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การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพือ่ การส่งออก: บทบาทขององค์กรทางสังคม
และโซ่อุปทานสมัยใหม่
ชิติพทั ธ์ จินาบุญ
บทคัดย่อ
มังคุดได้รับการยอมรับว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีความสาคัญประเภทหนึ่งที่
ได้รับความนิยมมากของประเทศไทย และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ความต้องการในการบริโภคมังคุดนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ให้ มั งคุ ดเป็ นผลไม้ ที่ ได้ รั บความนิ ยมเพาะปลู กของเกษตรกร ทั้ งภาคใต้ และภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเกษตรกรในอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการในการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของการ
รวบรวมผลผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก โดยขอบเขตการศึกษาครั้งนี้มุ้งเน้นไปที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา อาเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ถูกนามาใช้
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถูกนามาวิเคราะห์
โดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis และ TOWS matrix เพื่อใช้ทาความเข้าใจการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงวิธีการในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุ่ ม มั ง คุ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารเกษตรท่ า มะพลาเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของการรวบรวม ผลผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก จากผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าตลาดของมังคุดเพื่อการส่งออกมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งส่งออก
ภายในประเทศและนอกประเทศ แม้ในสภาวะปัญหาทางด้านแรงงานที่ขาดแคลน
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและรวมถึงผลผลิตที่ไม่สม่าเสมอ ซึ่งในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลาได้ให้ความสาคัญกับ
บทบาทองค์กรทางสังคมที่สนับสนุนเกษตรกรเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของ
การรวบรวมผลผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
คาสาคัญ: การจัดการโซ่อุปทาน / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้
การเกษตรท่ามะพลา
Abstract
Mangosteen has been recognized as one of the most important
economical fruits of Thailand. It is popular among consumers both domestic
and international. Moreover, the need of consumption of mangosteen has
been increasing every day. As a result, mangosteen has become a very
popular crop for agriculturists in both the southern and eastern part of
Thailand which includes agriculturists in Lang Suan District, Chumphon
Province. Therefore, the objective of this study is to investigate the
management of the supply chain, to find out the problems and obstacles,
and to find out the method in fruits harvesting operation in order to develop
efficient fruit harvest and collecting for export. The scope of this study
focuses on Small and Micro Community Enterprise Learning Center,
Tamapa Agriculture, Lang Suan District, Chumphon Province. This study
has been adapted to qualitative and quantitative research. Semi-structured
questionnaires and in-depth interviews have been used in order to get
comprehensive information. The qualitative and quantitative data were
analyzed by the use of SWOT analysis and TOWS matrix in order to
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understand the supply chain management, problems, and obstacles of the
operation of Small and Micro Community Enterprise Learning Center,
Tamapa Agriculture in order to lead to efficient fruit harvest and collecting
for export. The study shows that the fruit marketing tends to grow both
domestically and internationally even in a state with a shortage of labor and
higher production costs, and uneven production. The supply chain of Small
and Micro Community Enterprise Learning Center, Tamapa Agriculture, has
focused on the role of agriculturists supporting social enterprise at a
necessary step efficient fruit harvests and collection for export.
Keyword: Supply Chain Management / Small and Micro Community
Enterprise Learning Center / Tamapa Agriculture
1. บทนา
ธุรกิจเกษตรนับเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจหลักที่สาคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ปัจจุบัน
ผลไม้ของประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าในการส่งออกนาเงินเข้าประเทศได้ใน
ปริมาณที่มาก อีกทั้งมีการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุ กปี มังคุดนับเป็น
ผลไม้เศรษฐกิจที่สาคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย โดยมังคุดสามารถทารายได้
เข้ า ประเทศปี ล ะประมาณ 3,000 ล้ า นบาท และมั ง คุ ด ยั ง เป็ น ที่ ต้ อ งการจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร เริ่มเป็นที่นิยมในประเทศจีน เวียดนาม
ญี่ปุ่น และทวีปยุโรป ในขณะที่มูลค่ าการส่งออก ในปี 2555 มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
การเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย ในปี 2555 ปลูกมากในพื้นที่ภาคใต้
ภาคตะวั น ออก และภาคกลาง จากสถิ ติ ย้ อ ยหลั ง 2552-2553 ปริ ม าณมั ง คุ ด
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ส่วนมากจะอยู่ที่ภาคใต้ ของประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณ 3 ใน 5 ของทั้งหมด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 60 โดยปริ ม าณมั ง คุ ด ที่ มี อ ยู่ ใ นภาคใต้ ส่ ว นใหญ่ ม าจาก 2 จั ง หวั ด คื อ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรใน อ.หลังสวน
ส่วนใหญ่มุ่งไปเพาะปลูกมังคุดเป็นผลไม้หลัก เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีความต้องการ
บริโภคสูงและราคาดีเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
ไทย สานั ก งานเกษตรชุ ม พรจึ ง มี น โยบายการพั ฒ นาแบบครบวงจร โดยมี ก าร
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อจะช่วยให้เกษตรกร หรือสมาชิกกลุ่ม
สามารถท างานสนั บ สนุ น แบบบู ร ณการเพื่ อ ให้ สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ทั้ ง ด้ า น
วิชาการ ด้านเงินทุน ด้านการตลาด รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการผลิต
มังคุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการโซ่
อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออก: บทบาทขององค์กรทางสังคมและโซ่อุปทานสมัยใหม่
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ ามะพลา อาเภอหลัง
สวน จั งหวัด ชุม พร เพื่ อทราบถึ งการจัด การมัง คุด เพื่ อการส่งออก การจัด การโซ่
อุปทาน ถึงการหมุนเวียน และวิถีของตลาดมังคุด และระบบการบริหารสมบูรณ์แบบ
โดยเฉพาะการกระจายรายได้สู่หน่วยผลิตในกลุ่ม คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
การเอื้อเฟื้อแบ่งปัน รวมถึ งการเพิ่มข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิก และที่สาคัญการ
ด าเนิ น งานของกลุ่ ม มั ง คุ ด เพื่ อ การส่ ง ออกจะเป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานใน
สมัยใหม่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
มังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา (รูปแบบการจัดการรวบรวมมังคุดเพื่อ
การส่งออกที่ดาเนินงานในปัจจุบัน เป็นวิธีที่ดีที่สุด สาหรับกลุ่มมังคุดเพื่อการส่งออก
หรือไม่)
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2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์จากการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุ่ ม มั ง คุ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารเกษตรท่ า มะพลา (ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานของกลุ่มมังคุดเพื่อการส่งออกเป็นอย่างไร)
3. เพื่อศึกษาวิธีการและบทบาทขององค์กรทางสังคม ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา (สิ่งที่เกษตรกรได้รับจากเป็น
สมาชิกของกลุ่มมังคุดเพื่อการส่งออก คืออะไร)
4. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาตลาด และสร้ า งกลยุ ท ธ์ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
(สภาวะความต้องการของตลาดมังคุดเพื่อการส่งออก ของตลาดส่งออกภายในและ
ภายนอกประเทศเป็นอย่างไร และมีแนวทางการพัฒนา หรือสร้างกลยุทธ์อย่างไร)
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจั ยนี้ เป็น งานวิจั ยเชิงการวิเคราะห์เ ชิงพรรณนาโดยมีวิธีวิ จัยแบบ
ผสมผสานกันระหว่าง วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
แนวทางการจัดการโซ่อุปทาน และบทบาทขององค์กรทางสั งคม เพื่อพัฒนาการ
ส่ง ออกของกลุ่ม วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่ มมั งคุ ดศู นย์ ก ารเรี ยนรู้ การเกษตรท่ ามะพลา
อ าเภอหลั ง สวน จั ง หวั ด ชุ ม พร โดยประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาซึ่ ง สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (1) เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา มีสมาชิกทั้งหมด 130 คน ใช้ทฤษฎี
สูตรการกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยให้ความคาด
เคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 (0.05) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 98 คน
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ บสะดวก
(convenience sampling) (2) ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกมังคุด โดยการใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบบกาหนดจานวนโควต้าจาก
ผู้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า เคยเข้ า ร่ ว มประมู ลผลผลิ ต มั ง คุ ด เพื่ อ การส่ ง ออกของกลุ่ ม
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรีย นรู้การเกษตรท่ามะพลา ในปี 2555 โดยได้
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกมังคุดได้ 15 ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย (3)
คณะกรรมการกลุ่ม โดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จากคณะกรรมการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย ประธาน และกรรมการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศู นย์การเรียนรู้การเกษตรท่า มะพลา โดยได้กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสารวจ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามจ านวน 4 ตอนประกอบด้ ว ย (1) เป็ น ค าถามข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ
ลักษณะโดยทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม (2) ประโยชน์ที่ ได้รั บจากการมี กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา (3) ปัญหาและอุป
สรรค์ ที่ ส่ ง ผลกระทบจากการมี ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม มั ง คุ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
การเกษตรท่ามะพลา โดยมีลักษณะการวัดแบบมาตราวัดของลิเคริ์ทสเกล (Likert’s
ratingscale) แบ่งเป็น 5 ระดับ (4) แนวทางข้อเสนอแนะการดาเนินงานและแนวทาง
การตลาดในการจัดการมังคุดเพื่อการส่งออก
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive statistic)
คือ สถิติค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลสรุป
ของกลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชนกลุ่ มมั งคุ ดศู นย์ การเรี ยนรู้ การเกษตรท่ ามะพลา โดยใช้
Business Model Canvas และแผนธุรกิจหน้าเดียว เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ออกมา
ในรูปแบบการจัดการโซ่อุปทาน และให้ สะท้อนผลการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ออกมาในรูปแบบบทบาทของ
องค์กรทางสังคม (Social Enterprise)
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4. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ผลใน ส่วนที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์การออกแบบโมเดลธุรกิจ
หรือรูปแบบการดาเนินงาน โดยใช้ Business Model Canvas ทาให้ทราบถึงวิธีการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
ว่ามีการดาเนินการในแบบธุรกิจที่โครงสร้างองค์กรแบบง่าย (ลาดับชั้น) โดยมีการ
แนวทางในการทาธุรกิจเพื่อพัฒนาผลผลิตมังคุด ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานในการ
ส่งออก โดยใช้องค์ความรู้จากการศึกษา และบริหารงานจากคณะกรรมการกลุ่ม
เพื่อถ่ายทอดให้กับสมาชิกของกลุ่ม ในการผลิตมังคุดที่มีคุ ณภาพ และมีการจั ด
จาหน่ายในรูปแบบการประมูลราคาจากผู้ประกอบการ หรือผู้ทาส่งออกมังคุด โดยคู่
ค้าตลาดที่สาคัญในการทาส่งออก คือ ประเทศจี น และประเทศเวี ยดนาม กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา มีการจัดหารายได้
จากการที่สมาชิกนาผลผลิตมารวบรวมที่กลุ่ม โดยคิดอัตรา ทุกๆ 1 กิโลกรัม หักเงิน
เข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา จานวน 1 บาท
และนารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และบริหารงานของกลุ่ม โดยใช้
หลักการในเรื่องของบทบาทขององค์กรทางสังคม

