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กลุม  เครือขาย และคลัสเตอร : 
กลยุทธการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

มนตรี  กลาขาย  วรนุช  สีแดง 

บทนํา 

 หากพิจารณาสถานการณของโลกจะพบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 3 
ประการ  ที่ มี อิทธิพลต อระบบ เศรษฐกิ จโลก   ได แก   กระแสโลกาภิ วัฒน 

(Globalization)  การเปดเสรีทางการคา  (Trade Liberalization)  และความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานไอที (Information  technology)  และเทคโนโลยี ชีวภาพ  

(Biotechnology)  แตประเด็นทาทายของประเทศไทยตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว  คือ  ปจจุบันภาคการผลิตและบริการของบานเราตองเผชิญกับการแขงขันทาง
การคาอยางรุนแรงในขณะที่ยังคงมีความออนแอทางโครงสรางการผลิตหลายประการ 

ทั้งเรื่องของผลิตภาพต่ํา  (Productivity)  การสรางนวัตกรรม  (innovation)  มีนอย  ซึ่ง
ผลลัพธไมเพียงแตทําใหไทยตองสูญเสียสวนแบงทางการตลาดใหแกประเทศคูแขงใน
ตลาดโลก แตยังรวมถึงผลกระทบที่ไมอาจขยายสัดสวนของการสงออกใหมากขึ้นอีก
ดวย นําไปสูแนวคิดที่ประเทศไทยถึงเวลาแลวจะนําเอาแนวทางของการดําเนินงานรูป

กลุม (group) เครือขาย (network)  และคลัสเตอร  (cluster) มาใชในฐานะเปน
เครื่องมือในการพัฒนาระดับจุลภาค เพื่อมาเสริมนโยบายและมาตรการดานมหาภาค  ซึ่ง
ครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

กลุม  (Group)    คือ   “การที่มีคนมาอยูรวมกันหลาย ๆ คนในขณะเดียวกัน” 

 “การที่มีคนมากกวาหนึ่งคนมาอยูรวมกัน”  และจําเปนตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ จึงจะเปนกลุมที่แทจริง 

1. ประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
 
 
1/  เอกสารประกอบการสรางและพัฒนาเครือขายบูรณาการการผลิตมังคุด จังหวัดระยอง 
     วันที่  17 สิงหาคม 2549  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง  อ.เมือง  จ.ระยอง 
2/  นักวิชาการเกษตร 7ว  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยอง 
3/  นักวิชาการเกษตร 6ว  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยอง 



2. คนในกลุมจะตองมีการปฏิสัมพันธ  (Interation) ตอกันมีความสัมพันธ
เกี่ยวของ การกระทําโตตอบกันและกัน มีอิทธิพลตอกลุมดวย 

3. มีความสนใจ/วัตถุประสงครวม (Common Goal) วาจะทําอะไร  ทํา
อยางไร  เพื่อใหไดอะไร ใครทําบาง  สุดทายในกลุมทุก ๆ คนจะมีความสนใจเหมือนๆ 
กัน 

