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การถอดบทเรียนการเช่ือมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์(ศรร.) 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

สหกรณ์ภาคการเกษตรภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
๑. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือทราบผลการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง ศรร.+ ศพก. สหกรณ์ภาคการเกษตร 
๒. เพ่ือเป็นแนวทางน าไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
๓. เพ่ือขยายผล ศรร. สู่สารธารณะให้ผู้สนใจสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ 

๒. สรุปผลการประชุมในภาพรวม 

๒.๑ การด าเนินประชุม 
๑. ประเด็นที่มีการประชุม 

๑. ปัญหาอุปสรรคในความร่วมมือในการเชื่อมโยงธุรกิจ ผลผลิต ปัจจัยการผลิต ตลาด 
ผลิตภัณฑ์สินค้า และวิชาการ 

๒. ความร่วมมือระหว่าง ศพก.+ ศรร. สหกรณ์ภาคการเกษตร ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
๓. แผนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ ผลผลิต ปัจจัยการผลิต ตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้า และ 

วิชาการระหว่าง ศพก.+ ศรร. สหกรณ์ภาคการเกษตร ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
๒. สรุปผลการประชุมแต่ละประเด็น 

๑. ปัญหาอุปสรรค ไม่มีเวทีในการจะได้พบ และแลกเปลี่ยนกัน คุณภาพสินค้า สภาพภูมิ
ประเทศ การขนส่ง ด้านการตลาดในการรับซื้อผลผลิตด้านการเกษตร เนื่องจากการขนส่ง
สินค้าท่ีมีระยะทางไกล ราคาสินค้าจะเท่า ๆ กันกับร้านค้าในชุมชน 

๒. “แบ่งปัน” เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านการผลิต ปัจจัยการผลิต ตลาด 
ผลิตภัณฑ์สินค้าและวิชาการ 

๓. มีแผนการเชื่อมโยงระหว่าง ศพก.+ ศรร. สหกรณ์การเกษตร ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ใน
ด้านผลิตผล  ปัจจัยการผลิต ตลาด ผลิตภัณฑ์ สินค้า วิชาการ และเงินทุน 

๓. แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ก าหนด และระยะเวลาด าเนินการ 
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ด้วยการให้ความร่วมมือ ทุกด้านที่สามารถท าได้ 
๒. แลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และนัดปรึกษา ตกลงการในด้านต่าง ๆ นัดประชุมระหว่าง 

ศพก.+ ศรร.สหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ที่อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน หลังจากจบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในวันที่ 13 ก.ค. ๒๕๖๑ 
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4. สรุปจุดเด่นของโครงการนี้ 
๑. เป็นเวทีจุดประกายให้ ศพก.+ ศรร. สหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ที่อยู่ในพื้นท่ี

เดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนในด้านผลิตผล ปัจจัยการผลิต ตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้า วิชาการ 
และแหล่งเงินทุน ได้มากข้ึน 

๕. สรุปจุดเด่นที่ควรพัฒนาของโครงการนี้ 
๑. วัน เวลา ในการจัดประชุม เนื่องจากอยู่ระหว่างฤดูฝน และเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูเพาะปลูก และ

มีประชุม/อบรม/จัดกิจกรรม ซ้อนกับหน่วยงานอื่น ท าให้ผู้ที่เข้าประชุมไม่สามารถเดินทาง
มาประชุมในครั้งนี้ได้ 

๖. สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการนี้ 
๑. ควรจัดให้มีการประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศพก.+ ศรร.+ สหกรณ์ และ

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่อยู่นอกที่ตั้งส านักงาน 
๗. กลุ่มไลน์เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการประชุม (จ านวนกี่กลุ่ม/ชื่อกลุ่ม/สมาชิกในแต่ละกลุ่ม) 

๑. ได้มีการสร้างกลุ่มไลน์เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการประชุมและมีการติดต่อประสานงานกัน 
๒.๒ แนวคิดการวางแผนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 
แนวคิดการวางแผนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมที่ 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ประชาชน และสังคมโดยรวมของประเทศต่อไป 
๒.๒.๑ จังหวัดขอนแก่น  ศพก.สีชมพู, สกก.สีชมพูธนศิริ จ ากัด, สกก.หนองเรือ จ ากัด, สกก.หนอง

หวาย จ ากัด, สกก.กระนวน จ ากัด , สกก.ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษซ าสูง จ ากัด  
๒.๒.๑.๑ สินค้าหลักและอุปกรณ์การตลาด ศพก.+ศรร. 

