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วิจัย ที่ได้ให้โอกาสแก่ทีมวิจัยสําหรับการดําเนินการโครงการวิจัยในระยะที่ 2 ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

ให้ข้อแนะนําเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการวิจัย 

ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ 

สมาชิก Farmer Shop คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนโครงการวิจัยเป็นอย่างดี ขอบคุณในความทุ่มเทและทํางานอย่างเข้มแข็งของบุคลากรสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ทุกท่าน 

ในนามของหัวหน้าโครงการวิจัย ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน หากมีส่ิงใด

บกพร่อง ใคร่ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ และยินดีน้อมด้วยความขอบคุณ 
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Executive Summary 

 

 The Farmer Shop Project is a participatory action research which utilizes the Value 

Network, the Integrated Supply Chain Management and Fair Trade Idea into the new business 

model. The Project was done in coordination with cooperatives, community enterprises, SMEs and 

OTOP. Its ultimate goal is to develop a value chain management system strengthening the fair 

trade and sustainable practices among participated partners, from both producing and consuming 

sides. The Farmer Shop Project is divided into three phases : 1) “Preparing phase” during one 

year (15 August 2010-14 August 2011) 2) “The Incubation of Prototype Shop” during two years 

(15 August 2011 – 14 August 2013) and 3) “Extention into Community” 

 The result of the preparing phase lead to registration of “Farmer Shop” brand with the 

Department of Intellectual Property by Kasetsart University. The vision of the Farmer Shop is “The 

Retail Store that Producers and Consumers are Mutual Owner”. The mission of the Farmer Shop is 

to bring supply chain management through the farmer shop’s business system in order to achieve 

the target goal of fair trade and make Farmer Shop to be a reliable brand for customers. 

 The main objective of the second phase is to incubate the management system of “the 

community retail shop” at Kasetsart University, in order to scale-up and extend to various 

community shop across the country in the future. 

 The research results show the two years of business performance of the prototype shop ; 

gross sale 2,245,316.50 baht with the cost of goods sold at 1,788,657.16 which gives 

456,659.34 gross profit and 581,902.35 net income. There have been altogether 1,453 

consumers who are members, 236 co-operatives community enterprises, SMEs and OTOP who 

are members and 647 items of various products which are selected to participate the project. 

There are 10 selected products which have been developed and 119 entrepreneurs participated in 

the capability building’s learning forums. 

 The analysis of farmer shop’s context, showed that the farmer shop business model has 

rearranged the relation of supply chain into the alternative solution for small and medium 

producers to access the new market and consumer groups within their community and beyond. On 

the other hand, consumers can access the quality goods at the fair price and able to help 

supporting the small farmers through their consume. 

 Eventually, the farmer shop business model will be scale-up and extended to various 

community shop across the country in order to support local community’s sustainable economy. 
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 One of the research outputs is the learning guideline which will be used as farmer shop 

extending into local communities. It is composed of Community Shop Management Guide, 

Product’s Monitoring Manual for food safety standard, Farmer Shop’s entrepreneurs directory, 

Farmer Shop’s product directory. There are also two extension community shops and one outlet: 

Thai PBS Service Co-operative Ltd. and Prasart Agricultural Co-operatives Ltd. and outlet of 

farmer shop at Raisuwan Shop, Nakhonratchasima province. 

 The findings indicate the farmer shop business model will lead to the system of value and 

fair trade society. This new business model will establish social movement that inspires individuals 

and society to aware the value of fair trade and open up the opportunity for farmers and 

agricultural institutes as well as SMEs, consumer groups. 

 Practitioners and researchers to coordinately create alternative business model for their 

local community. This opportunity will also has an ultimate goal to achieve the country’s 

development goal in the direction of “New Growth Model”. 

 In conclusion, there are five policy recommendations : 1) establish the Farmer Shop 

Association to support and promote the fair trade idea to public 2) establish the Smart 

Entrepreneurs Training Center for small-sized entrepreneurs 3) promote extending Farmer Shop 

Model to develop community’s economic strength 4) establish of Farmer Shop Outlet as the 

marketing learning center in various location 5) provide the information linkage through 

communities and public in order to stimulate the participation in Farmer Shop. 

 The future research opportunities are: How can Farmer Shop contribute increasing the 

agriculturist’s income and community economy? What are the core values of Farmer Shop that 

can support the success of fair trade idea in community? How Farmer Shop’s method helps people 

recognizing the importance of food safety, ecological-friendly production and fair trade idea? Will 

Farmer Shop’s method helps recognizing the fair trade idea and efficiency in business competition 

based on self-reliability for entrepreneurs and consumers in responding to product’s global 

standard and consumer’s support needs? And, What are the supporting policies for small-sized 

entrepreneur’s efficiency? 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop เป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่

ได้นําเอาชุดความรู้เครือข่ายคุณค่าและแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ (Integrated Supply 

Chain Management) และการค้าที่เป็นธรรม มาออกแบบระบบธุรกิจร้านค้าปลีกทางเลือก ภายใต้แบรนด์ 

“Farmer Shop” โดยคาดหวังจะให้ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เป็นกลไกในการผนึกกําลังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ภายใต้โซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบของพันธมิตรธุรกิจ 

(Strategic partner) เพ่ือเปิดโอกาสสําหรับทางเลือกใหม่แก่คนในสังคมที่ตระหนักในการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยและแนวทางการค้าที่เป็นธรรม 

 แผนการวิจัยของโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop แบ่งออกเป็น 3 

ระยะ ประกอบด้วย ระยะเตรียมการ ใช้เวลา 1 ป ี(15 สิงหาคม 2553–14 สิงหาคม 2554) ระยะที่ 2 : 

การบ่มเพาะธุรกิจร้านต้นแบบ ใช้เวลาวิจัย 2 ปี (15 สิงหาคม 2554–14 สิงหาคม 2556) ระยะที่ 3 : 

การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชน 

 ผลการดําเนินการวิจัยในระยะเตรียมการได้นําไปสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ “Farmer 

Shop” กับกรมทรพัย์สินทางปัญญา ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ สโลแกน : ไม่ได้หวังที่

กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา วิสัยทัศน์ : ร้านค้าปลีกท่ีผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน และ 

พันธกิจ : ส่งเสริมให้สมาชิก (ฝ่ายผู้ประกอบการ และผู้บริโภค) ร่วมมือกันในการสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ผ่านกระบวนการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ในแนวทางการค้าที่เป็น

ธรรม และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ใช้เวลาวิจัย 2 ปี มีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะธุรกิจร้าน

ต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในระยะ

ขยายผล โดยผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจ โดยร้านต้นแบบมียอดขายรวม 

2,245,316.50 บาท ต้นทุนสินค้าขาย 1,788,657.16 บาท มีกําไรข้ันต้น 581,902.35 บาท    

 ผลการเช่ือมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน มีสมาชิกด้านผู้ประกอบการ จํานวน 236 ราย สมาชิก

ด้านผู้บริโภค 1,453 ราย มีสินค้าผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 647 รายการ สินค้าผ่านการพัฒนา

ทั้งส้ิน 10 รายการ มีการจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ จํานวน 119 ราย  

การวิเคราะห์บริบทการดําเนินงานของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ช้ีให้เห็นว่า ตัวแบบธุรกิจ

ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ในโซ่อุปทานซ่ึงนําไปสู่ทางเลือกใหม่สําหรับ

ผู้ประกอบการรายเล็กให้เข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้งในระดับชุมชนและร้านค้าปลีกทางเลือกอ่ืนๆ ใน

ขณะเดียวกัน Farmer Shop ก็ได้สร้างโอกาสแก่ผู้บริโภค ในการเข้าถึงสินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรม อีก

ทั้งยังได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยด้วยการอุดหนุนสินค้าจาก Farmer Shop 
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ผลผลิตจากการวิจัยได้นํามาซ่ึงชุดความรู้และคู่มือการจัดการเรียนรู้ ที่จะนําไปใช้ประกอบ