4. มีแบบแผนตอกัน (Social Behavior Patterns) หรือโครงสราง (group 
structure)  ในการแบงบทบาท  หนาที่  ภารกิจ  ความรับผิดชอบ ผูนํา-สมาชิกในแงของ
กลุมสงเสริมการเกษตร  ประกอบดวย  กลุมที่ตั้งขึ้นมากมายในที่นี้คงไมพนกลุม
เกษตรกร  กลุมแมบานเกษตรกร  และกลุมยุวเกษตรกร  ซึ่งวัตถุประสงคของกรม
สงเสริมการเกษตร เพื่อตองการใหกลุมเหลานี้เปนจุดสงเสริมการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
โดยเฉพาะการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการผลิตทั้งการผลิตพืช การแปรรูปและ
อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพจากทรัพยากรที่พวกเขามีอยู  และหากกลุมเขมแข็งจะพัฒนาสูการทํา
กิจกรรมระดับธุรกิจได  ซึ่งมีตัวอยางของกลุมสงเสริมที่ประสบความสําเร็จมากมาย  
อยางไรก็ตามหากยอมรับความจริงก็คงไมปฏิเสธวายังมีกลุมเกษตรกร  และกลุมสงเสริม
อีกมากมายที่ยังไมสามารถพัฒนาระบบการผลิตให เปนที่ยอมรับกันของลูกคา 
โดยเฉพาะการคุมเขมดานการใชสารเคมีในเรือกสวนไรนา  ทําใหคุณภาพดานความ
ปลอดภัยของผลผลิตยังคงเปนปญหา  และสงผลกระทบตอระบบการตลาด  ดังนั้น
หลังจากที่กรมสงเสริมการเกษตร  จัดทําโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  และมีการจําแนกพื้นที่ตามคาระดับความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตของเกษตรกรแลว  การรวมกลุมและการสรางเครือขายจึงเปนเครื่องมือ 
(กลยุทธ) สําคัญในการพัฒนาเกษตรกรใหมีการเปลี่ยนวิธีการผลิตใหเกิดความปลอดภัย
ตั้งแตระดับฟารมหรือไรนา  การรวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ
เกษตรกรภายใตกลุมอาชีพเดียวกัน  และหากพัฒนาการสูเครือขาย/กลุมอาชีพที่มี
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกันได  ก็จะเกิดความเชื่อมโยง พัฒนาอยางเปนระบบ (System)  แบบ
ครบวงจร  ซึ่งทุกสวนที่เขามาตอเชื่อมแบบลูกโซ  (Supply chain)  ก็จะไดรับประโยชน
รวมกันตามแนวทางการประสานประโยชนที่ทุกคนพึงไดรับ (win-win concept)  แตก็
เปนเรื่องไมงายนักที่จะใหเกษตรกรรวมกลุมกันอยางเปนรูปธรรม และมีการดําเนินอยาง



เปนระบบ มีความตอเนื่อง เขมแข็งซึ่งที่ผานมาก็เปนขอพิสูจนไดระดับหนึ่ง แตหากไมมี
การปรับแนวคิดและรวมมือกันอยางจริงจัง คงจะหาความมั่นคงในอาชีพนี้ไดคอนขาง
ยาก  เพราะการแขงขันทั้งในและตางประเทศคอนขางสูงก็คงเปนเรื่องที่เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรจะตองชวยกันตอไป 

เหตุผลท่ีตองรวมกลุมกนัอาจสรุปไดดังนี้ 

1. ความยากจน  ดอยโอกาส  และรับการพัฒนาจากภาครัฐที่สงผลกระทบ 
ทําใหเกิดชองวางระหวางคนในสังคม  รายไดตางกัน ความเปนอยูตางกัน 

2. การแขงขันที่ไมเปนธรรม ระหวางภาคเกษตรกรรม  ภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม  เห็นไดจากการเจริญเติบโตแบบไมสมดุล  เปนการสรางความ
ไดเปรียบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  ทําใหภาคเกษตรตองปรับตัวโดยการ
รวมกลุม  ชุมชน  สมาคม  สหกรณ ฯลฯ   

3. การรวมกลุมเพื่อความอยูรอด  การตอสูกับการเปลี่ยนแปลงโดยการ
รวมกลุมและรวมพลังดานตาง ๆ ของเกษตรกรทั้งความรู  ความคิด  ประสบการณ  
ทรัพยากรที่มีอยู ฯลฯ  
จะทําใหเกิดพลังและความเขมแข็ง โดยเฉพาะสามารถรวมกันแกปญหาซึ่งเดิมไมอาจทํา
ไดโดยลําพังคนใดคนหนึ่ง 

4. รวมกลุมเพื่ออํานาจตอรอง  เชน  ตอรองทางการคา  ตอรองทางการเงิน  
ตอรองทางการเมือง  และดานอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะทุกคนในสังคม ตองมีการพึ่งพา
กัน โดยเฉพาะระหวางกลุมอาชีพ 

5. รวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน กําหนดทิศทางการพัฒนา
ตามที่ตองการและเกิดการคานอํานาจ  การปองกัน  สนับสนุน  สงเสริม  ยับยั้ง  
สรางใหม ฯลฯ 

6. การรวมกลุมสามารถขยายกิจกรรมและธุรกิจใหใหญ และแพรหลายมาก
ข้ึน โดยการเชื่อมกับกลุมอื่น ๆ ที่มีธุรกิจและจุดประสงคเดียวกัน 