รูปที่ 1 Business Model Canvas
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การวิเคราะห์ผลใน ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดการ
โซ่อุปทาน และระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้
การเกษตรท่ามะพลา

รูปที่ 2 การจั ด การโซ่ อุ ป ทานของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมั ง คุ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
การเกษตรท่ามะพลา
โดยห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดเพื่อการส่งออก ตาบลท่า
มะพลา เป็นระบบห่วงโซ่อุปทานของเกษตรสมัยใหม่ ที่มีความแตกต่างกับห่วงโซ่
ของการผลิตมังคุดแบบเก่า หรือแบบดั้งเดิมค่อนข้างมาก เพราะจะเป็นห่วงโซ่ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเกิดจากความต้องการให้ผลผลิตมังคุดมีคุณภาพมากขึน้ ทา
ให้เกษตรกรหันมาใช้การรวมกลุ่มกันมากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรและเป็ นองค์ที่
เข้มแข็ง เพื่อจัดการระบบการผลิตและการเก็บเกี่ยวในมีประสิทธิภาพและลดความ
สูญเสีย ส่วนการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมกลางน้าเพื่อช่วยให้เกษตรกร หรือ
สมาชิกกลุ่มสามารถขายผลผลิตให้มีราคาที่สูง โดยการมีหลักในการจัดการกลุ่มหรือ
โครงสร้างของกลุ่ม ขอบข่ายหน้ าที่การทางาน การทางานอย่างเป็นระบบ และการ
รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรยังช่วยให้มีอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง โดยที่
ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยในการต่อรอง ลักษณะของการตลาดยังเป็นแบบธุรกิจ
(กลุ่ม) กับธุรกิจ (ผู้ประกอบการ) ในรูปของการค้าแบบสินค้าเกษตรที่ซื้อขายใน
ปริมาณมาก (Agriculture Commodity Trade) ส่วนปลายน้าของโซ่อุปทานทาให้
ผลผลิตที่ผลิตได้สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าการ
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ส่งออก ไม่เกิดสภาวะของล้นตลาดเหมือนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เพาะปลูกมังคุด
ดังนัน้ การส่งเสริมให้เกิดการรวบกลุ่มของเกษตรกรแล้วมีการจัดการโซ่อุปทานที่ดีจะ
ทาให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างการบริหารจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมังคุดเพื่อการส่งออก ตาบลท่ามะพลา อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
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การวิจัย และส่งเสริม

ผลผลิตจากเกษตร (สมาชิกกลุ่ม)

เทคโนโลยี

ปุ๋ย และสารเคมี

กลุ่มมังคุดเพื่อการ
ส่งออก ท่ามะพลา

เบอร์ 4 (19 %)
เบอร์ดอก (10 %)

เบอร์ 1 (34 %)

การคัดขนาดมังคุด
จากฝ่ายคุณภาพ

เบอร์ 2 (3 %)

เบอร์ดา (13 %)

เบอร์ 3 (21 %)

การรวบรวมกลุ่มมังคุด
(100%)

ในประเทศ
(40%)

สี่มุมเมือง
20%

ตลาดไท

พ่อค้าปลีกสู่ ผู้บริโภค

ประมูลผลผลิตโดย
ผู้ประกอบการ

ส่งออก (60%)