๑. ผักปลอดสารพิษ (คะน้า,ถั่วฝักยาว,หน่อไม่ฝรั่ง,มะเขือเทศ,ฯลฯ) 
๒. เมล็ดพนัธุ์ข้าว (มะลิ 105,เหนียว กข.6 ) 
๓. อ้อย( โควต้า) 
๔. โรงงานแปรรูป 

๒.๒.๑.๒ ศรร./สหกรณ์การเกษตร : เชื่อมโยง 6 ข้อ 
๑. ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษได ้
๒. ด้านการรับซื้อผลผลิตผักปลอดสารพิษ สามารถรวบรวมจัดซื้อในราคาสูง 
๓. รวบรวมอ้อยจากสมาชิก ขอโควตาอ้อยจาก  
๔. เชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าว  (ข้าวหอมมะลิ 105,ข้าวเหนียว กข.6) 
๕. ซื้อขายข้าวเปลือกเหนียว กข.6 และ ข้าวหอมมะลิ 105  
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้อุปกรณ์โรงงานแปรรูป (ศึกษาดูงานโรงสีข้าว,โรงคัดเมล็ดพันธุ์) 
7. แปรรูปข้าว 

   ๒.๒.๑.๓ ปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับสหกรณ์ได้ มีดังนี้ 
๑. ด้านการตลาดในการเพาะปลูกยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตด้านการเกษตร 
๒. ด้านการขนส่งเนื่องจากการขนส่งผลผลิตเป็นระยะทางไกล 
๓. สินค้าของ ศพก.+ศรร.+สหกรณ์  ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย(สารพิษ) 
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4. ผลผลิตการด้านเกษตรยังไม่ถึงฤดูเก็บเก่ียว 
5. ยังไม่ถึงฤดูผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
6. สมาชิกไม่มีข้าวมาขายให้กับสหกรณ์ สมาชิกบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
7. โรงงานน้ าตาลยังไม่เปิดการรับซื้ออ้อย  

2.๒.๒ จังหวัดบึงกาฬ (ศรร.พรเจริญ จ ากัด, ศพก.พรเจริญ, ศรร.บึงโขลงหลง จ ากัด,ศพก.เซกา, 
ศรร.เซกา จ ากัด ,ศพก.บึงโขงหลง, ศรร.โซ่พิสัย จ ากัด 

    ๒.๒.๒.๑. สินค้าหลักของ ศพก.+ศรร 
๑. เมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้าวเหนียว กข.6 , ข้าวหอมมะลิ 105 ) 
2.ข้าว (เหนียว กข.6,มะลิ 105) 
3.ปาล์มน้ ามัน 
4.ยางพารา 
5.ปุ๋ย (ชีวภาพและเคมี) 
6.ด้านการเงิน (สินเชื่อ) 

    ๒.๒.๒.๒. ศรร./ศพก./สหกรณ์การเกษตร:เชื่อมโยง 
๑. ธุรกิจรวมซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ กข 6,มะลิ 105 
๒. ธุรกิจรวมขาย ขายปุ๋ยชีวะภาพ 
๓. ด้านการเงิน ทุน (สินเชื่อ) 
4.รวบรวมข้าว ปาล์ม ยางพารา 

๒.๒.๓ จังหวัดอุดรธานี (ศพก.สร้างคอม ,ศรร.สหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จ ากัด, ศรร.สหกรณ์
การเกษตรกุมภวาปี จ าากัด , ศพก.กุมภวาปี,ศพก.หนองประจักษ์, 
ศพก.หนองแสง,ศรร.หนองวัวซอ จ ากัด,ศพก.หนองวัวซอ, 
ศรร.บ้านผือ จ ากัด,ศพก.หนองวอซอ) 