 



องคประกอบพื้นฐาน  10  ประการ  คือ 
1. อุดมการณ  ภารกิจ  และวัตถุประสงค 
2. ผูนําและสมาชิก 
3. โครงสรางของกลุม 
4. วัฒนธรรมของกลุม 
5. กฎ  ระเบียบ  เงื่อนไข  ขอบังคับ 
6. การสื่อสารและการประสานงาน 
7. การมีสวนรวม 
8. ผลประโยชนตอบแทน 
9. การเงินและคาใชจาย 
10. กิจกรรมที่ตองการดําเนินงาน 

 องคประกอบของกลุมเปรียบเสมือนโครงสรางของมนุษยที่มีสิ่งสําคัญ ๆ แต
ละสวนตางทําหนาที่ และ/หรือ มีบทบาทในตัวมัน  ซึ่งผลที่ปรากฏจะสะทอนความเปน
รูปธรรม  วัดผลไดและอรูปธรรม  คือ  วัดผลไมได  แตจะสงผลกระทบใหกลุมนั้นมี
ความเจริญกาวหนา  หรือลาหลัง  หรือลมสลายไปได  ดังนั้นผูรับผิดชอบงานกลุม  หรือ
สถาบันจําเปนตองมีความรู  ความเขาใจ  ในองคประกอบของกลุมเปนอยางดี  จึงจะชวย
ใหการพัฒนากลุม  หรือสถาบันประสบความสําเร็จไดในที่สุด 

เครือขาย  (Network) 

 แนวคิด 
 การสงเสริมใหมีการรวมตัวกันของบุคคลเปนกลุม (Group)  เปนกลยุทธใน
การพัฒนาชนบท  หรือเกษตรที่นิยมใชกันมาแตอดีต  ขณะที่กระแสการพัฒนาที่ผลักดัน
ใหมีการรวมตัวของกลุมเปนเครือขาย (หมายถึง เครือขายองคกรชุมชนหรือกลุม)  มี
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยมีการสนับสนุนในรูปใดรูปหนึ่งเปนแรงจูงใจ  เพราะมี
ความเชื่อวา ลําพังการรวมตัวกันของบุคคลในชุมชน/อาชีพเดียวกันเปนกลุม มีพลังไม
เพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาสูการพ่ึงพาตนเอง  ดังนั้น การสานกันเปน



เครือขายระหวางกลุมดวยกันเปนการเพิ่มพลัง  การรวมตัวเพื่อที่จะชวยตัวเอง และชวย
ซึ่งกันและกันไดดียิ่งขึ้น 
 จากแนวคิดขางตน เห็นไดวา เครือขายถูกนํามาอธิบายและเปรียบเทียบกับ
แนวคิด ทฤษฏี และกระบวนการตาง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตร  ระบบสังคม  และการ
กําหนดกลยุทธสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมายองคกร/กลุม โดยยึดหลักการ
พ้ืนฐานของแนวทางเครือขาย 3 ประการ คือ 1) เครือขายเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
2) เครือขายเปนความสัมพันธเชิงระบบ  และ 3) เครือขาย คือ โครงสรางที่ถูกออกแบบ
และโครงสรางตามธรรมชาติ  ซึ่งแนวคิดนี้จะเปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการ
องคกร  และกลุมใหขับเคลื่อนสูเปาหมายที่กําหนดไว 

ความจําเปนในการเสริมสรางเครือขาย 
1. สถานการณ  ปญหาและสภาพแวดลอม 
2. การสรางหรือขยายพื้นที่ทางสังคม 
3. การประสานผลประโยชนอยางเทาเทียม 

ความหมาย 

 ในที่นี้เครือขาย  หมายถึง  การรวมตัวกันของกลุมโดยมีการประสานงาน 
หรือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง  มีระยะเวลานานพอควร  มีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
รวมกัน และหากบรรลุวัตถุประสงคหนึ่งแลว  อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
วัตถุประสงคใหมได 