คําแนะนําในระยะการขยายผลสู่ชุมชน ประกอบด้วย คู่มือการจัดการ้านค้าชุมชน คู่มือการตรวจ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทําเนียบผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกโครงการ Farmer Shop 

ทําเนียบรายการสินค้าภายใต้โครงการ Farmer Shop และมีการขยายผลการจัดตั้งและดําเนินงาน

ร้านค้าชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านค้าชุมชนสหกรณ์บริการส่ือสารธารณะ ส.ส.ท. จํากัด และ ร้าน Farmer 

Shop สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด และ Outlet ที่ร้านไร่สุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อค้นพบจากการวิจัยช้ีให้เห็นว่าตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop จะนําไปสู่การพัฒนาเป็น

กระบวนการทางสังคมด้านการค้าที่เป็นธรรม ที่ช่วยสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการราย

ย่อย และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในการเป็นร้านค้าทางเลือกในชุมชน 

ในแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชนและการสานต่อนโยบายการพัฒนาประเทศตาม

แนวทางของ New Growth Model คณะนักวิจัยจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 ประการ ได้แก่ การ

สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการ Farmer Shop เพ่ือการค้าที่เป็นธรรม การจัดให้มีสถาบัน

ฝึกอบรม Smart Entrepreneurs แก่ผู้ประกอบการรายย่อย การขยายตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่

ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การจัดตั้งและดําเนินงาน Outlet Farmer Shop ในรูปแบบของ 

Marketing Learning Center และการดําเนินงานศูนย์สารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารสู่ภาคี

เครือข่าย Farmer Shop และผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนขบวนการค้าที่เป็นธรรม 

ข้อเสนอสําหรับการวิจัยในระยะต่อไป คือ การขยายผลการจัดตั้งและดําเนินการตัวแบบธุรกิจ 

Farmer Shop ในชุมชน โดยมีโจทย์วิจัยที่น่าสนใจ ดังนี้ 

• การจัดตั้งและดําเนินงานร้าน Farmer Shop ในชุมชน จะมีบทบาทในการสร้างรายได้เพิ่มแก่

เกษตรกรและการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไร 

• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการขับเคล่ือนขบวนการการค้าที่เป็นธรรมที่ริเริ่มจากชุมชน

โดยใช้กลไกร้านค้า Farmer Shop มีอะไรบ้าง 

• กลไกของร้านค้า Farmer Shop มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการสร้างความตระหนักแก่คนใน

ชุมชน ในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย การผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการค้าที่เป็นธรรม 

• การขับเคล่ือนสังคมฐานความรู้ผ่านกลไกของเครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop สามารถ

สร้างความตระหนักในเรื่องการค้าที่เป็นธรรม และสร้างสมรรถนะในการแข่งขันบนการพ่ึงพาตนเองแก่

ผู้ประกอบการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

• การจัดตั้งและดําเนินงาน Outlet Farmer Shop ในฐานะที่เป็น Marketing Learning Center 

ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภค เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล และสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจของผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด และข้อเสนอ

เชิงนโยบายในการสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการรายย่อยควรเป็นอย่างไร 
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บทที่ 1 

โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop (ระยะที่ 2) 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดําเนินการในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วมที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การ

สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในที่น้ีได้นํากระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

อย่างบูรณาการมาใช้เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรปูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์ ระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือก ที่จะช่วยลดข้อจํากัดในเรื่องช่องทางการกระจายสินค้าท่ี

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยกําลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน 

โดยคาดหวังที่จะพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีก ที่จําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ภายใต้แบรนด์ 

“Farmer Shop”  

 ผลการดําเนินการในปีแรก ซ่ึงเป็นระยะเตรียมการนั้น ได้ก่อเกิดเป็นภาคีสมาชิก Farmer 

Shop ในด้านเครือข่ายอุปทาน ซ่ึงประกอบด้วย สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ 

SMEs และ OTOP ที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรปูในหมวดอาหาร สินค้าอุปโภคและของใช้-ของที่ระลึก จํานวน 

127 ราย มีสินค้าของผู้ประกอบการที่เป็นภาคีสมาชิกผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดสรรสินค้า 

จํานวน 215 รายการ  

การขับเคล่ือนการดําเนินการของโครงการตามแผนการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของ

นักวิจัยและคณะกรรมการบริหารโครงการ ได้นํามาสู่การกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานโครงการ 

Farmer Shop เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วม “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” โดยใช้

สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” ซ่ึงจะช่วยให้เห็นเอกลักษณ์ของร้าน Farmer 

Shop ที่เป็นทางเลือกแก่คนในสังคม โดยการจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ปัจจุบันได้จด

ทะเบียนเครื่องหมายบริการ “Farmer Shop” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในนามของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว 

กระบวนการวิจัยในระยะเตรียมการได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นข้อจํากัดและ

อุปสรรคของภาคีที่เป็นสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการSMEs และ OTOP ว่า

ยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาด้านการตลาดท่ีมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสูง สําหรับช่องทางการจําหน่ายใน

ไฮเปอร์มาร์ท ตัวเลขค่าการตลาดในระดับ 35 เปอร์เซ็นต์นั้นทําให้ผู้ประกอบการอยู่ในภาวะ “ขาดทุน” 

และยังคงต้องมีความเส่ียงในกรณีที่ ยอดจําหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดก็จะถูกออกจาก

ช้ันวางสินค้าตามข้อตกลง นอกจากนั้นยังพบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน (HACCP, GMP) สูง ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวัฏจักร
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ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) และการเข้าออกจากธุรกิจของผู้ประกอบการดังข้อมูลของ

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ปี 2550 มีผู้ประกอบการ SMEs เลิก

กิจการและอยู่ในภาวะขาดทุน จํานวน  37,048 ราย  

ผลการจัด Road Show ของภาคีสมาชิกผู้ประกอบการ เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ

และหาแนวทางการจําหน่ายสินค้า ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ร่วมกัน ซ่ึงได้ดําเนินการไปจํานวน 8 

ครั้ง มียอดจําหน่าย รวมทั้งส้ิน 582,607 บาท โดยพบว่า การจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ ภายใต้

แบรนด์ Farmer Shop สามารถเจรจาต่อรองและลดค่าการตลาดจากปกติได้ 15-20% และผลการ

ประเมินความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก โดยมีข้อคิดเห็นว่าต้องการ

สนับสนุนสินค้าของสถาบันเกษตรกร การรับรองคุณภาพสินค้าจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ

นโยบายในการจําหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัจจุบัน 

โครงการ Farmer Shop โดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ได้เปิดจําหน่าย

สินค้าภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จํากัด และร้าน

จําหน่ายสถาบันไร่สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การดําเนินการโครงการในระยะที่สองน้ี จะมุ่งเน้นไปที่การดําเนินการโครงการทดลอง 

“ตัวแบบร้าน Farmer Shop” ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ใน

พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร ภายใต้แผนธุรกิจ ระหว่าง 15 สิงหาคม 2554 – 14 สิงหาคม 2556 ที่ประมาณ

การไว้ว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท มีรายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม และกําไรสุทธิ เป็นเงิน 4.2 

ล้านบาท, 4 ล้านบาท และ 2 แสนบาท ตามลําดับ โดยการดําเนินการจะเป็นไปในลักษณะของการบ่ม

เพาะธุรกิจเพื่อให้ได้ชุดความรู้ และแนวทางการนําไปใช้ขยายผลในระยะต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ (ระยะที่ 2 : การบ่มเพาะธุรกิจโครงการ Farmer Shop) 

2.1 การจัดตั้งและดําเนินการร้าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนําร่อง เพ่ือทดสอบ

ระบบและพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบในการ

เข้าถึงตลาด ที่มีแนวทางของการค้าที่เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงแหล่ง