กลุ่มได้รับเงินจาก
ผู้ประกอบการ

ผู้ค้าตลาดปลายทาง
นอกประเทศ

รูปที่ 3 โซ่อุปทานของกลุ่ม ภาพรวมใหญ่
การวิเคราะห์ผลใน ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์จากการ
ดาเนินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลาโดย
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จาแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านของสมาชิกกลุ่ม และผู้ประกอบการ หรือผู้ทามังคุด
ส่งออก
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่า
มะพลา
สมาชิกในกลุ่มมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และตอน
ปลาย ร้อยละ 34 โดยมีเพียงร้อยละ 17 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงให้
เห็นถึงระดับการเรียนรู้และการศึกษาที่ยงั เป็นระดับชาวบ้านที่ต้องการ การให้ความรู้
จากหน่วยงาน แต่สมาชิกร้อยละ 48 ที่มีประสบการณ์การทาสวนมังคุด มากกว่า 20
ปี และร้อยละ 22 ที่มีประสบการณ์ในระหว่าง 16-20 ปี และสมาชิกส่วนใหญ่มีเนื้อที่
ในการปลูกมังคุดเพื่อการส่งออกในเกณฑ์ ระหว่าง 6-10 ไร่ ร้อยละ 41 ในส่วนของ
การเป็ น สมาชิ ก ส่ ว นมากเป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ ม มากกว่ า 3 ปี ถึ ง ร้ อ ยละ 44 โดย
สมาชิกร้อยละ 89 ต้องการรับความรู้และวิธีการการจัดการผลผลิตมังคุดเพื่อการ
ส่งออก จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุด เพื่อการส่งออกท่ามะพลา มีเพียงร้อยละ 17
เท่านั้นที่ศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง และสมาชิกในกลุ่มเห็นด้วยกับการเข้าเป็นสมาชิก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา เนื่องจาก
การเป็นสมาชิกของกลุ่มสามารถทาให้สมาชิกร้อยละ 100 ขายผลิตได้ในราคาดี
ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น มีตลาดรองรับผลผลิตที่ออกจาหน่าย และสมาชิกได้รับ
ความรู้ในเรื่องของขบวนการการผลิต มีการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิต หรือสารเคมี
ในการผลิต แต่ยังมีร้อยละ 12 ที่ต้องการให้กลุ่มจัดการเรื่อง ของการช่วยเหลื อ
สนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ สารเคมี ในราคาถูกกว่าท้องตลาด
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ตารางที่ 1 ปัญหาและอุปสรรค์จากการผลิตมังคุดของสมาชิก
ประเด็นปัญหาและอุปสรรค์
1.
2.
3.
4.

ขาดแคลนแรงงาน
มีผลผลิตไม่สม่าเสมอทุกปี
ต้นทุนการผลิตมีราคาแพง
ผลผลิตได้รับความเสียหาย
จากโรคแมลง และศัตรูพืช
5. ขาดแคลนปัจจัยด้านพลังงาน
ในการทาสวน (น้า ไฟฟา)
6. ขาดแคลนปัจจัยการผลิต
(อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต)
7. ขาดความรู้เรื่องการผลิตที่ดี
ค่าเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
38
6
12
4

ระดับของปัญหาและอุปสรรค์
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
กลาง
ที่สดุ
28
20
14
0
32
54
8
0
24
52
12
0
32
42
18
4

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ/

แปรผล

อันดับ

3.9
3.4
3.4
3.1

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
2
3

8

24

28

36

4

2.9

ปานกลาง

4

0

20

38

14

0

2.7

ปานกลาง

5

0

6

26

60

8

2.3
3.1

น้อย
6
ปานกลาง

สมาชิกประสบปัญหาในการจัดการแรงงานที่เข้ามาช่วยในขบวนการผลิต
และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีปัญหารองลงมาได้แก่ต้นทุนการผลิตที่สูง และผลผลิต
มังคุดที่ออกไม่สม่าเสมอ แต่ยังเป็นผลดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด ศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ที่มีการให้ข้อมูลและช่วยเหลือสมาชิก จึงทาให้สมาชิกมี
ระคับความพอใจและไม่วิตกกังวลกับปัญหาการขาดความรู้ในการผลิต
ผู้ประกอบการ หรือผู้ทามังคุดส่งออก
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ นาผลผลิตที่ได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ส่งออกนอกประเทศ โดยมีประเทศประเทศจีน
เป็นฐานในการรับผลผลิต และมีการกระจายสินค้าบางส่วนในประเทศ โดยกระจาย
สินค้าให้กับพ่อค้าขายปลีก ผู้ประกอบการมีตลาดการส่งออกผลผลิตมังคุดออกนอก
ประเทศไทย ถึงร้อยละ 70.83 โดยมีการส่งออกไปยังเอเชียตะวันออก ร้อยละ 45.83
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละ 25 โดยในการส่งไปยังเอเชียตะวันออก ประเทศ
ที่ผู้ประกอบส่งผลผลิตออกไปจานวนมากมากที่สุด คือประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ
83.34 ของประเทศในเอเชียตะวันออกส่วนในส่งผลผลิตไปยังประเทศในเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผู้ประกอบส่งออกไปมากที่สุด คือประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อย
ละ 55.56 ของประเทศในเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยมี ตลาดรองใน เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศ กัมพูชา มาเลเชีย และสิงคโปร์ ร้อยละ 22.22 และ
ตลาดภายในประเทศของผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 29.17 โดยมีการขายสู่พ่อค้าขาย
ปลีก ร้อยละ20.83 และเข้าสู่ตลาด Modern Trade ร้อยละ 8.34
ตารางที่ 2 ปัญหาและอุปสรรค์ที่กระทบต่อผู้ประกอบการ ด้านต่างๆ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรค์
1. ด้านสินค้าและผลผลิต
2. ด้านการขนส่งและสถานที่