 หรือเปนการรวมมือกันระหวางบุคคล  กลุมองคกรประเภทเดียวกัน  หรอื
เปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุม  องคกรตางประเภทกัน ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแตการ
เชื่อมโยงระหวางบุคคลตอบุคคล  ระหวางบุคคลกับกลุม  ระหวางกลุมกับกลุม  ภายใต
เปาหมายและวิธีการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 

 

 



องคประกอบที่สําคัญของเครือขาย 

1. บุคคลหรือสมาชิกและผูนํา 
2. จุดมุงหมายหรือเปาหมาย 
3. บทบาทหนาที่ของสมาชิก 
4. การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน 
5. ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร 
6. กิจกรรมเครือขาย 
7. การบริหารจัดการผลประโยชน 
8. หลักการ  ขอตกลงการทํางานรวม  ระเบียบ  ขอบังคับ 
9. หากมีการดําเนินงานเพียงกลุมเดียวไมเรียกวาเครือขาย 

 จากแนวคิดการพัฒนาเครือขาย  สามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาเครือขาย
เปน 4 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ 

1. การสรางความตระหนักในปญหา  ความตองการ  และสํานึกในการ
รวมตัวเปนเครือขายกันและกัน 

2. การสรางจุดรวมของผลประโยชน 
3. การแสวงหาแกนนําที่ดีของเครือขาย 
4. การสรางแนวรวมสมาชิกของเครือขาย 

 กระบวนการทํางานของเครือขาย  4  แนวทาง คือ 
1. กระบวนการทํางานที่เริ่มเชื่อมประสานจากจุดเล็ก ๆ และขยายสูหนวย

ใหญ 
2. การรักษาสัมพันธภาพที่สรางความรูและโลกทัศนรวมกัน 
3. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว 
4. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสรางขบวนการทาง

นวัตกรรมและทิศทางการพัฒนา 

 



 ประเภทของเครือขาย  
1. เครือขายกิจกรรมอาจเหมือน  คลาย  หรือตางกันก็ได 
2. เครือขายพื้นที่ 
3. เครือขายตามโครงสรางหนาที่ 
4. เครือขายความคิด 
5. เครือขายสนับสนุน 

 ผลสัมฤทธิ์ของเครือขาย สรุปไดดังนี้ 
1. การเกิดกระบวนการเรียนรู 
2. การเพิ่มโอกาสในการแกไขปญหา 
3. เกิดการพึ่งพาตนเอง 
4. การจัดการทรัพยากรในทองถิ่น 
5. เกิดกระบวนการผลักดนัเชิงนโยบาย 
6. เกิดอํานาจหรือพลัง 
7. ความสัมพันธและเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอก 

ความแตกตางระหวางกลุมกับเครือขาย 

 ความสัมพันธระหวางความหมายของ  “เครือขาย”  และ  “กลุม”  นั้นมี  2  
ลักษณะ  (FAO , 2001)  คือ 

 ลักษณะแรก  :   สมาชิกของเครือขาย  คือ  กลุมในขณะที่สมาชิกของกลุม  
คือบุคคล 

 ลักษณะสอง  :  คณะผูบริหารเครือขายเกิดจากตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือก
จากกลุมแตละกลุม  ในขณะที่คณะผูบริหารกลุมเกิดจากตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกจาก
สมาชิก 

 

 



สรุป 

 เครือขายเปนเครื่องมือที่ชวยใหกลุมเกิดความเขมแข็ง  มีพลังขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่ตองการเปนการประสานศักยภาพทุกดานที่แตละกลุม/องคกรสามารถสนับสนุน 
ซึ่งกันและกันได  ซึ่งจะขึ้นอยูกับความสัมพันธ ตั้งแตสมาชิก  ผูนํา  หรือผูนําชุมชนที่
กลุมนั้นตั้งอยู  ยิ่งสถานการณปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก  ทําใหเครือขาย  กลุม 
ยิ่งจําเปน ตองเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่มีความออนแอดานการสรางเครือขาย 
เมื่อเทียบกับภาคการผลิตอื่น ๆ เชน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