จําหน่าย สินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 

2.2 การสร้างแบรนด์ Farmer Shop เพื่อเข้าถึงผู้ผลิต และผู้บริโภค 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ได้ตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางของการบูรณาการโซ่อุปทาน เพ่ือนําสินค้า

เกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและสนใจเข้าร่วมโครงการ 
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3.2 เป็นการต่อยอดการนําทุนความรู้ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรภายใต้ชุดโครงการ วิจัย

และขยายผลไปในทิศทางของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ตามกรอบทิศทางเชิงนโยบายในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ 

3.3 ได้ช่องทางการตลาดใหม่สําหรับสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรราย

ย่อย ซ่ึงจะช่วยลดปัญหา/ข้อจํากัดในการเข้าถึงตลาด 

3.4  ผลลัพธ์ในรูปของ “ระบบธุรกิจร้านค้าปลีก” สามารถขยายผลไปใช้ประโยชน์สําหรับ 

ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน สหกรณ์ และผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนใน

การแก้ปัญหาความยากจนในอนาคต 

3.5 ภายใต้กระบวนการทํางานในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานไปสู่โซ่คุณค่านั้น เป็นการ

เปิดเวทีให้นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/สถาบันเกษตรกรที่ให้ความสําคัญกับเรื่องระบบคุณค่าและการค้าที่

เป็นธรรม มาร่วมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในสังคม 

3.6 การสร้างดุลยภาพแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพ่ึงพาการส่งออก และ

การนําเข้า 

3.7 การสานตอ่นโยบายการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรไทยภายใต้ยุคการค้าเสรี 

 

1.4 กรอบคิดการวิจัย 

การดําเนินการโครงการนําร่องการจัดตั้งและดําเนินการ Farmer Shop ในระยะที่ 2 จะ

เป็นไปตามแผนการดําเนินงานร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยมีเนื้อที่ 80 ตารางเมตร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” 

โดยคาดหวังว่า จะช่วยเปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจที่มีจิตสํานึกการ

พ่ึงพาและร่วมมือกัน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตวัแบบ Farmer Shop ให้เป็นทางเลือกของคนใน

สังคม ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ใน

ขณะเดียวกันก็จะช่วยลดข้อจํากัดในเรื่องช่องทางการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยที่กําลัง

เผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังจะช่วยยกระดับความสามารถของระบบธุรกิจค้าปลีกในทิศทางของ

ระบบการค้าที่เป็นธรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในแนว

ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.4.1   ภาพรวมของกิจการและแนวคิดธุรกิจ 

 ตัวแบบระบบธุรกิจ ร้านค้าปลีกทางเลือกภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” จะ

ครอบคลุมระบบบริหารจัดการตั้งแต่กิจกรรมระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของโซ่อุปทานสินค้า

เกษตรแปรรูป ตั้งแต่ระบบจัดหาสินค้าเกษตรจากเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจด้านอุปทาน การพัฒนา

คุณภาพสินค้าให้เป็นไปภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน “Farmer Shop” การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระบบการ

บริหารจัดการเครือข่ายด้านอุปทาน ระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก (การจัดหา การจัดวางสินค้า   
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การกําหนดราคาสินค้า การจําหน่ายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การบัญชีและควบคุม การ

รายงานผลการดําเนินงาน) และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop 

 องค์กรที่รับผิดชอบ  

โครงการ Farmer Shop จะดําเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ : “ร้านค้าปลีกทีผู้่ผลิตและผู้บริโภคเปน็เจ้าของร่วมกนั” 

 พันธกิจ   

 มุ่งพัฒนาระบบจัดการโซ่อุปทานผ่านภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึก

การพ่ึงพาและร่วมมือกัน ในการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ให้เป็นที่

เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคและหันมาเป็นลูกค้าประจํา 

 วัตถุประสงค์ 

  1) สร้างตัวแบบร้านค้าปลีกที่ทันสมัย เพ่ือจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี

คุณภาพ ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และหันมาเป็นลูกค้าประจํา 

  2) พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือขยายผลไปสู่

การจัดตั้งและดําเนินงานร้านค้าปลีกแก่ชุมชนที่สนใจ 

  3) การสร้างระบบเครือข่ายพันธมิตรที่เช่ือมโยงโซ่อุปทานในการจัดการพัฒนา

และกระจายสินค้า เกษตรแปรรูป เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจแก่

ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรของไทยในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  4) การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop Thailand เพ่ือ

เตรียมการสําหรับรองรับภาวะการแข่งขันภายใต้นโยบายเปิดเสรี 

  5) การรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าแบรนด์ Farmer Shop เพ่ือลดการนําเข้า

สินค้าจากต่างประเทศ 

 กลยุทธธ์ุรกิจ 

 การเปิดเวทีให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรวมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจโดยเครือข่าย 

สถาบันเกษตรก/สหกรณ์ ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs และผู้บริโภคในสังคมที่เห็นคุณค่าในกรอบ

แนวคิด “การค้าที่เป็นธรรม” ภายใต้การนําของ “สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์”ซ่ึงได้นํากรอบแนว

ทางการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer 

Shop เพ่ือขยายผลไปสู่การจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer Shop ในชุมชนสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ ที่

สนใจในอนาคต 
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 เป้าหมายการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ในระยะที่ 2 

   1) ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีจิตสํานึก “การพ่ึงพาและร่วมมือกัน” 

และเห็นชอบในแนวคิด “การค้าที่เป็นธรรม” เข้ามาเป็นสมาชิกในส่วนของเครือข่ายด้านอุปทานปีแรก 

100 ราย ปีที่สอง 100 ราย 

   2) ผู้บริโภคที่เป็นประชาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีพันธมิตร

สมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มของผู้บริโภคปีแรก จํานวน 200 ราย ปีที่สอง จํานวน 200 ราย 

   3) ยอดจําหน่ายสินค้าในร้าน ปีแรก เดือนละ 50,000 บาท ปีที่สองเดือนละ 

100,000 บาท  

   4) สินค้าของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นสมาชิก Farmer 

Shop ได้รับการพัฒนาด้านกิจกรรมการผลิต การพัฒนาคุณภาพ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปีละ 5 

รายการสินค้า 

   5) ผู้ประกอบการและตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมใน

เวทีเรียนรู้การพัฒนาธรุกิจ ปีละ 60 ราย 

   6) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ Farmer 

Shop อยู่ในระดับ “ดี” 

   7) ได้ชุดความรู้และทีมพ่ีเล้ียง สําหรับการขยายผลการจัดตั้งและดําเนินงาน

ร้าน Farmer Shop ในชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ ภายใต้ทีมงานสถาบัน Farmer Shop เมื่อส้ินสุดการ

พัฒนาตัวแบบเดือนกันยายน 2556 

 โอกาสของธรุกิจ 

 สถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ 

และผู้ประกอบการOTOP และ SMEs ในปัจจุบันประสบปัญหาและข้อจํากัดในการจําหน่ายสินค้าเกษตร

แปรรูป และการเข้าถึงผู้บริโภค อีกทั้งช่องทางการตลาดในส่วนของไฮเปอร์มาร์ท และร้านสะดวกซ้ือมี

ค่าใช้จ่ายการตลาดสูงจนไม่สามารถพ่ึงพาช่องทางการตลาดดังกล่าวได้ กอปรกับช่องทางการตลาดท่ี

รัฐให้การสนับสนุนก็ไม่ใช่ช่องทางการตลาดท่ีต่อเนื่อง อีกทั้งนโยบายการเปิดเสรีที่เปิดโอกาสให้สินค้า

จากต่างประเทศเข้ามาวางจําหน่ายเป็นจํานวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อดุลการค้าของประเทศและเป็น

อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของไทยสูงกว่า 

ดังนั้นการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop ในที่น้ีนอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกท่ีเป็น