    ๒.๒.๓.๑ การเชื่อมโยง มีดังนี้ 
๑. สินค้าหลักของ : ศพก.+ ศรร.+ สหกรณ ์

๑. ข้าว (เหนียว+มะลิ 105) 
๒. ข้าวฮาง 
๓.ข้าวไร้เบอรี ่
๔. ถั่วเหลือง 
5.เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 
6.เมล็ดพันธุ์ข้าว(เหนียว กข.6+มะลิ 105) 

๒. ความรู้ : ศพก.+ ศรร.+ สหกรณ ์
๑. ธาตุอาหารพืช 
๒. การผลิตพืช 
๓. การตลาด 
๔. เทคโนโลยี 
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๓. การตลาด : ศพก.+ ศรร+ สหกรณ ์
๑. การแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือขยายฐานการตลาด การขายสินค้า 
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ 

    ๒.๒.๓.๒ ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ 
๑. สินค้ามีคุณภาพต่างกัน 

ในเรื่องของคุณภาพสินค้าด้านมาตรฐาน/ราคา 
๒. สภาพภูมิประเทศ 

เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับ สภาพดิน 
น้ า อากาศ และศัตรูพืช 

๓. การขนส่งกระบวนการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค การคมนาคม 
ระบบโลจิสติคส์ (Logistics) 

๒.๒.๔ จังหวัดหนองคาย (ศพก.ท่าบ่อ ศรร.สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จ ากัด, ศรร.สหกรณก์ารเกษตร
เมืองหนองคาย จ ากัด,ศพก.รัตนวาปี,ศพก.เมืองหนองคาย,ศพก.โพนพิสัย, 
ศรร.สหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จ ากัด) 

    ๒.๒.๔.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ ศพก.+ ศรร.+ สหกรณ์ สามารถท าได้ ดังนี้ 
๑. ด้านการรวมขายผลผลิตทางการเกษตร 
๒. ด้านความรู้ 
3. ด้านอื่น ๆ 

๑. การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ ศพก. ศรร. และประชาชนทั่วไปให้
ทราบเกี่ยวกับ ศพก. ศรร. และสหกรณ์ 

๒.๒.5 จังหวัดหนองบัวล าภู (ศพก.เมืองหนองบัวล าภู ,ศรร.สหกรณ์การเกษตร สกต.ธกส.เมือง
หนองบัวล าภู จ ากัด, ศรร.สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จ ากัด , 
ศพก.ศรีบุญเรือง) 

    ๒.๒.๓.๑ การเชื่อมโยง มีดังนี้ 
๑. สินค้าหลักของ : ศพก.+ ศรร.+ สหกรณ ์

๑. ข้าว (เหนียว+มะลิ 105) 
๒. มันส าปะหลัง 

๒. ความรู้ : ศพก.+ ศรร.+ สหกรณ ์
๑. ธาตุอาหารพืช 
๒. การผลิตพืช 
๓. การตลาด 
๔. เทคโนโลยี 

๓. การตลาด : ศพก.+ ศรร+ สหกรณ ์
๑. การแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือขยายฐานการตลาด การขายสินค้า 
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ 
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    ๒.๒.๓.๒ ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ 
๑. สินค้ามีคุณภาพต่างกันในเรื่องของคุณภาพสินค้าด้านมาตรฐาน/ราคา 
๒. สภาพภูมิประเทศเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน  

เกี่ยวกับ สภาพดิน น้ า อากาศ และศัตรูพืช 
๓. การขนส่งกระบวนการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค การคมนาคม 

ระบบโลจิสติคส์ (Logistics) 
๒.๒.6 จังหวัดเลย (ศพก.ภูกระดึง ศรร.สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด, สกก.สหกรณก์ารเกษตร 

ผาขาว จ ากัดสกก.เอราวัณ จ ากัด) 
    ๒.๒.๔.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ ศพก.+ ศรร.+ สหกรณ์ สามารถท าได้ ดังนี้ 

๑. ด้านการรวมขายผลผลิตทางการเกษตร 
๒. ด้านความรู้ 
3. ด้านอื่น ๆ 

๑. การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ ศพก. ศรร. และประชาชนทั่วไปให้ทราบ
เกี่ยวกับ ศพก. ศรร. และสหกรณ์ 