 คลัสเตอร 

 คลัสเตอร  ไดรับการพัฒนาใหเปนทฤษฎีในฐานะที่เปนเครื่องมือการพัฒนา
ระดับจุลภาค  (micro)  มีจุดกําเนิดจากทฤษฎีวาดวยความสามารถในการแขงขันของชาติ 
ซึ่งศาสตราจารย  Michael E.Porter  แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดเขียนแนวคิดวาดวย
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  คือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) พอรเตอร
มีคําถามวา  เหตุใดความเกงเฉพาะสินคาหรือบริการจึงเกิดขึ้นในเฉพาะถิ่นฐานตาง ๆ 
เชน  ไวน  น้ํ าหอม  ที่ประเทศฝรั่ง เศส  ไมตัดดอกที่ประเทศเนเธอรแลนด  หรือ
อุตสาหกรรมการบันทึกวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ  ซึ่งคําตอบที่ไดจาก
งานวิจัยของพอรเตอร  พบวา เบื้องหลังความเกงของประเทศตางๆ นั้นจะตอง “มีการตั้ง
ถิ่นฐานของคลัสเตอรในรายสินคาอยูในประเทศดวยเสมอ” 

 ดังนั้น คลัสเตอรในความหมายของพอรเตอร  จึงหมายถึง เครือขายที่
ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการมารวมกัน คือ 

1. การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน คุณลักษณะนี้ชัดเจนในตัวเองอยูแลว 
2. ความรวมมือซึ่งจะนําสูความเชื่อถือไววางใจ ซึ่งเปนตนทุนทางสังคมที่

สําคัญประการหนึ่ง 
3. การแขงขัน ขอแตกตางของคลัสเตอร คือ เปนความรวมมือที่อยูบน

พ้ืนฐานของการแขงขัน (รวมกันคิดแตแขงขันกันทําใหแกรงขึ้น) 
 
 



 แนวคิดของคลัสเตอรมุงเนนความสามารถในการแขงขัน ซึ่งมีการเชื่อมโยง
เปนระบบระหวางการผลิต กลไกตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (Supply chain)  โดยไมมุง
สงเสริมคลัสเตอรใดโดยเฉพาะ  แตการเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันโดยการ
รวมกลุม จะเปนการรวมกลุมของธุรกิจ  บริษัท  หรือสถาบันที่มีที่ตั้งใกลกัน ดําเนิน
กิจกรรมในสาขาเดียวกัน  มีการผลิตหรือบริการที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  มีกิจกรรมที่
สามารถรวมกันหรือสงเสริมกันได  การรวมกลุมดังกลาวนี้จะชวยเพิ่มสมรรถนะในการ
ผลิต  และสรางความเขมแข็งในการแขงขันกับทุกหนวยงานที่เรียกวา ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  จากเดิมที่มุงเนนเพียงการพัฒนาแบบแยกเปนสวนไมมีความเชื่อมโยง  ทํา
ใหเกิดผลกระทบเฉพาะสวนและมีวงจํากัดทางอรรถประโยชนและขอไดเปรียบ  ขณะที่
กระบวนการคลัสเตอร  (Clustering process)  สงผลโดยตรงตอความสามารถในการ
แขงขันของทุกภาพสวนที่เกี่ยวของ  โดยอาจสรุปขอไดเปรียบของคลัสเตอร ไดดังนี้ 
 1. การจัดหาองคประกอบพิเศษในการผลิตไดงายรวมทั้งจุดเดน เรื่องตนทุน
ของการจัดหา จะต่ํากวารูปแบบอื่น ๆ ดวย 
 2. การจัดแบงหนาที่การผลิต  ความชํานาญของผูประกอบการแตละราย
ในคลัสเตอร  จะสงผลใหเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญของแตละธุรกิจ/กิจกรรม และ
ขนาดของการผลิตมีแนวโนมที่จะขยายใหญข้ึน 
 3. การเขาถึงแหลงทรัพยากรทุกดานโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยที่มี
ประสบการณ  และความชํานาญเฉพาะดาน 
 4. การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  เนื่องจากคลัสเตอรประกอบดวยกลุมธุรกิจ
หรือกิจกรรมที่หลากหลาย  จึงสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร/แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ไดทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
 5. การเสริมซึ่งกันและกัน ขอไดเปรียบประการนี้มาจากโครงสรางคลัส
เตอรที่เปนระบบที่ครอบคลุมทุกดาน  และทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
ลอดหวงโซของการเพิ่มมูลคา 
 6. ระดับคุณภาพและผลการดําเนินการ ซึ่งการแขงขันภายในคลัสเตอรเปน
แรงกดดันใหมีการเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิต  ผลิตภัณฑ/บริการระหวางกลุม
ผูผลิต/ผูประกอบการหรือกลุมธุรกิจ 



