได้นามาจาหน่ายและเชื่อมโยงไปทุกสหกรณ์
โดยเชื่อมโยงสินค้า ก็ต้องมีการสารองความต้องการของสมาชิกว่าเราต้องการให้ศูนย์กระจายสินค้าใดมา
จาหน่าย เราก็สั่งตามความต้องการของสมาชิกที่มคี วามต้องการมีการรับ แยก เก็บ กระจาย เป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายโดยวิธีการสหกรณ์
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ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก
สหกรณ์เมืองนครนายกถือว่าโชคดีเป็นพืน้ ที่โชคดีในเรื่องของน้า เช่น
วันนีส้ หกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก เอาน้าดื่ม ยี่ห้อขุนด่านมาเปิดตัว
เริ่มแรกที่เรารับเป็นศูนย์กระจายสินค้า ก็คือสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก
อยู่ในเขตอาเภอเมือง ซึ่งมีเขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
สามารถมีนา้ ทาการเกษตร ซึ่งทางสานักงานสหกรณ์จังหวัด และของกรม
ชลประทาน ให้ความเห็นว่าทั้งอาเภอเมืองได้รับน้ามาจากเขื่อนทั้งหมด จุดที่
อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือ ตาบลท่าช้าง ซึ่งอยู่ในเขตอาเภอเมือง ซึ่งเป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริที่ลงมา ณ บริเวณนั้นทีแรกเราได้รับงบประมาณ มา
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรให้สมาชิกสหกรณ์มกี ารนาน้ามาใช้ 2 อย่าง นั้นคือ ทานา กับ ปลูกพืช ซึ่งการทานาเป็น
อาชีพหลักของเราอยู่แล้ว ก็จะส่งเสริมในเรื่องอาชีพเสริม คือ การปลูกผักปลอดภัย ปลอดสารพิษ โดยวิธีการ
กางมุ้ง ถ้าจะบอกว่าไร้สารพิษเลยได้มยั้ ก็ไม่ได้ ที่ไม่ได้ก็เพราะแหล่งน้าจากเขื่อนขุนด่านกว่าจะถึงตาบลท่าช้าง
ในระยะทางเกือบ 30 กม. คือน้าปนเปื้อนสารพิษจากการทานาของเกษตรกรกว่าน้าจะมาถึงเราน้าก็ปนเปื้อน
สารพิษ น้าที่ใช้ในการปลูกผักก็เลยทาให้ผักปนเปื้อนสารพิษ เราก็พยายามทาให้ผักของเรามีสารพิษให้น้อยที่สุด
ทางสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายกก็เลยมีความคิดสนับสนุนให้สมาชิก ปลูกผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ แล้ว
ก็มีกลุ่มอาชีของสหกรณ์ที่มีฝีมอื คือ การทาไม้กวาดดอกหญ้าโดยสั่งดอกหญ้าจากเชียงรายเป็นไม้กวาดดอก
หญ้าระดับ 4 ดาว สินค้าของผลิตไม่พอขาย
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นายเสน่ห์ นัยเนตร
ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จากัด
ตอนนี้สหกรณ์ผู้เลีย้ งไก่ไข่กาลังสร้างโรงอาหารสัตว์และสร้างโรงงานแปรรูป
หมู ตอนนี้โรงงานแปรรูปหมูเกือบสร้างเสร็จแล้ว ผมว่าอย่างทาให้เหมือนสหกรณ์
ร้านค้าตราด ผมไปดูมาตั้งแต่ ปี 2546 เขาขายของวันหนึ่งเกือบ 4 ล้าน เมื่อก่อนนี้
เราขายของสู้หา่ งโลตัสไม่ได้ วันนี้ห่างโลตัสขายวันละล้านกว่าบาทเอง แต่ร้านค้า
ตราดขายวันละเกือบ 4 ล้าน แล้วของขายทุกอย่าง แล้วเวลานี้เขามีรถส่งของนับ
สิบๆ คัน ส่งให้สมาชิกจังหวัดตราดทั้งจังหวัด เป็นสิ่งที่ประเทศไทยของเราควรเอา
อย่าง ดังนัน้ สหกรณ์ตอ้ งเกิดความพร้อมในการที่จะทางานระดับพวกนี้ แต่ละวันนี้
กรมส่งเสริมมีแนวคิดแบบนีม้ ามันก็คือ รากฐานและความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ มีความจาเป็นอย่างยิ่ง และ