 
๓. สรุปผลการติดตามในพื้นที่ 

๑.๑ สรุปรายงานการติดตามในพ้ืนที่ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
๑.๑.๑ การติดตามแนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

๑.๑.๑.๑ ผลผลิต (Output) 
1. สิ่งที่ดีอยู่แล้ว และควรท ำต่อไปเพื่อน น ำกลับไปวำงแผนพัฒนำ 

๑. สามารถแลกเปลี่ยนขยายตลาดสินค้า ซื้อ/ขาย ได้มากข้ึน มีตลาดรองรับการ
กระจายสินค้าได้มากขึ้น 

๒. การเชื่อมโยงการท าเมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ปอเทือง พันธุ์ผัก เช่น  
ข้าวเหนียว กข.6 ข้าวมะลิ 105 ข้าวฮาง การรวมซื้อ-รวมขาย การท าปุ๋ยชีวภาพ  
การแปรรูปข้าว   

๓. การให้ความร่วมมือด้านเงินทุน รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมผลิตแลกเปลี่ยน
ทัศนคติและถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษากันและกัน 

2. จุดบกพร่อง/จุดอ่อน สิ่งที่ควรปรับปรุง 
๑. การปลูกพืชในแต่ละท่ีไม่สอดคล้องกันโรคพืช ความชื้น อากาศเป็นอุปสรรคให้

อายุที่สามารถอยู่ในตลาดจะน้อย /ต้นทุนสูง/ปริมาณแต่ละช่วงฤดูมีมาก/ราคาถูก 
เป็นสาเหตุให้ท าการตลาดสินค้าท่ีมีคุณภาพไม่ได้ ท าให้คุณภาพสินค้าไม่เท่ากัน/
ต่างกัน 
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๒. ไม่มีความต่อเนื่องในความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องจากอยู่ในระยะเวลาเริ่มต้นของ
การเชื่อมโยง เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารและกระบวนการตัดสินใจที่ให้ระยะ
เวลานาน 

๓. ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างกัน มาตรฐานหรือสินค้าที่ผลิตได้ต่างหัน หรือถ้าเป็นชนิด
เดียวกัน มีปัญหาเรื่องต้นทุนค่าขนส่งเนื่องจากระยะทางห่างกันมาก ไม่คุ้มทุนถ้า
เพ่ิมค่าขนส่ง 

๑.๑.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. ผลความเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง ศรร และ ศพก 

๑. เกิดความร่วมมือในด้านการให้ความรู้ด้านการผลิต และการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
เพราะมีสินค้าประเภทเดียวกัน ถึงแม้มาตรฐานสินค้าต่างกัน แต่สามารถ
แลกเปลี่ยนสินค้าและขยายตลาด 

๒. แนวทางน าไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
๑. การติดต่อ/ประสานงานที่สามารถท าให้ สามารถสร้างภาคีเครือข่าย(การค้า

จังหวัด/วิทยาลัยชุมชน/ร้านธงฟ้า /Smart Framer)มากขึ้นและขยายฐาน
การตลาดในการซื้อขายสินค้าการผลิต และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
(Idea) 

๓. เพ่ือขยายผล ศรร. สู่สาธารณะให้ผู้สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
๑. การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และด าเนิน

กิจกรรมเป็นตัวอย่างที่ดี ท าให้ดู ท าจริง/ความจริงเท่านั้นที่ท าให้เราอยู่รอดและ
อยู่ได้อย่างถาวรยั่งยืนในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคและภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวน
ง่ายและมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร 

๑.๑.๑.๓ ผลกระทบ (Impact) 
1. มีการรับรู้ในการเชื่อมโยง มีฐานความรู้ ธุรกิจ ผลิตผล ปัจจัยการผลิตตลาด 

ผลิตภัณฑ์สินคา้ และบริการ แต่ยังไม่มีการกระท าที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและ
ขาดความต่อเนื่อง เพราะสหกรณ์การเกษตร/ศรร./ศพก. มีช่วงฤดกูารผลิต และ
กระบวนการผลิต/ การจ าหน่ายในตลาดต้องมีการวางแผนล่วงหน้า การดูในเพ่ิม
หรือรักษามาตรฐานสินค้า มีความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงในระยะยาว เพราะมี
ธุรกิจที่ด าเนินการคล้ายกัน/เหมือนกัน ในพื้นที่เดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ ปัจจัยการผลิต รวมซื้อ รวมขายได้ ขยายฐานการตลาดได้ 

๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน เพราะการตลาดส าคัญมาก ต่อให้เราผลิตเก่งแค่
ไหนเราไม่สามารถขายได้ แต่การผลิตก็ต้องได้มาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

๓. มีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากขึ้น ขายายการซื้อขายกันได้มากข้ึน ผลผลิตกระจายได้
มากขึ้น 
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๑.๑.๑.๔ ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่าย 
1. ความร่วมมือ ติดต่อสื่อสาร อย่างต่อเนื่องในระยะยาวก่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่าง

ยั่งยืน การตัดสินใจของผู้บริหารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
๑.๑.๑.๕ ปัญหา อุปสรรค 

1. การขนส่ง/การคิดต้นทุน ต้นทุนที่ไม่เทา่กัน มาตรฐานสินค้าท่ีไม่เท่ากันการตัดสินใจ
ของผู้บริหารล่าช้า 

๒. ฤดูกาล/ ดิน ฟ้า อากาศ ที่ต่างกัน การควบคุมและผลผลิตได้มาตรฐานต่างกัน การน 
าเสนอขาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

๓. จุดเริ่มต้นของการด าเนินงานต่างกัน มีหน่วยงานที่สนับสนุนต่างกัน มีทุนด าเนินงาน
ต่างกัน ท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงานที่ต่างกัน 

๑.๑.๑.๖ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
๑. การเชื่อมโยงเครือข่ายอาจจะด าเนินการได้ช้าต้องใช้เวลา ต้องอดทนรอคอย

ความส าเร็จอย่าคิดว่าวันนี้เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ การได้หรือไม่ได้อะไรแต่
ต้องลงทนเพื่อรายได้ที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

๒. การเชื่อมโยงต่อเนื่องข้ามเขตพ้ืนที่ ให้เป็นกลุ่มเชื่อมโยงที่ใหญ่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การตลาด เนื่องจาก เป็นสิ่งส าคัญมาก ผลิตได้มากแค่ไหน ถ้าจ าหน่ายไม่ได้ แต่เรา
ต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเราต้องเชื่อมโยงได้ทุกกลุ่มท่ีสามารถท าให้เราด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่จ ากัดเขตอยู่ในพื้นท่ีเล็กๆ ของตัวเอง 

3. มีกิจกรรมเพื่อเป็นการสื่อสาร รับรู้ในวงกว้าง ผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์  
และสื่อ 

๔. สรุปการถอดบทเรียน 
สรุปการถอดบทเรียน “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวัด” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
๑. การประชุม 

1. ระดมความคิดด้านปัญหาอุปสรรค ความร่วมมือระหว่างกัน แผนการสร้างเครือข่าย เพื่อจุดประกาย
ให้เกิดความร่วมมือด้านต่างๆ รวมทั้งด้านเงินทุนระหว่างกัน 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ นัดประชุมหลังการประชุม 
3. แนวคิดการวางแผนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง โดยก าหนดสินค้าหลักที่มีเหมือนกันด้านความรู้ที่

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ด้านการตลาดโดยแลกเปลี่ยนฐานการตลาด การขายสินค้า 
และสื่อประชาสัมพันธ์ 

4. ปัญหาอุปสรรค : สินค้าที่มีคุณภาพต่างกัน มาตรฐานสินค้าและราคา สภาพภูมิประเทศ   
ความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิดที่ต่างกัน กระบวนการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค 
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๒. สรุปผลการประชุมในภาพรวม 
๒.๑ การด าเนินประชุม: 

๑. ประเด็นที่มีการประชุม 
๑. ปัญหาอุปสรรคในความร่วมมือในการเชื่อมโยงธุรกิจ ผลผลิต ปัจจัยการผลิต ตลาด 

ผลิตภัณฑ์สินค้าและวิชาการ 
๒. ความร่วมมือระหว่าง ศพก.+ ศรร. สหกรณ์ภาคการเกษตร ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
๓. แผนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ ผลผลิต ปัจจัยการผลิต ตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้า และ 