 7. การพัฒนาความสามารถดานนวัตกรรม  เพราะความใกลชิดระหวาง
ผูประกอบการ/กลุมธุรกิจ  ตลอดสายการผลิตกับลูกคาทําใหสามารถทราบถึงความ
ตองการของลูกคา  และแนวโนมของความตองการไดเปนอยางดี  ประการสําคัญก็คือ 
ตองเนนความเชื่อมโยงระหวางกลุมผูผลิตไดชวยทําใหกระบวนการสรางนวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  และการสรางธุรกิจใหมในคลัสเตอร 

ขั้นตอนการพัฒนาคลัสเตอร 

 ในการดําเนินโครงการนํารอง  เพื่อพัฒนาคลัสเตอรใหเปนเครื่องมือยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน มีข้ันตอนที่สําคัญในการพัฒนาคลัสเตอร  ดังนี้ 

1. กระบวนการสรางความเขาใจและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  (Changing 
mind set)  เปนการสรางความรูความเขาใจในกลุมอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงค  เปาหมาย  
วิธีดําเนินการ  บทบาทของแตละฝายและผลประโยชนที่กลุมและสมาชิก  กลุมจะไดรับ 
ทุกฝายตองรวมแลกเปลี่ยนความคิด  วิเคราะหปญหาของตนเองอยางเปดเผย  เจาหนาที่
รัฐตองปรับเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติในการทํางานรวม  เชิงใหบริการและรวมแกปญหา
มากกวาสั่งการ  ควบคุม  กําหนด  และออกระเบียบมากมาย  ทุกคนตองเชื่อมั่นในการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและมีความมุงมั่นจะพัฒนาตนเองรวมกับกลุม 

2. การคัดเลือกกลุมและผูนํา  (Group and Leader)  ควรเปนกลุมกิจกรรมที่มี
ความหนาแนน  หรือกระจุกตัวในระดับหนึ่งแลว  มีความพรอมและศักยภาพที่ยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน  และผูนํามีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและกลุม  ตอง
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย  ซึ่งตรงนี้จะตองมีการจัดทําแผนภูมิกลุมหรือเครือขาย  (Cluster 
Map)  เพื่อกําหนดขอบขายใหเกิดความชัดเจนวาใครมีบทบาทในฐานะอะไร ใครทํา
หนาที่เปนแกนหลักหรือกลุมสนับสนุน 

3. การวิเคราะหสภาวะตาง  ๆ  ที่ เกี่ ยวของ   (Diagnosis)  เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคลัสเตอรธุรกิจ/กลุมกิจกรรมเปนเรื่องการบริหารจัดการ  ซึ่ง
ตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลป  เปนเรื่องของการบริหารขอมูลจึงตองมีการวิเคราะหตาม
หลักธุรกิจและวิชาการ เพื่อทราบสถานการณดานตาง ๆ เชน  การใช SWOT  เพื่อหา
ความไดเปรียบ  รวมทั้งการวิเคราะหปจจัย 4 ที่มีผลกระทบตอกลุม  เชน  โครงสรางและ



ภาวะของธุรกิจ  ปจจัยความตองการ  สวนสนับสนุนและปจจัยพ้ืนฐานในรูป  Diamond 
Model  รวมทั้งการวิเคราะหตลาด  (Market Assessment :MA) เพื่อศึกษาความตองการ
ของลูกคา  คูแขงขัน 