ธรรม ซ่ึงจะเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้ผลิต และผู้บริโภคแล้วยังเป็นการเปิดพ้ืนที่เรียนรู้ ให้แก่ผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค ในแนวทางของการพัฒนาระบบธุรกิจสร้างสรรค์ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมของคนไทยอุดหนุนสินค้าไทย กําไรเป็นของคนในชาติด้วย 
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 การวิเคราะห์ธุรกิจ 

 1)   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 1.1) ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีจิตสํานึกการพ่ึงพาและร่วมมือ

กันและเห็นชอบในแนวคิด “การค้าที่เป็นธรรม” 

 1.2) ประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์และผู้ยริโภคที่สนใจอุดหนุนสินค้าภายใต้

แบรนด์ “Farmer Shop” สินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตโดนสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และ

SMEs ที่ส่ังซ้ือวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรง คาดว่าในปีแรกจะมียอดจําหน่ายเดือนละ 50,000 บาท

และเดือนละ 100,000 ภายในปีที่ 2 

 1.3) ผู้บริโภคในสังคม โดยจําหน่ายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายร่วมกับภาคี 

คาดว่าจะมีรายได้จากการจําหน่ายเดือนละ 50,000 บาท และ 1000,000 บาทในปแีรกและปทีี่ 2 

 1.4) เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทางเครือข่ายทาง

สังคมอินเตอร์เน็ท Facebook ที่จะส่ังซื้อสินค้าผ่านระบบขายตรง (Direct Marketing) 

 2)   กลยุทธก์ารตลาด 

 2.1)   ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

  สินค้าที่ผ่านการคัดสรรมาจําหน่ายในร้าน จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน “ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองคุณภาพของ Farmer Shop” และเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ที่ส่ังซ้ือวัตถุดิบจากเกษตรกร

ไทยโดยตรง 

 2.2)   กลยุทธ์ด้านราคา 

  การกําหนดราคาสินค้า จะเป็นไปภายใต้กรอบคิดการค้าที่เป็นธรรม

และใช้หลักการ “Value pricing” กล่าวคือตั้งราคาตามคุณค่าของสินค้า ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม 

 2.3)   กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 

  ระยะแรก จะจําหน่าย้าน ณ ร้านต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเปิดตัวร่วมกับหน่วยงานภาคี เพ่ือให้รู้จัก

แพร่หลาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมรู้จัก 

  ระยะที่สอง จะขยายผลจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer Shop ในร้าน

สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน สหกรณ์ และหน่วยงานที่สนใจ 

  ระยะที่สาม หลังจากพัฒนาระบบ การบริหารจัดการได้ครบวงจรมี

สินค้าหลากหลายจนกระทั่งร้าน Farmer Shop มีองค์กรรองรับอย่างชัดเขนจึงจะได้พัฒนาช่องทางการ

จัดจําหน่ายสินค้าภายใต้ แบรนด์ Farmer Shop ไปยังตลาดต่างประเทศโดยจะเริ่มที่ช่องทางของร้าน

สหกรณ์ (Consumer Cooperative) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกัน 
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 2.4)   กลยทุธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 จัดโครงการส่งเสริมการขายในกิจกรรมวันสําคัญ ได้แก่ เทศกาล

ปีใหม่ วันแม่ วันพ่อ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่ือสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ 

 การจัดกิจกรรมเปิดตัวร่วมกับห้างสรรพสินค้าและหน่วยงานภาคี 

ทั้งกิจกรรมวิชาการและการส่งเสริมการขาย 

 พัฒนาเครือข่าย (Facebook) ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา เยาวชน 

 การจัดกิจกรรมประกวดแชมป์ธุรกิจในกลุ่มนิ สิต นักศึกษา 

สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก 

  3)   แผนการบริหารจัดการ 

    การบริหารจัดการ Farmer Shop อาจจําแนกเปน็ 2 ส่วน 

    3.1)   การพัฒนาระบบธุรกิจโครงการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพ่ือ

พัฒนาระบบการจัดการ การผลิต การขนส่งกระจายสินค้า การพัฒนาคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ แก่

ผู้ประกอบการภายใต้โซ่อุปทาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า ลดต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า และการ

ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน (รูปที่ 1) 

    ส่วนที่ 1 เป็นการสร้างเครือข่ายด้านอุปทานในกลุ่มของผู้ประกอบการที่

เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ Farmer Shop และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและผลิตสินค้าใน 3 หมวด 

ได้แก่ อาหาร สินค้าอุปโภค และของใช้-ของที่ระลึก 

    ส่วนที่ 2 การพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยจะใช้กลไกของ

คณะกรรมการรับรองคุณภาพ “Farmer Shop” ในการรับรองสินค้า 

    ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน ภายใต้กลไกของทีม

วิจัยโครงการ Farmer Shop สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยที่

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้า และแนวทาง

การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน 

    ส่วนที่ 4 เป็นการจําหน่ายสินค้าอยู่ในกลไกร้านค้าปลีก Farmer Shop ซ่ึง

ในระยะแรกจะพัฒนาตัวแบบและเมื่อมีระบบที่สมบูรณ์แบบก็จะขยายผลนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดตั้ง

ร้านค้าปลีกทางเลือกที่จําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรมแก่ชุมชน สหกรณ์ หรือ

หน่วยงานที่สนใจ โดยการประสานงานกับสถาบันรหัสสากลเพ่ือการจัดให้มีบาร์โค้ดสําหรับสินค้า

โครงการ Farmer Shop 

    ส่วนที่ 5 เป็นการรณรงค์ให้คนในสังคมให้ความสนใจและอุดหนุนสินค้าใน

ร้าน “Farmer Shop” บนคุณค่าที่กําหนดไว้ “สินค้ามีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม” 
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รูปที่ 1.1 กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop 
 

      3.2)   โครงสร้างการบริหาร 

     การบริหารจัดการโครงการร้าน Farmer Shop จะเป็นไปภายใต้การกํากับ

ดูของคณะกรรมการโครงการร้าน Farmer Shop ซ่ึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์และทีมวิจัยโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop โดยคณะกรรมการ

โครงการฯ จะทําหน้าที่บริหารจัดการโครงการร้าน Farmer Shop ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและระเบียบ

ป ฏิบั ติ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว าม เ ห็ น ชอบจ ากสถาบั น วิ ช าก า ร ด้ า นสหกร ณ์  คณะ เ ศ รษฐศ าสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากรประจํา 3 คน ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานบัญชี-การเงิน  

และพนักงานคลังสินค้า (รปูที่ 2) 
 

 
 

รูปที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารงานตัวแบบร้าน Farmer Shop 

การสรางแบรนด Farmer Shop

การจําหนายสินคาแกผูบริโภค
การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีก

การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน

การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน และย่ังยืน

อาหาร สินคาอุปโภค ของใช-ของท่ีระลึก

ระ
บบ

ธุร
กิจ

ขอ
งF

ar
me

r S
ho

p
กา
รพ

ัฒน
าร
ะบ

บธ
ุรกิ
จใ
นทิ

ศท
าง
ขอ

งก
าร
จัด

กา
รโ
ซอุ

ปท
าน
อย

าง
บูร

ณา
กา
ร

การคัดสรรสินคา 3 หมวด

1)

2)

3)

4)

5)

การสรางเครือขายอุปทานในสินคา 3 หมวด
(อาหาร สินคาอุปโภคบริโภค และของใช-ของท่ีระลึก)

การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐานและการ
พัฒนาบรรจุภัณฑภายใตภาคีหนวยงานพันธมิตร ไดแก
สถาบันอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน (ระบบผลิต-
จัดหา-สงมอบ-ตรวจสอบยอนกลับ)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีกเพื่อจําหนาย
สินคาในราคาเปนธรรม