วิชาการระหว่าง ศพก.+ ศรร. สหกรณ์ภาคการเกษตร ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
๒. สรุปผลการประชุมแต่ละประเด็น 

๑. ปัญหาอุปสรรค ไม่มีเวทีในการจะได้พบ และแลกเปลี่ยนกัน คุณภาพสินค้า สภาพภูมิ
ประเทศ การขนส่ง ด้านการตลาดในการรับซื้อผลผลิตด้านการเกษตร เนื่องจากการขนส่ง
สินค้าท่ีมีระยะทางไกลราคาสินค้าจะเท่า ๆ กันกับร้านค้าในชุมชน 

๒. “แบ่งปัน” เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านการผลิต ปัจจัยการผลิต ตลาด 
ผลิตภัณฑ์สินค้าและวิชาการ 

๓. มีแผนการเชื่อมโยงระหว่าง ศพก.+ ศรร. สหกรณ์การเกษตร ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ใน
ด้านผลิตผลปัจจัยการผลิต ตลาด ผลิตภัณฑ์ สินค้า วิชาการ และเงินทุน 

๓. แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ก าหนด และระยะเวลาด าเนินการ 
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ด้วยการให้ความร่วมมือ ทุกด้านที่สามารถท าได ้
๒. แลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และนัดปรึกษา ตกลงการในด้านต่าง ๆ นัดประชุมระหว่าง 

ศพก.+ ศรร.สหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน หลังจากจบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในวันที่ 13กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

3. ปัจจัยความส าเร็จ 
ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่าย มีดังนี้ 
1. การตัดสินใจของผู้บริหาร : การตัดสินใจที่รวดเร็วเนื่องจากการเชื่อมโยงเครือข่ายอาจจะด าเนินการ

ได้ช้าต้องใช้เวลา ต้องอดทนรอคอยความส าเร็จอย่าคิดว่าวันนี้เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ การได้
หรือไม่ได้อะไรต้องลงทุนเพื่อรายได้ที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

2. การขยายขอบเขตพ้ืนที่ : การข้ามเขตพ้ืนที่เพ่ือท าให้เป็นกลุ่มเชื่อมโยงที่ใหญ่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญมาก ผลิตได้มากแค่ไหน ถ้าจ าหน่ายไม่ได้ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ต้อง
ผลิตได้มาตรฐาน เชื่อมโยงทุกกลุ่มท่ีสามารถท าให้เราด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้
จ ากัดเขตอยู่ในพื้นท่ีเล็กๆ ของตัวเอง 

3. การสื่อสารระหว่างเครือข่าย : มีกิจกรรมเพื่อเป็นการสื่อสารรับรู้ในวงกว้างผ่านกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ และสื่อ 
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4. การติดตาม 
1. แนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
2. ผลผลิต (Output) สามารถแลกเปลี่ยนขยายตลาดสินค้าได้ แลกเปลี่ยนด้านความรู้ การให้ความ

รว่มมือด้านเงินทุน แต่มีปัญหาอุปสรรคด้านสภาพดิน ฟ้า อากาศ และโรคพืช ท าให้ต้นทุนสูง 
คุณภาพสินค้าต่างกัน ไม่มีความต่อเนื่องด้านความร่วมมือเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเชื่อมโยง 
นโยบายของผู้บริหารและกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนาน 

3. ผลลัพธ์(Outcome) เกิดความร่วมมือด้านต่างๆ เพราะมีสินค้าประเภทเดียวกันท าให้แลกเปลี่ยน
สินค้าและขยายตลาดได้ สร้างภาคีเครือข่ายได้มากานการตลาด การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 
การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้องค์กรมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

4. ผลกระทบ(Impact) มีการรับรู้การเชื่อมโยง แต่ขาดความต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้เพราะมีการ
ด าเนินการที่คล้ายกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระจายสินค้า ขยายการซื้อขายได้มากขึ้น 

5. การเชื่องโยง 
1. การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจผลิตผลการเกษตร ปัจจัยการผลิต การตลาด การ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้า ด้านวิชาการ เป็นต้น 
2. ลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพสินค้า เพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตร การเพ่ิม

ช่องทางการตลาด ท าให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน 
 
 