4. กําหนดทางเลือกและแผนปฏิบัติ  (Strategic  Issues  and  Action  plans)  
เมื่อเสร็จการวิเคราะหสถานการณ  กลุมตองจัดทําแผนปฏิบัติใหชัดเจนวา  ใครจะทํา
อะไร  เมื่อใด  ผลที่คาดหวังคืออะไร ฯลฯ  เพื่อสามารถติดตามประเมินผลได  และได
ขอมูลที่เปนประโยชนซึ่งกันและกัน  ชัดเจน  ถูกตอง  สามารถกําหนดทิศทางการผลิต
และการคาตามเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ  ความพรอมของตนเองได  และสามารถ
ดําเนินการตาง ๆ เพื่อประโยชนรวมกันได  เชน  การรวมตัวจัดซื้อ  จัดหาวัตถุดิบ  ปจจัย
การผลิต  วิเคราะหตลาด  การฝกอบรมทรัพยากรบุคคล  หรือฝมือแรงงาน  การศึกษา 
วิจัย  การลงทุน  เปนตน 

5. ติดตามประเมินผลและทบทวน (Monitoring  and  Evaluation)  ผล
ของคลัสเตอรอาจวัดไดจากตัวชี้วัด คือ ปริมาณผลผลิต คุณภาพ  มูลคาเพิ่ม  การทํา
กิจกรรม  สนิคา/ผลผลิตตัวใหม  การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

ประโยชนของคลัสเตอร 

1. สามารถเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืนในกิจกรรม/ธุรกิจเดียวกัน และ
ธุรกิจ/กิจกรรมที่ตอเนื่อง 

2. สามารถกําหนดทิศทางและเนนการพัฒนากิจกรรม  และผลิตภัณฑโดย
อาศัยจุดแข็งและโอกาส 

3. สามารถลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยการรวม
กิจกรรมกลุม  เชน  การฝกอบรมบุคลากร/คนเปาหมายรวมกัน  การซื้อ จัดหาแหลง
วัตถุดิบและตลาดรวมกัน  หรือทําการวิจัยคนควารวมกัน 

4. เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจแทนการสรางคูแขง/ศัตรู 
5. เปนการลดตนทุนการผลิตภาพรวม (Economy of scale) 
6. ชวยใหเกิดการไหลเวียนของเงินทุนไปสูการลงทุนที่คุมคากวา เกิดการ

จางงานและกระจายรายได 



7. เพิ่มผลิตภาพ 
8. พัฒนาทุนทางสังคม 

กรณีตัวอยางการสรางคลัสเตอรเพื่อการเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน 

1. การรวมกลุมการผลิตเหลาองุนในรัฐแคลิฟอรเนียของสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   สุดใจ  จงวรกิจวัฒนา, 2547.  การเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันโดยการ

รวมกลุม, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 
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เก็บเกีย่วองุน 

เทคโนโลยี 
การใหน้ํา 

กลุมการเกษตร 
แคลิฟอรเนีย 

เครื่องจักรอุปกรณ 
การทําเหลาองุน 

ถังไม 

ขวดเหลาองุน 

ฝาและจุก 

ฉลาก 

ปชส./โฆษณา 

การควบคุมคณุภาพ 

กลุมทองเที่ยว 

กลุมอาหาร 

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
กับเศรษฐกิจและการผลิต 

 

ผูปลูกองุน 
โรงงานผลิต 
เหลาองุน 

หนวยงานดานใหความรู 
การศึกษาวิจยัและองคกรการคา 



 จากแผนผังแสดงถึงการรวมตัวของกลุมที่เกี่ยวของ  3  กลุมหลกั คือ  กลุม
ดานปจจัยการผลิตองุนสูกลุมผูปลูกองุน  และกลุมดานวัสดุอุปกรณ  ซึ่งไดรวมการ
ประชาสัมพันธและวิถีการตลาดสูผูบริโภคเขาสูโรงงานผลิตเหลาองุน  ซึ่งรับปจจัยการ
ผลิตมาจากกลุมผูปลูกองุน  อันเปนการสรางความเชื่อมโยงการผลิตเหลาองุนแบบครบ
วงจรและเกิดการประหยัดทางเศรษฐกิจ 
 การรวมกลุมกันกอใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในดาน
ตาง ๆ อาทิ ดานสมรรถนะการผลิต  ดานนวัตกรรมและกอใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ 
เพราะการรวมกลุมจะทําใหผูผลิตสามารถเขาถึงขอมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  สามารถเชื่อมโยงองคความรูและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงานเกิดการคน
คิดสิ่งใหม ๆ  และพัฒนาระบบการดําเนินงานแบบเปนองครวมสรางโอกาสใหมีธุรกิจ
ใหม ๆ และสามารถลดความเสี่ยงในการเขาสูธุรกิจ 
 จากแนวทางการดําเนินงานรูปกลุมหรอืคลัสเตอรนั้น  ภาครัฐจะมีสวนชวย
สนบัสนุนแนวนโยบายการรวมกลุมโดยการสรางบรรยากาศ  และสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและการเมืองใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาการรวมกลุม (Cluster)  โดยการ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  คุณภาพและปริมาณปจจัยการผลิต จัดทํากฎระเบียบ 
มาตรการจูงใจ และใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม  ดังนั้นการนํา
แนวทางของคลัสเตอรไปใชตองคํานึงถึงวิธีการ และการจัดรูปแบบของการรวมกลุมที่
ทําใหทุกหนวยงานที่มารวมกลุมกันไดรับผลประโยชนทั่วกัน เพราะความผิดพลาดอาจ
ทําใหบางหนวยไดรับผลกระทบในทางลบมากกวาไดประโยชนจากการรวมกลุม 