ระดับของปัญหาและอุปสรรค์
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
0 10
12
18
20
5
7
11
6
1

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ/
2.2
3.3

3. ด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ

4

4

8

5

9

2.6

4. ด้านการดาเนินงานของกลุ่ม
ค่าเฉลี่ยรวม

0

2

21

39

28

2.0
2.5

แปร
ผล

อันดับ

น้อย
3
ปาน
1
กลาง
ปาน
2
กลาง
น้อย
4
ปานกลาง

ระดับของปัญหาที่กระทบต่อผู้ประกอบการ มีเกณฑ์เฉลี่ยของระดับปัญหา
ที่ ระดับ 2.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีระดับของปัญหาในด้านการขนส่งและ
สถานที่ ข องกลุ่ ม มี ร ะดั บ ปั ญ หาสู ง ที่ สุ ด ระดั บ 3.3 และมี ด้ า นการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการที่ระดับปัญหา 2.6
บทสรุปจากผู้ประกอบการได้รับข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
นาไปพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ใน
การขยายตลาดและเตรียมตัว โดยสามารถสรุปออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
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ปัจจัยที่ทาให้ผลผลิตมังคุดสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ
- ชาวสวนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมมือกันผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ มีการ
ใส่ใจในการผลิต
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพมังคุดอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยหรือตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาของมังคุด
- คุณภาพของมังคุด
- สภาพแวดล้อมของ ดิน ฟา อากาศ และฤดูการ (ช่วงเวลา) ที่เก็บเกี่ยว
- ตลาดของต่างประเทศ
การวิเคราะห์ผลใน ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของวิธีการและบทบาท
ขององค์ ก รทางสั ง คม ศึ ก ษาที่ ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม มั ง คุ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
การเกษตรท่ามะพลา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรยึดถือผลตอบแทนประโยชน์สู่
สังคมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เน้นด้านการกระจายของรายได้เข้าสู่หน่วยผลิต
ให้กับสมาชิกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม การเอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ของสมาชิ ก จึ ง ยึ ด แนวทางด้ า นการพั ฒ นากลุ่ ม (สั ง คม) ซึ่ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของ
จริยธรรมเป็นหลัก ดังแนวคิดของกลุ่มที่ว่า ยึดหลักการทางานด้วยจิตอาสา อยู่บน
พื้ น ฐานของความยุ ติ ธ รรม และยั ง สนองกั บ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
มังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ได้มีระบบการจัดหารายได้เข้าสู่กลุ่ม ใน
รูปแบบ หักเงินจากการนาผลผลิตมารวบรวมของเกษตรกร "กิโลกรัมละ 1 บาท" เช่น
สมาชิก นายประภาส น าผลผลิต มั งคุ ด มารวบรวมกั บ กลุ่ ม 1,000 กิ โลกรั ม นาย
ประภาสก็จะโดดหักเงิน 1,000 บาท เข้ากลุ่มเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ซึ่งรูปแบบการนาเงินกลุ่มที่ได้ เป็นรายได้ของกลุ่มมาจัดสรรเพื่อพัฒนา
แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารให้เป็นในบทบาทองค์กรทางสังคม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมั งคุดศูนย์ก ารเรียนรู้ก ารเกษตรท่ามะพลา ได้จัดทาโมเดล (Model)
สาหรับกลุ่มขึ้นมา คือ "ท่ามะพลาโมเดล"
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รูปที่ 4 การจัดการของกลุ่มด้วย “ท่ามะพลาโมเดล”
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา นาเงิน
(รายได้) ที่ได้จากสมาชิกเพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่ม โดยใช้ในเรื่องของ
รายจ่ายจากกลุ่ม คือ ค่าใช้จ่าย และค่าแรงในการดาเนินงาน หลังจากนั้นกลุ่มได้มี
การบริหารเงินส่วนที่เหลือ คือ เงินกองกลางของกลุ่ม ด้วยวิธีการตอบแทนสู่สังคมใน
รูปแบบที่กลุ่มได้มีการจัดการบริหาร ซึ่งการจัดการของกลุ่มเปรียบเสมือนการนาเงิน
ที่ได้จากสมาชิกกลุ่มกลับคืนสู่สมาชิกและท้องถิ่นของสมาชิกด้วยระบบการบริหาร
จัดการการเงิน ด้วยระบบ “ท่ามะพลาโมเดล” โดยจะกล่าวได้ว่า สมาชิกทุกคนของ
กลุ่มเป็ นผู้มีส่ว นร่วมในตอบแทนสู่สัง คม และเป็น การบูร ณาการการพัฒ นาการ
เกษตรในรูปแบบการทาเกษตรแบบยั่งยืน โดยการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารเกษตรท่ า มะพลา เป็ น องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไรยึ ด ถื อ
ผลตอบแทนประโยชน์สู่สังคมเป็ นแนวทางในการขับเคลื่อน เน้นด้านการกระจาย
ของรายได้เข้าสู่หน่วยผลิตให้กับสมาชิกกลุ่ม
ตัวอย่าง นายประภาส จินาบุญ ก่อนเข้าเป็นสมาชิก มีรายได้จากการขาย
มั ง คุ ด เฉลี่ ย ต่ อ ปี ปี ละไม่ เ กิ น 100,000 บาท เนื่ อ งจากราคาในท้ อ งตลาดไม่ สู ง
(ประมาณกิโลกรัมละ 20-25 บาท) และผลผลิตไม่มีคุณภาพ หลังจากที่เข้าเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของกลุ่ม นายประภาส จินาบุญ มีปริมาณผลผลิตเท่าเดิม แต่มีรายได้
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เฉลี่ ย ต่ อ ปี ปี ล ะ 500,000 บาท เพราะการได้ รั บ ความรู้ และการน าผลผลิ ต มา
รวบรวมที่กลุ่ม ทาให้ราคาของผลผลิตมีราคาที่สูง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70 บาท ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว แม้จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ตาม เพราะฉะนั้นการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม และกลุ่มมีการจัด การในแบบบทบาทองค์กรทางสังคม จะ
ส่งผลดีต่อสมาชิก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา

รายได้จากการ
ดาเนินงาน

กองทุนสารองของ
กลุ่ม

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
Social Enterprise

เงินกองกลางของ
กลุ่ม

ค่าแรงจากการ
ดาเนินงาน

รูปที่ 5 ผลบทสรุปของบทบาทองค์กรทางสังคมกับท่ามะพลาโมเดล
การวิเคราะห์ผลใน ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ผลผลิตมังคุด
ของกลุ่ม และเรื่องการวิเคราะห์ตลาด วิถีตลาด และแนวทางการพัฒนาตลาด เพื่อ
สร้างกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์
การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา จะเห็นได้ว่าในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคในการจัดการของกลุ่ม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้นาข้อมูลดังกล่าวมาประมวล
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และจัดสร้าง The TOWS Matrix ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้
การเกษตรท่ามะพลา โดยเป็นการจับคู่กัน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างกล
ยุ ท ธ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของการกลุ่ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม มั ง คุ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
การเกษตรท่ามะพลา และนามาใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการแข่งขัน ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งวิเคราะห์ผลออกเป็นกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยวิธี The
TOWS Matrix ของกลุ่มมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ The TOWS Matrix ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
ปัจจัยแวดล้อม
ภายใน (IFAS)
ปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก (EFAS)
O: โอกาส
O1 ตลาดและกลุ่มเปาหมาย
และเครื่องข่าย
O2 สถานการณ์แข่งขัน
O3 สังคม
O4 เทคโนโลยี
O5 สภาพเศรษฐกิจ
O6 กฎระเบียบข้อบังคับ
T:อุปสรรค์
T1 ตลาดและกลุ่มเปาหมาย
และเครื่องข่าย
T2 สถานการณ์แข่งขัน
T3 สังคม
T4 เทคโนโลยี
T5 สภาพเศรษฐกิจ
T6 กฎระเบียบข้อบังคับ

S:จุดแข็ง
S1 การบริหารจัดการ
S2 การตลาด
S3 การบริการ
S4 การเงิน
กลยุทธ์ SO
1. วางแผนการจัดการผลผลิต และเพิ่ม
ปริมาณการผลิตให้เพียงพอหรือเพิ่มขึ้น
(S1, O1, O5)
2. จัดหาช่องทางการจาหน่ายเพิ่ม เพื่อให้
ราคาผลผลิตที่ดี และพัฒนาผลผลิตให้มี
คุณภาพสูง (S2, O2, O4)
3. ศึกษาและให้ความรู้เพื่อพัฒนาผลผิตที่
มีคุณภาพสูง (S3, S1, O6, O1)
กลยุทธ์ ST
1. สร้างพันธมิตรเครือข่ายกับ Suppliers
เพื่อกระจายผลผลิต (S1, S2, T1, T2,
T5)
2. ศึกษาการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของกลุ่ม เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
และพัฒนา (S3, S4, T4, T2)
3. ให้ความรู้และจัดอบรมกับสมาชิก (S1,
S3, T4, T6)

W:จุดอ่อน
W1 การบริหารจัดการ
W2 การตลาด
W3 การบริการ
W4 การเงิน
กลยุทธ์ WO
1. นาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการ
ดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (W3,
W4, O4, O6)
2. เพิ่มการเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการ
ศึกษาความรู้ใหม่ (W1, O2, O5)
3. เพิ่มความสัมพันธ์ มีการหาแหล่ง
กระจายผลผลิต และโฆษณากับ
ผู้ประกอบการ (W2, O1, O5)
กลยุทธ์ WT
1. รับสมาชิกเพิ่ม เพื่อให้ผลผลิตมา
รวบรวมในที่เดียว เป็นการต่อรองกับ
ผู้ประกอบการ (W1, W2, T1, T2)
2. ใช้เด็กรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการ
ทางาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่
(W1, W3, W4, T4, T6)
3. จัดระบบสมาชิกและให้สิทธิพิเศษ
(W1, W3, T6)
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การวิเคราะห์ผลใน ส่วนที่ 6 ผลจากการสรุปความสัมพันธ์ ด้วยการ
วิเคราะห์เป็นแนวทางการตลาด และการนาเสนอแผนธุรกิจหน้าเดียว
ตารางที่ 4 สรุปความสัมพันธ์ของปัญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
กลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการกลุ่ม