การสรางแบรนดFarmer Shop ภายใตแนวคิด
“รานคาปลีกทางเลือกท่ีมีสินคามีคุณภาพ ราคาเปนธรรม

และเปนสินคาของคนไทย”
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  4)   ประมาณการเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน 

  งบประมาณเงินลงทุน ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานท่ี (เดือนละ 12,000 บาท) 

ค่าตกแต่งสถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 3 ล้านบาท 

  5)   ประมาณการรายได้ – รายจ่ายดําเนินงาน 

  ในช่วงเวลาของการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมีแผนการเปิดดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2554 ใช้เวลาทดสอบระบบ 

2 เดือน และเริ่มดําเนินการ เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป และใช้เวลาในการบ่มเพาะธุรกิจ 2 ป ี

ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทานผ่านกลไกเครือข่ายผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่น่าสนใจ

เข้าเป็นสมาชิกระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 ซ่ึงคาดการประมาณรายรับ – 

รายจ่ายไว้ดังนี้ 

 

โครงการพฒันาตัวแบบร้าน Farmer Shop 

ประมาณการรายได้ – รายจ่าย 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 

 

รายการ ต.ค.54 – ก.ย.55 ต.ค.55 – ก.ย.56 

1. รายได้รวม : 1,220,000 3,062,000 

 1.1 รายได้จากการจําหน่ายสินค้า  

1.2 เงินอุดหนนุค่าจ้างพนักงาน 

1.3 เงินอุดหนนุอ่ืนๆ 

600,000 

420,000 

200,000 

2,400,000 

462,000 

200,000 

2. รายจ่ายรวม : 1,200,000 2,842,000 

 2.1 ต้นทุนสินค้าขาย 480,000 1,920,000 

 2.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน   

      2.2.1 ค่าใช้จ่ายพนกังาน  420,000 462,000 

      2.2.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  

             (ค่าสาธารณปูโภค , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

240,000 360,000 

      2.2.3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (10% ยอดขาย) 60,000 100,000 

3. รายได้สุทธิส่วนเกิน (ส่วนขาด) 20,000 220,000 

 
หมายเหตุ :  ประมาณการรายไดจ้ากการจาํหนา่ยสินค้าปีแรก เดือนละ 50,000 บาท และปีที่สอง เดือนละ 100,000 บาท 
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1.5 กระบวนการวิจัย 

การจัดตั้งและดําเนินการโครงการ Farmer Shop ในระยะที่ 2 จะมุ่งไปที่การบ่มเพาะธุรกิจ

ร้านค้าปลีกควบคู่กับการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop ตามกรอบ

แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น โดยกระบวนการวิจัย จะประกอบด้วย การดําเนินการที่สําคัญ 4 ข้ันตอน  

(รูปที่ 3) 

5.1 การเตรียมการร้านค้า ประกอบด้วย กําหนดสถานที่ตั้ง การตกแต่งร้าน การจัดช้ันวาง

สินค้า การวางระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ การจัดจ้าง เพื่อดําเนินการตามแผน  

5.2 การทดสอบระบบเป็นเวลา 2 เดือน เพ่ืออบรมบุคลากรและปรับระบบบริหารจัดการ

กับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การอบรมบุคลากร การปรับระบบบริหารจัดการ การเปิดดําเนินการอย่าง

ไม่เป็นทางการ  และการประชุมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง 

5.3 การดําเนินการโครงการ Farmer Shop ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้

โซ่อุปทาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการร้านค้าปลีก การประชุมคณะกรรมการฯ การพัฒนา

เครือข่ายพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานตามกรอบแนวคิด / วิสัยทัศน์ การติดตามประเมินผล และการ

ติดตามย้อนกลับ / มาตรฐานสินค้า 

5.4 การสร้างแบรนด์ Farmer Shop ประกอบด้วย การส่งเสริมการขาย การ

ประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายสมาชิก และการติดตามแบรนด์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ประชาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจ 

 

 
 

รูปที่ 1.3 กระบวนการโครงการ Farmer shop ระยะที ่2 : การบ่มเพาะธุรกิจ 
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คําศัพท์ที่ใช้ในโครงการวิจัย : 

1. ผู้ประกอบการรายย่อย  หมายถึง ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปไทย ในกลุ่ม SMEs 

OTOP วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ซ่ึงมีการ

จ้างงานไม่เกิน 200 คน 

2. ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop หมายถึง ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีผ่านการคัดสรรเข้า

ร่ วมโครงการ วิ จัย  และมี สินค้า ผ่านการคัดเ ลือกจาก

คณะกรรมการคัดเลือกสินค้าโครงการ Farmer Shop และมี

รหัสสมาชิก Farmer Shop 

3. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซ้ือสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ จาโครงการโดยมิได้เป็น

สมาชิกโครงการ 

4. ภาคีเครือข่ายผู้บริโภค Farmer Shop หมายถึง ผู้บริโภคที่เห็นชอบในปณิธาน/ วิสัยทัศน์ และสมัคร

ใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

5. ภาคีเครือข่ายโซ่อุปทาน (Supply chain) หมายถึง ลําดับของกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องในการ

จัดเตรียม จัดหา การจัดการส่งมอบสินค้า กระจายสินค้า และ

มีส่วนร่วมในธุรกิจของโครงการ Farmer Shop ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

3 ระดับ ได้แก่ ระดับกิจกรรมต้นนํ้า ในการจัดหาวัตถุดิบ/

ปัจจัยการผลิต ระดับกิจกรรมกลางน้ํา ได้แก่ การผลิต การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การ

วางแผนธุรกิจ ระดับกิจกรรมปลายนํ้า ได้แก่ กิจกรรม

กระจายสินค้าสู่ตลาดและผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การ

สร้างแบรนด์ 

6. มาตรฐานคุณภาพสินค้า หมายถึง มาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ระบุ ไ ว้ ในฉลากสินค้า  ไ ด้แก่ 

มาตรฐาน อย. มาตรฐานโอทอป มาตรฐาน HACCP มาตรฐาน 

GMP มาตรฐานฮาลาล มาตรฐาน IFOAM มาตรฐานข้าว

คุณธรรม เป็นต้น 

7. การค้าที่เป็นธรรม หมายถึง  การปฏิบัติของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจ 

Farmer Shop ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน-สังคม 

ส่ิงแวดล้อม และจริยธรรม ที่คํานึงถึงความเท่าเทียม ซ่ึงเข้าไป

เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านการจัดซ้ือ จัดจ้าง จําหน่าย 

การให้ข้อมูล-การส่งเสริมการตลาด การทําสัญญา และความ

รับผิดชอบในธุรกิจ 



บทที่ 2 

แนวคิด และกรอบการดําเนินงานการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

 

2.1 ประวัติความเป็นมา 

 ด้วยตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างการผลิต การตลาด และการบริโภคของคนใน

สังคมท่ีเป็นผลสะท้อนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ได้แก่ ปัญหามลพิษและ

ส่ิงแวดล้อมจากการใช้สารเคมี การตัดไม้ทําลายป่าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภาคครัวเรือน

และภาคอุตสาหกรรม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจาก “ธุรกิจที่แสวงหากําไร” จนไม่คํานึงถึง

ความเดือดร้อนของประชาชน พฤติกรรมการบริโภคนิยมที่นําไปสู่ปัญหาหนี้สิน ยาเสพติด และโรคภัย

ไข้เจ็บ อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหาร และการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เร่งรีบของคนรุ่นใหม่ และ

เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกําหนดข้ึนตามกระแสโลกาภิวัฒน์ จนทําให้คนในสังคมมีความสุขน้อยลง 

 ข้อค้นพบจากการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ใน

ระยะที่ 4 พ.ศ. 2553 ได้ช้ีให้เห็นว่าข้อจํากัดและอุปสรรคสําคัญที่ทําให้แนวนโยบายในการส่งเสริม