เรามีความจาเป็นต้องทา เนื่องจาก เราไปดูสหกรณ์ร้านค้าตราดความมั่นคงของเขาปีที่แล้ว เขาได้กาไร 39
ล้านบาท ผมมองดูตรงนี้พวกเราเนี่ย ต่อจากนี้ไปควรดาเนินการอย่างเขา
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นายสุริยา สุทธิธรรม
ประธานสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้านครนายก
สถานการณ์ตอนนี้ก่อน ทาไมเราต้องจับปลาจากสามจังหวัดนีเ้ ราจะต้องเสีย
ค่ารถไปส่งที่ตลาดไทยตลาดคลอง 4 ตลาดบางคล้า ตลาดบางเลน ตลาดอ่างทอง
แม้แต่สะพานปลากรุงเทพ ถ้าเราคิดถึงในแง่ของ Logistic ง่ายๆ เลย ว่าปลาจะออก
จาก 3 จังหวัด ถ้าคิดจากปริมาณของรถปิกอัพ ที่สง่ วันละปริมาณ 200 เที่ยวๆ ละ
1500 บาท อย่างต่า ตกเข้าไปวันละ 3 แสนบาทเดือนละ 9 ล้าน ทาไมเราไม่คิดว่า
จะเปิดเป็น DC ของสัตว์นา้ เราจับมือกันเลย 3 จังหวัด ทาไมเราไม่ต้อง DC ที่แหล่ง
ผลิต แล้วจะเกิดอะไรขึ้น เราจะเป็นคนกาหนดราคากลาง การซือ้ ขายล่วงหน้า เพราะอะไรตลาดกลางสัตว์น้า
ทั่วไป เขาเปิดบ่ายโมงครึ่ง 4-5 โมงเขาก็เลิกแล้ว แต่ถ้าเราเปิดได้ทั้งวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เวลาเขาต้องการ
ปลาอะไร เขาสั่งก่อนเราสามารถที่จะสั่งล่วงหน้าได้ ในการสั่งซือ้ สินค้าล่วงหน้าคือการกาหนดราคาล่วงหน้า
แล้วถ้าเกิดการกาหนดราคาล่วงหน้า เพราะสินค้าเราได้รับการประกันราคาสินค้าเบือ้ งต้น ถ้าเรามาจับมือ
กันเนี่ย เอา DC สัตว์น้าทั้ง 3 จังหวัดเลย และเปิดตลาดกลางสัตว์น้า คิดง่ายๆ แค่วันหนึ่ง ปลาออก 3 ร้อยตัน
กก.ละ 30 บาท ตกวันละ 3 ล้าน เดือนละ 90 ล้าน ปีหนึ่งเป็นพันล้าน 3 จังหวัดเนี่ยทาได้ ถ้าเกิดมีตลาดไปได้
สิ่งที่ตามมาคือเรา ตลาดที่จะไปขายข้างนอก ที่นวี้ ิธีงา่ ยที่สุดที่เราจะไปเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจกับจังหวัดอื่นๆ
นอกเหนือจาก 3 จังหวัด แล้วเราเปิดเป็น DC สัตว์นาสิ
้ ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ การพัฒนาในรูปแบบของการ
ผลิตซึ่งตอนนี้เราเชื่อว่าสมาชิกของเราเก่งในการผลิต ปัญหาคือเรื่องตลาด เรามีจุดเด่นเรื่องการผลิต ทาไมเรา
ไม่ทาตลาดในบ้านเรา ทาไมต้องให้สมาชิกของขนของไปขาย
การนาเสนอผลงานการเชื่อมโยงเครือข่าย
รูปแบบเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน 4 จังหวัด มีจุดร่วมกันก็คือ แนวคิดร่วมกันคือ 1. การทาการตลาด
2. คือการให้ความรู้การศึกษาฝึกอบรม เช่น ในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์นาท
้ ายังไง ให้วัดมาตรฐานเลี้ยงยังไง ให้
ระบบการเลีย้ งมีการพัฒนา ให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ข้อต่อมาคือ เมื่อสมาชิกดาเนินการแล้ว ถ้าสมาชิกสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกรขาดเหลืออะไร ก็ให้สนับสนุน มันก็วนอยู่ใน 3 ข้อนี้แหละครับ เมื่อรูปแบบนีม้ ันมารวมเป็น
Master ทั้ง 4 จังหวัดมันก็จะได้เป็นโมเดลขึ้นมา หลังจากได้มโี มเดลแล้วก็มาดูทาเลที่ตงั้ อยู่ตรงไหน มันถึงจะ
เหมาะสมกับการรวบรวมผลผลิตที่จะทาตลาดซึ่งเรามองว่านครนายกเป็นทาเลที่ตงั้ ที่เหมาะสม เพราะว่า 1.