สมาชิกกลุ่ม

ผู้ประกอบการ

มุมมองปัญหาและอุปสรรค์
เหมือนกัน
ต่างกัน
1. ด้านการบริหารจัดการของกลุ่ม
1. ด้านการตลาด
2. ด้านการจัดการผลผลิตที่มี
2. ด้านการบริการและการ
คุณภาพ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน
3. รูปแบบการจัดการที่เป็นสมัยเก่า 1. ด้านการผลิต ในการจัดการ
และยังคงต้องได้รับการปรับปรุง
แรงงานเพื่อตอบสนอง
ขบวนการผลิต
2. ด้านการใช้เวลาในการ (รอ)
คัดขนาดคุณภาพของมังคุด
1. ด้านการขนส่งและสถานที่ของ
การดาเนินการ
2. ด้านการแข่งขันในตลาดและ
ระหว่างผู้ประกอบการ
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ตารางที่ 5 สรุปการพัฒนาผลผลิตมังคุด เพื่อการส่งออกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
กลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการกลุ่ม

สมาชิกกลุ่ม

ผู้ประกอบการ

แนวทางการพัฒนาผลผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก
เหมือนกัน
ต่างกัน
1. พัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ 1. มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ได้ตามมาตรฐาน GAP ของ
กับปัญหาของผลผลิต
มังคุด
2. มีการสร้างตัวชี้วัดในคุณภาพ
2. มีการอบรมตั้งแต่การเตรียมการ
ของผลผลิต
ก่อนออกผลผลิต จนกระทั่ง
1. มีการศึกษาด้วยตนเองจาก
จนกว่าจะเก็บผลผลิตเสร็จ
แหล่งเรียนรู้ หรือตามวารสาร
3. มีการลงทุนเพิ่ม เพื่อเป็น
และรายการทีวี
แนวทางปองกันผลผลิตเสียหาย 1. เพิ่มวิธีการตรวจสอบผลผลิต
จาก ศัตรูพืช และแมลง
จากสมาชิกให้เป็นระบบ และ
มาตรฐานเดียวกัน
2. ใช้เวลาในการตรวจสอบ
ผลผลิตมังคุด ให้น้อยลง เพื่อ
จัดการผลผลิตส่งต่อยัง
ผู้ประกอบการ โดยเร็ว เพื่อ
จัดการกับผลผลิตในการจัดส่ง
ออก ลดการสูญเสียผลผลิต

บทสรุปจากการวิเคราะห์ผลการวิจัย ในส่วนที่ 1 ถึง 5 ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา สามารถสรุปออกมาเป็น แผน
ธุรกิจ (Business Plan) หน้าเดียว โดยออกมาเป็นข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไข ได้
ดังนี้
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รูปที่ 6 แผนธุรกิจหน้าเดียวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่า
มะพลา
5. สรุปและอภิปรายผล
การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
ท่ามะพลา มีการดาเนินงานในรูปแบบระบบห่วงโซ่อุปทานของเกษตรสมัยใหม่ ที่มี
ความแตกต่างกับห่วงโซ่ของการผลิตมังคุดแบบเก่า หรือแบบดั้งเดิมค่อนข้างมาก
เพราะจะเป็นห่วงโซ่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเกิดจากความต้องการให้ผลผลิต
มังคุดมีคุณภาพโดยการมีหลักในการจัดการกลุ่มหรือโครงสร้างของกลุ่มโดยมีการ
จัดการหน้าที่ของการทางานขอบข่ายหน้าที่การทางาน การทางานอย่างเป็นระบบ
และการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรยังช่วยให้มีอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
โดยที่ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยในการต่อรอง ลักษณะของการตลาดยังเป็นแบบ
ธุรกิจ (กลุ่ม) กับธุรกิจ (ผู้ประกอบการ) ในรูปของการค้าแบบสินค้าเกษตรที่ซื้อขาย
ในปริมาณมาก (Agriculture Commodity Trade) โดยที่การดาเนินของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา มีการจัดหารายได้เข้าสู่