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs, OTOP, วิสาหกิจชุมชน) ไม่ประสบ

ความสําเร็จเนื่องมาจากโครงสร้างการตลาดที่เป็นอยู่ไม่เอ้ืออํานวยต่อกลุ่มคนเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นคนส่วน

ใหญ่ของประเทศ และประสบปัญหาหน้ีสิน เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน แหล่งปัจจัยการผลิต 

และตลาด ได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม แนวทางแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งไปที่การสร้างกลไกเช่ือมโยงให้

เกิดทางเลือกใหม่ในรูปแบบของระบบธุรกิจใหม่ที่เช่ือมโยงให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถนําผลผลิต

ไปสู่ผู้บริโภค โดยต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความย่ังยืน 

 ดังนั้นการออกแบบการวิจัยสําหรับ “การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop จึงได้ดําเนินการ

ข้ึนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยนําทุนความรู้จากการวิจัย ในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 

การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ และกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) 

มาใช้ในการเช่ือมโยงภาคีพันธมิตร ภายใต้ค่านิยมร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา “ตัวแบบธุรกิจ

สร้างสรรค์” ที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่เป็นอยู่อย่างเป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่ “การค้าท่ี

เป็นธรรม” 

 การดําเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop” ระยะที่ 2 เป็น

ลักษณะของโครงการต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก (15 ส.ค. 2553-14 ส.ค. 2554) เป็น

การเตรียมการเพื่อรณรงค์สร้างเครือข่าย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การออกแบบและจัดทําแผนธุรกิจ 

ระยะที่ 2 (15 ส.ค. 2554 – 14 ส.ค. 2556) เป็นระยะการบ่มเพาะธุรกิจร้านต้นแบบ การสร้างแบรนด์ 
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Farmer Shop และการพัฒนากลไกการนําไปสู่การขยายผลสู่ชุมชน และ ระยะที่ 3 (ตั้งแต่ 15 ส.ค. 

2556) เป็นระยะขยายผลสู่ชุมชน 

 เรื่องราวของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเอกสารเล่มน้ีเป็นการประมวลข้อสรุปที่เป็น

ผลการวิจัยส้ินสุดระยะที่ 2 ซ่ึงจะนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนต่อไป 

 

 
 

 

2.2 ค่านิยมร่วม 

 ภายใต้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ได้นํามาซึ่งการ

กําหนดค่านิยมร่วม สําหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบธุรกิจ Farmer Shop เพ่ือนํามาเป็นบรรทัดฐานใน

การปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบ เพื่อการบรรลุเห้าหมายร่วม ดังนี้ 

 เราใส่ใจในการคัดสรรสินค้าอาหารปลอดภัย และสินค้าที่มีคุณภาพมาจําหน่ายแก่สมาชิก 

 เราให้ความสําคัญในการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจ 

 เราดําเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานร่วมกับภาคีพันธมิตร เพ่ือสร้างทางเลือก

ในการเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม 

 เราจะใช้ “ร้าน Farmer Shop” เป็นกลไกที่คนในชุมชนทั้งกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค ได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 

 ความสําเร็จของเราอยู่ที่ความพึงพอใจของสมาชิกและคนในชุมชนที่มีต่อร้าน Farmer Shop 

 การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของพนักงาน  

 ผลประกอบการที่เป็นไปตามแผนธุรกิจ  
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 จํานวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมและรับประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม  

 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการบริโภคสินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรม การเพ่ิมสมรรถนะของ

ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้ามีคุณภาพ อาหารปลอดภัย 

 

2.3 สโลแกน : “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” 

 เป็นข้อความที่ส่ือให้คนในสังคมเห็นความตั้งใจในการดําเนินธรุกิจของ Farmer Shop ที่แตกต่าง

ไปจากตัวแบบธุรกิจอ่ืนที่มุ่งไปที่การทํากําไร แต่ Farmer Shop ต้องการสมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

การอุดหนุนสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 

 

2.4 วิสัยทัศน์ : “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” 

 เป็นข้อความที่ส่ือให้เห็นว่า ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop นั้นเกิดจากความร่วมมือของทั้งกลุ่ม

ผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภค ในการสร้างสรรค์ธุรกิจร่วมกัน 

 

2.5 พันธกิจ : 

 การจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจของ Farmer Shop โดยสร้างภาคีเครือข่ายอุปทานที่

เห็นชอบในค่านิยมและวิสัยทศัน์ Farmer Shop และการคัดสรรและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาจําหน่าย

แก่สมาชิกกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้กลไกของร้านค้าปลีกชุมชนในการสร้างทางเลือกแก่คนในชุมชนได้มี

โอกาสเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม 

 

2.6 วัตถุประสงค์ : 

1) สร้างตัวแบบร้านค้าปลีกที่ทันสมัย เพ่ือจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ภายใต้  

แบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และหันมาเป็นลูกค้าประจํา 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือขยายผลไปสู่การจัดตั้งและ

ดําเนินงานร้านค้าปลีกแก่ชุมชนที่สนใจ 

3) การสร้างระบบเครือข่ายพันธมิตรที่เช่ือมโยงโซ่อุปทานในการจัดการพัฒนาและกระจาย

สินค้า เกษตรแปรรูป เ พ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจแก่

ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรของไทยในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop Thailand เพ่ือเตรียมการ

สําหรับรองรับภาวะการแข่งขันภายใต้นโยบายเปิดเสรี 

5) การรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าแบรนด์ Farmer Shop เพ่ือลดการนําเข้าสินค้าจาก

ต่างประเทศ 
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2.7 กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop นั้นเป็นการต่อยอดใช้ทุนความรู้ 

“เครือข่ายคุณค่าการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการในธุรกิจ” และ “กรอบการพัฒนาระบบคุณค่า

และการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform)” มาใช้ในการออกแบบระบบธุรกิจ Farmer Shop โดยการ

ดําเนินงานจะเป็นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partners) ที่เห็นชอบ

ในค่านิยมร่วมและมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพ่ือลดข้อจํากัด

การเข้าถึงตลาด เข้าถึงผู้บริโภค ของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย/ สถาบันเกษตรกร ในขณะเดียวกันก็

จะเปิดโอกาสแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิก

ของร้าน ซ่ึงรูปที่ 4 จะแสดงให้เห็นระบบธุรกิจสร้างสรรค์ของร้าน Farmer Shop ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ระบบธุรกิจสร้างสรรค์ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” 

 

 2.7.1 ทีมวิจัย ทําหน้าที่ในการพัฒนาระบบธุรกิจของร้าน Farmer Shop ดังนี้ 

 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข่ารวมโครงการ ด้วยการสรรหาผู้ประกอบการที่
เห็นชอบในค่านิยมร่วมและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็นชมรม หรือ สมาคมผู้ประกอบการ Farmer Shop สู่

การเป็นสังคมฐานความรู้ที่จะพัฒนาสมรรถนะธุรกิจให้เข้มแข็งบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกัน 

 การคัดสรรสินค้าตามเงื่อนไขคุณภาพ Farmer Shop โดยใช้กลไกคณะกรรมการ

บริหารโครงการและคณะกรรมการคัดสรรสินค้าเข้าโครงการ 
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 การจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการ และการจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์แก่สมาชิกผู้บริโภคและชุมชน 

 การสร้างกลไกรับรองคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop ในรูปแบบของคู่มือการ

ประเมินคุณภาพเพ่ือใช้สุ่มตรวจประเมินสินค้าของเครือข่ายผู้ประกอบการ 

 การติดตามแบรนด์ Farmer Shop เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาระบบธุรกิจ 

สู่การบรรลุค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ที่กําหนด 

 การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการ Farmer Shop เพ่ือยกระดับ

เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีค่านิยมร่วม และเห็นชอบในการขับเคล่ือนสู่สังคมการค้าที่เป็นธรรมให้มี

กลไกการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาเป็นสังคมฐานความรู้ “การค้าที่เป็นธรรม” อักทั้งจะช่วยให้มี

กลไกการเจรจากับหน่วยธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แก่สมาชิกผู้บริโภคและชุมชนเพ่ือการกินดีอยู่ดีของคนใน
ชุมชน การรณรงค์ให้คนในชุมชนและสังคม หันมาสนับสนุนเกื้อกูลร้านค้าชุมชน ให้เป็นกลไกการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นและเป็นธรรม 

 การส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจ ร้านต้นแบบ การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการร้านค้า

ชุมชน การพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินคุณภาพสินค้าของภาคีผู้ประกอบการ และการสร้างทีมงาน

ส่งเสริมร้านค้าชุมชนในระยะขยายผล 

2.7.2 ร้านค้าชุมชน ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop เป็นร้านค้าชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการ 

ภายใต้ค่านิยมร่วม และวิสัยทัศน์ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกนั” โดยมีทีมงานวิจัยให้

การสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้า ซ่ึงจะประกอบด้วย 

 การจัดหา/ ส่ังซ้ือสินค้าจากเครือข่ายผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกร้าน Farmer Shop 

โดยอาจพิจารณาจากแคตาล็อคสินค้าที่ทีมวิจัยให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.cai.ku.ac.th/ 

farmershop/html/products.html) หรือจากภาคีผู้ประกอบการในชุมชนที่มีสินค้าได้มาตรฐานตามเงื่อนไข 

Farmer Shop ที่ผ่านการรับรองจากทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ Farmer Shop 

 การจําหน่ายสินค้าแก่สมาชิกผู้บริโภค ตามระเบียบของร้านท่ีมีการสะสมแต้มเพ่ือ

จัดสรรเงินเฉล่ียคืนตามส่วนซื้อแก่ผู้บริโภค 

 การจัดช้ันสินค้าให้มีบรรยากาศและเกิดความสะดวกแก่ผู้ซ้ือ 

 การจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามระเบียบ 

 การจัดทํารายงานการเงินและจัดทําบัญชี ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
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 การดูแล เปิด-ปิด ร้านค้าและให้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบและแผนธุรกิจของร้าน 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ และความพึงพอใจของสมาชิก 

2.7.3 เครือข่ายผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสินค้าที่ผ่าน

การคัดสรรสินค้า Farmer Shop และสมัครเป็นสมาชิกโครงการ Farmer Shop โดยยินดีปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของเครือข่ายผู้ประกอบการ จะมีหน้าที่ดังนี้ 

 การนําสินค้าเข้าสู่เวทีคัดเลือกสินค้าตามเงื่อนไข เพ่ือการเผยแพร่ในแคตาล็อคสินค้า 

Farmer Shop  

 การจําหน่ายสินค้าแก่โครงการ และร้านค้าชุมชนเพ่ือจําหน่าย ภายใต้แบรนด์ Farmer 

Shop ตามข้อตกลง 

 การสร้างเครือข่ายกับเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร เพ่ือการลดข้อจํากัดเรื่องการขาด
แคลนวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน 

 การเข้าร่วมเวทีเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อการยกระดับสมรรถนะในการดําเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน 

 การเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนชมรม/ สมาคมผู้ประกอบการ Farmer Shop 

เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ 

2.7.4 เครือข่ายผู้บริโภค ได้แก่ ผู้บริโภคในชุมชนที่มีร้าน Farmer Shop ดําเนินงาน ที่สมัครใจ

เข้ามาเป็นสมาชิกร้าน และมีสินธิ์ในร้าน ดังนี้ 

 การอุดหนุนสินค้าในลักษณะของการเป็นลูกค้าประจํา เพ่ือสนับสนุนระบบธุรกิจ

ชุมชนที่ตนเองเป็นเจ้าของ บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ 

 การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ร้าน Farmer Shop จัดให้บริการ ตามความต้องการ

ของสมาชิก ได้แก่ โครงการเสวนา “อาหารเพ่ือสุขภาพ” โครงการของขวัญปีใหม่ โครงการซ้ือข้าวจาก

ชาวนา โครงการอาหารสุขภาพ ฯลฯ 

 การมีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่ควรนํามาจัดจําหน่าย การ

ให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงบริการ 

 การรับเงินเฉล่ียคืนตามส่วนซ้ือ และสวัสดิการ ของขวัญ ของชําร่วย ในเทศกาลพิเศษ

ต่างๆ  

 



บทที่ 3 

ระบบธุรกิจ Farmer Shop 

 

 การพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop ในช่วงเวลาของการวิจัย ระยะที่ 2 (15 สิงหาคม 2554 – 

14 สิงหาคม 2556) เป็นเวลา 2 ปี โดยการบ่มเพาะธุรกิจร้านต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นไปตาม

แนวคิดธุรกิจ และแผนธุรกิจที่ได้นําเสนอในช่วงระยะเวลาเตรียมการ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 

2554) ซ่ึงได้ประมาณการรายได้ในปีแรกไว้เดือนละ 50,000 บาท รายได้ในปีที่สอง เดือนละ 100,000 

บาท โดยคาดว่าจะมีรายได้รวมทั้งส้ิน 4,282,000 บาท มีรายได้สุทธิจากการดําเนินงาน 240,000 บาท 

 การพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน ระเบียบ 

และแนวปฏิบัติต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 โครงสร้างระบบการบริหารงาน 

 ในที่น้ีจะกล่าวถึงโครงสร้างการบริหารงานร้านต้นแบบ Farmer Shop ซ่ึงดําเนินการที่คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (รูปที่ 5) 

 3.1.1 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและ

แผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการดําเนินงาน ภายใต้

โครงการวิจัยโดยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร การให้คําแนะนําแก่พนักงานและติดตามการ

ปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงาน การประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และการจัดทําคู่มือ

การตรวจประเมินคุณภาพสินค้า 

 3.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กํากับดูแลเชิงนโยบายและแผนธุรกิจ โดยใช้การประชุม

ประจําเดือนในการรับทราบผลการดําเนินงาน ให้คําแนะนําด้านธุรกิจและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ 

 คณะกรรมการประกอบด้วย 

 ประธานกรรมการ : คุณกาญจนา คูหากาญจน์ 

 รองประธานฯ :  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ 

 กรรมการ  :  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ 

 กรรมการ  :  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ 

 กรรมการ  :  คุณถนัด เบิกนา 

 กรรมการ  :  คุณสะอาด จึงสมานญาติ 

 กรรมการ  :  คุณใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ 
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 3.1.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่ตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงิน บัญชี และเอกสาร

หลักฐานด้านการเงิน บัญชี สมุดเงินฝากธนาคาร และการรับรองงบการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายและ

ระเบียบของร้าน 

 3.1.4 ผู้จัดการ มีหน้าที่บริหารจัดการร้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจและแผนการ

ดําเนินงาน ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหาร กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไป

ตามนโยบาย ระเบียบ คําส่ัง การพัฒนาทีมงาน และการติดตามแบรนด์ร้าน Farmer Shop 

 3.1.5 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี/ โครงการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําบัญชี 

ตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงิน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือ

ประเมินการดําเนินงานและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารเป็นประจําทุก

เดือน และรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา  

 3.1.6 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน และโครงการพิเศษ มีหน้าที่ประสานงานจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และระบบ IT เป็นประธานตรวจนับสินค้าคงเหลือ

ทุกสัปดาห์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตาม

นโยบาย และแผนการดําเนินงานร้าน  

 3.1.7 พนักงานฝ่ายจัดซื้อและการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดซ้ือ การจัดทําเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และหลักฐานการรับ-จ่ายเงินสินค้า การจัดทําฐานข้อมูลสินค้า 

การจัดส่งเงินเข้าบัญชีโครงการ การเก็บรักษาเงินสดแผนกสินค้า แผนก Fresh food ตลอดจนงาน