การคมนาคมที่สะดวกเพราะตลาดปัจจุบันไม่วา่ จะเป็นตลาดไท ตลาดอ่างทอง อย่างตลาดบางเลน ตลาดบาง
คล้า ซึ่งตลาดพวกนีม้ ันห่างจากแห่งผูผ้ ลิต จุดเด่นของเราคือ เราเป็นแหล่งผลิต ถ้าคิดเป็นจานวน 100 ตันต่อ
วัน เราจะใช้การขนส่งไปยังตลาดต่างๆ ที่เรากล่าวมาแล้วอย่างน้อย 50 เที่ยวต่อวัน เที่ยวหนึ่ง 1500 บาทต่อ
วัน คิดเป็นเงิน 750000 บาทต่อวัน คิดดูว่าทาเลที่ตงั้ เราได้เปรียบเขาแล้วดังนัน้ ปัจจัยของราคาขึ้นกับปัจจัย
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ของต้นทุน ตอนนี้การคมนาคมการจราจรมันติดขัด การขนส่งลาบาก ถ้าหากการขนส่งต้องใช้เวลาประมาณ
2-3 ชม. ถ้าเกิดเราจับปลาใช้เวลา.......ถึงเที่ยงกว่าจะไปถึงแพใช้เวลา 3 ชม. เราจะถึงประมาณ 3-4 โมงเย็น
เราจะเหลือเวลาขายแค่ชั่วโมงครึ่ง ตลาดทั่วไปพ่อค้าเขาจะมาซือ้ ก็จะแย่งซือ้ ในระยะแรกพอช่วงตลาดจะวาย
ราคาจะเป็นตลาดของผู้ซือ้ เพราะว่าอะไรครับ ปลามันเหลือ เอากลับไม่ได้ จะยังไงก็ต้องขาย ไม่ขายก็เน่ากัน ก็
เลยกลายเป็นตลาดของผู้ซือ้ เรื่องระยะเวลาและเรื่องการขนส่งจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ
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คุณพรพิสุทธิ์ โสภณปาล
เจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จากัด
การนาเสนอผลงานการเชื่อมโยงเครือข่าย
สหกรณ์การเกษตรบางน้าเปรีย้ วมีการขายปุ๋ย ขายยาปราบศัตรูพชื อย่างท่า
ตะเกียบมีการเลี้ยงปศุสัตว์ก็จะมีการสั่งข้าวโพดมาทาอาหารสัตว์ สหกรณ์ผู้เลีย้ งไก่
ไข่ก็ต้องการสั่งปลาปุน ยกตัวอย่างการเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น เราก็จะเชื่อมโยง
เครือข่ายสหกรณ์บางน้าเปรีย้ ว คือเราจะซือ้ ปุ๋ยเขามา เพื่อจาหน่ายให้กับสมาชิก
ของสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จากที่ได้คุยกับสหกรณ์ปศุสัตว์และสหกรณ์
ผูเ้ ลี้ยงไก่ไข่ คือ ขอนาสินค้าที่แพ็คสาเร็จรูปมาจาหน่ายที่สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
1/2 หมู่ 13 ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒6000
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