MFU CONNEXION, 2(2) || page 119

กลุ่ม โดยการเก็บ กิโลกรัมละ 1 บาท จากการที่สมาชิกนาผลผลิตมังคุดมาขาย เพื่อ
นาเงิน (รายได้) ที่ได้จากสมาชิกเพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่ม
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุด ศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา พบว่า สมาชิกมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกมังคุดส่วนใหญ่มี
เนื้อที่ประมาณ 6–10 ไร่ ร้อยละ 41 มีประการณ์ในการทาสวนมังคุดมากกว่า 20 ปี ร้อย
ละ48 และสมาชิ กส่ วนมากเป็ นสมาชิ กของกลุ่ ม มากกว่ า 3 ปี ถึ งร้ อยละ 44 โดย
สมาชิกของกลุ่มยังต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อรับข้อมูลในการผลิตมังคุดคุณภาพ
เพื่อการส่งออก ซึ่งสมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
มังคุ ด ศู นย์ การเรี ยนรู้ การเกษตรท่ ามะพลาว่ าสามารถท าให้ สมาชิ กสามารถขาย
ผลผลิตได้ในราคาที่ดีกว่าท้องตลาด โดยที่ปัญหาในการจัดการดาเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ในเรื่องของสถานที่ การ
เสียเวลาในการคัดคุณภาพ ร้อยละ 36 และการจัดการภายในของคณะกรรมการ ทาให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ร้อยละ 48.36 แต่
ในภาพรวมการบริหารจัดการของกลุ่มยังอยู่ในระดับปัญหาน้อย โดยมีการจัดการของ
กลุ่มที่มีรูปแบบสมัยเก่า ที่ไม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 66 และจากผู้ประกอบการ พบว่า
ผู้ประกอบการที่มาประมูลผลผลิตที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด ศูนย์การเรียนรู้
การเกษตรท่ามะพลา เป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการส่งออกมังคุดออกนอก
ประเทศ ร้อยละ 46.66 โดยมีประเทศ ซึ่งประเทศจีนเป็นฐานในการรับผลผลิต และ
ผู้ประกอบการที่มีฐานตลาดภายในประเทศของผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 29.17 โดยมี
การขายสู่พ่อค้าขายปลีก เข้าสู่ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท ร้อยละ 20.83 และเข้าสู่
ตลาด Modern Trade ร้อยละ 8.34 โดยที่ปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ มีเกณฑ์
เฉลี่ยของระดับปัญหาที่ ระดับ 2.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีระดับของปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่ อผู้ ประกอบการ คือ ในด้ านการขนส่งและสถานที่ ของกลุ่ม มี ระดั บ
ปัญหาสูงที่สุด ระดับ 3.3 และในด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ระดับปัญหา 2.6
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แต่ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
จากการ (1) วิเคราะห์การดาเนินงานของโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออก
และ (2) วิเคราะห์ SWOT Analysis และสร้างกลยุทธ์ด้วยการทา TOWS Matrix
ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์แนวทางการวางกลยุทธ์ออกเป็นดังนี้
ล าดั บ ที่ 1 วางแผนการจั ด การผลผลิ ต และเพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต ให้
เพียงพอหรือเพิ่มขึ้นโดยการรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อเพิ่มผลผลิต และเป็นการต่อรองราคา
กับผู้ประกอบการในเรื่องของปริมาณกับราคา เพราะถ้าเรามีปริมาณผลผลิตจานวน
มาก ก็จะทาให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการหาผลผลิ ตในการส่งออก แต่
อาจจะส่ งผลเสี ยต่อกลุ่ม ในเรื่อ งของจานวนผู้ป ระกอบการที่เข้ ามาประมูลราคา
เนื่องจากผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถเข้ามาแข่งขันราคาได้ เพราะปริมาณ
ผลผลิตที่มากเกินกว่าความต้องการ
ลาดับที่ 2 การจัดหาช่องทางการจาหน่ายเพิ่ม เพื่อให้ราคาผลผลิตที่ดี
และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพสูง ถ้ากลุ่มมีปริมาณจานวนผู้ประกอบการมีมากขึ้น
และตลาดของการจั ด จ าหน่ า ยที่ ห ลากหลาย จะท าให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการ และความต้องการของตลาดที่ต้องการผลผลิตมากขึ้น
ลาดับที่ 3 มีการจัดอบรมเพิ่มการเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการ ศึกษาความรู้
ใหม่ และนามาถ่ายทอดให้กับสมาชิก ทาให้กลุ่มมีแนวทางการดาเนินงานใหม่ และ
นาเทคโนโลยี ความรู้ใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการทั้งระบบของการดาเนินงาน
ลาดับที่ 4 มีการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลผลิตมัง คุด เพื่อที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานของผลผลิตมังคุดที่
สามารถส่งออกได้จริง
ลาดับที่5 มีการใช้เด็กรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการทางาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการดาเนินงาน และแนวทางการบริหารในรูปแบบสมัยใหม่ เช่น การ
พัฒนาจากการรวบรวมเป็นการเป็นผู้ส่งออกเอง โดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการ
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ลาดับที่ 6 มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และรูปแบบการดาเนินงานของกลุ่ม
6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
6.1 มีการศึกษาซ้าจากการศึกษาในครั้งนี้ ในเรื่องของการระบบในการ
ทางานของกลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มมังคุ ด ศูนย์ก ารเรีย นรู้การเกษตรท่ ามะพลา
หลังจากได้มีก ารปรั บปรุง ในเรื่อ งของปัญหาและอุป สรรค์ที่ เกิดขึ้น โดยนามา
เปรียบเทียบกับงานชิ้นนี้
6.2 ศึกษาโอกาสตลาด และความเป็น ไปได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
มังคุด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา จะเป็นผู้ประกอบการในการส่งออก
มังคุด
6.3 ศึกษาในด้านของผู้ประกอบการส่งออกมังคุด ในเชิงลึก ถึงขั้นตอน
ขบวนการ ในการจัดการการส่งออกทั้งระบบ รวมถึงการติดตามไปยังผู้บริโภคขั้น
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