 2. กลุมผูผลิตพืชผักปลอดภยัจากสารพิษภาคตะวันตก 
 กอกําเนิดขึ้นโดยผูชํานาญจากสถาบันคีนันแหงเอเชีย  รวมกบั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน บริษัทสงออกและเกษตรกร  โดยไดนํา
แนวคิดของ cluster competitiveness  มาประยุกตใชเพื่อรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมการ
ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ  โดยหลกัของการปฏิบัตินั้นแตละฝายจะแยกยายกันไปทํา
กิจกรรม  และบทบาทในสวนของตัวเอง ภายใตความเชื่อมโยงและประสานงานในดาน
ความเขาใจ เปาหมายเดียวกัน คือ การผลติพืชผักที่ปลอดภัยตามระบบ GAP  และหากมี



ปญหาทางวิชาการจะไดรับการปรึกษาแนะนําจากฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
วิทยาเขตกําแพงแสน  ซึ่งมีการจัดตั้งกลุมเครือขายในป 2546  ซึ่งประกอบดวย 

1. ผูผลิต (เกษตรกร)  พืชผักหลัก  4  ชนดิ  จํานวน  90  ราย 
2. ผูรวบรวมผักสดสงตลาด  จํานวน  4  ราย 
3. บริษัทสงออกและบริษัทผูคาปจจัยการผลิต  จํานวน  21  ราย 
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน เปนองคกร

ประสานงานกลุมเครือขาย ใหคําแนะนํา สงเสริมและสนับสนุนองคความรูและ
เทคโนโลยีการผลิต  และเปนหนวยใหการตรวจสอบ  จํานวน  31  ราย 

5. สวนราชการตาง ๆ ไดแก สํานักงานตาง ๆ ในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  กรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด  จํานวน 18 ราย  กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 ราย กระทรวงพาณิชย จํานวน 
2 ราย 

6. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน 2 ราย 
7. สถาบันคีนันแหงเอเชียเปนที่ปรึกษาทางดานบริหารจัดการ และการ

วิเคราะหตามยุทธศาสตร จํานวน 7 รายก 

 จากจุดเริ่มตนในป 2546-ปจจุบัน  กลุมเครือขาย cluster ภาคตะวันตก มี
สมาชิกในทกุภาคสวน จํานวนมากกวา 2,000 คน  มีการดําเนินงานและพัฒนาการตาม
ยุทธศาสตรมาพอสมควร  ตลอดจนการมีสวนสนับสนุนกิจกรรมและนโยบายอาหาร
ปลอดภัยของภูมิภาคตาง ๆ และของประเทศเปนระยะ ๆ อีกทั้งยังมีการนําเสนอแนว
ทางการทํางาน ตลอดจนรูปแบบการทํางานของกลุมเครือขาย สูภาครัฐและภาคเอกชน
ในตางประเทศ 
 
 
 
 
 



รูปแบบการดําเนินการกลุมเครือขาย 
ผูผลิตพืชผักปลอดสารพิษในภาคตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  ชวนพิศ  อรณุรังสิกุล, 2549. Cluster Model กับการประยุกตใช 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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