มอบหมายอ่ืน ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ และรายงานผลการดําเนินงานของร้านในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารทุกเดือน 

 3.1.8 พนักงานคลังสินค้า มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคลังสินค้า และการจัดวางสินค้าในร้านให

เป็นไปตามระเบียบ การดูแลเปิด-ปิดร้าน การตรวจนับสินค้าคงเหลือ การบริการต่างๆ และงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 3.1.9 พนักงานขาย มีหน้าที่รับผิดชอบการจําหน่ายสินค้า และบริการสมาชิก การจัดรณรงค์

สมาชิก ปฏิบัติงานรับจ่ายเงินของร้าน การประสานงานกับแผนกจัดซ้ือ การตรวจนับสินค้า และงาน

อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบและคําส่ัง 

 3.1.10 พนักงานฝ่ายสนับสนุนและกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทําป้าย

ประชาสัมพันธ์ ทําเนียบสินค้า สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมโครงการ

พิเศษ ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย 

 3.1.11 ทีมงาน Young Ambassador มีหน้าที่สนับสนุนและปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการ

พิเศษ กิจกรรม Road show และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย 
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รูปที่ 3.1 โครงสร้างการบริหารงานร้านต้นแบบ Farmer Shop 

 

3.2 ระบบการบริหารจัดการ 

 ระบบบริหารจัดการ้านต้นแบบ Farmer Shop เป็นไปภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหาร 

และกรอบการวิจัยโครงการ “การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop” ซ่ึงได้สร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมกับภาคี กําหนดค่านิยมร่วม สโลแกน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังได้กล่าวรายละเอียด

ไว้ข้างต้น การบริหารจัดการร้านต้นแบบในช่วงระยะเวลาการบ่มเพาะธุรกิจ (15 สิงหาคม 2554- 14 

สิงหาคม 2556) ตามโครงสร้างการบริหารงาน เป็นไปตามระบบงานและระเบียบปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 

 3.2.1 ระบบงาน 

  ระบบงานร้านต้นแบบ จะเป็นไปตามแผนธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วยงานที่สําคัญ 3 กลุ่ม

กิจกรรม ได้แก่ งานส่ังซ้ือสินค้า งานรับสินค้า งานจ่ายชําระสินค้า งานขายและรับเงินสดจากการขาย 

งานเช็คสต็อก งานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน (รูปที่ 6) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รูปที่ 3.2  ระบบงานร้านต้นแบบ 

 

1) งานสั่งซื้อสินค้า  

1.1 จุดประสงค์ 

 เพ่ือให้มีสินค้าตามนโยบายในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการให้บริการแก่

สมาชิกอย่างสม่ําเสมอ สินค้าจูงใจ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ลูกค้า และไม่มีสินค้ามากเกินจําเป็นซ่ึงจะส่งผลกระทบทําให้ต้นทุนสินค้าขายสูงเกินไป มี

การบันทึกรายการอย่างเหมาะสมสามารถระบุที่มา-ที่ไป ตรวจสอบย้อนกลับได้ มีระบบเตือนภัยใน

การตรวจสอบสินค้าเส่ือมสภาพ สินค้าหมดอายุ สินค้าใกล้หมดสต็อก เพื่อสามารถดําเนินการข้ันต่อไป

ได้อย่างทันท่วงที 

1.2 ผู้รับผิดชอบ 

 พนักงานส่ังซ้ือและผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

1.3 ผู้เกี่ยวข้อง 

 พนักงานขาย 

 พนักงานสต็อกสินค้า 
 พนักงานส่ังซ้ือ  

 ผู้จัดการ (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ) 

 ผู้ประกอบการ (Supplier) 

1.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก/เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 เอกสารตจรวจนับสต็อก (S1) ประจําสัปดาห์ 

 ข้อสรุปการประชุมเชิงนโยบาย (ทกุวันจนัทร์) 

 เงื่อนไข เช่น นโยบายสินค้าขาย จํานวนคุมสต็อก (ข้ันต่ํา/ข้ันสูง)  

 สถิติข้อมูลขายรายสินค้า (จาก S1) 
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 ข้อมูล Supplier (เงื่อนไขของ Supplier และพฤติกรรมของ Supplier) 

 ทําเนียบสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก 

1.5 ข้ันตอนการส่ังซ้ือสินค้า 
 

 
 

 1.5.1 พนักงานขาย พนักงานสต็อกและพนักงานส่ังซ้ือ จะร่วมกันตรวจนับ

สต็อกสินค้าประจําสัปดาห์โดยมีผู้จัดการร้านเป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งน้ีเอกสารที่ใช้ประกอบด้วยเอกสาร

การตรวจนับสต็อกของพนักงานร้าน และแบบฟอร์ม S1 ซ่ึงจะแสดงรายการสินค้าคงเหลือในแต่ละ

รายการ 

 1.5.2 พนักงานขาย พนักงานสต็อกและพนักงานส่ังซ้ือ ประเมินยอดส่ังซ้ือ

สินค้าแต่ละรายการ ร่วมกันอ้างอิงข้อมูลจาก เอกสาร S1 เพ่ือนําเสนอในที่ประชุม ทุกวันจันทร์ของ

สัปดาห์ และพนักงานส่ังซ้ือทําสรุปการประชุมส่ังซ้ือสินค้าประจํางวด 

 1.5.3 พนักงานส่ังซ้ือออกใบ PO ตามข้อสรุปการประชุมและทําการเสนอให้

ผู้จัดการเซ็นอนุมัติภายใน 1 วัน และสําเนาเอกสาร 1 ชุดแก่พนักงานร้าน Farmer Shop เพ่ือใช้

ประกอบการตรวจรับสินค้า 

 1.5.4 พนักงานส่ังซ้ือสินค้ากับผู้ประกอบการผ่านทางโทรศัพท์ Fax E-mail 

หรือ SMS โดยให้ดําเนินการส่ังซ้ือให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน หลังได้รบัการอนุมัติ 

 1.5.5 เมื่อผู้ประกอบการได้รบัเอกสารการส่ังซ้ือแล้ว ให้ทําการยืนยันการส่ังซ้ือ

แก่พนักงานส่ังซ้ือทาง Fax E-mail หรือ SMS พร้อมท้ังระบุจํานวนที่ส่ง ราคาต่อหน่วย ราคารวมของ

สินค้า และวันส่งสินค้าให้ชัดเจน 

2) งานรับสินค้า 

2.1 จุดประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับสินค้าจากผู้ประกอบการ ว่าเป็นสินค้าตาม

รายการ จํานวน และเงื่อนไขที่ส่ังซ้ือจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการบันทึกรับสินค้าในระบบอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา 

2.2 ผู้รับผิดชอบ 

 พนักงานส่ังซ้ือและผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.3 ผู้เกี่ยวข้อง 

 พนักงานขาย 

 พนักงานสต็อกสินค้า 
 พนักงานส่ังซ้ือ  

 ผู้จัดการ (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ) 

 ผู้ประกอบการ (Supplier) 

2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก/เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 ใบส่ังซ้ือสินค้า (PO) 

 ใบส่งสินค้า 
2.5 ข้ันตอนการรบัสินค้า 

 

 
  

 2.5.1 พนักงานส่ังซ้ือสําเนาใบส่ังซ้ือที่ผู้ประกอบการยืนยันการส่งเรียบร้อยแล้ว

ให้แก่พนักงานร้าน Farmer Shop 

 2.5.2 เมื่อผู้ประกอบการจัดส่งสินค้า ให้พนักงานสต็อกตรวจสอบรายละเอียด

สินค้าที่ส่งให้กับสําเนาใบ Po และใบส่งสินค้าของผู้ประกอบการต้องถูกต้องตรงกัน ทั้งน้ีในใบส่งสินค้า

ผู้ประกอบการต้องระบุ ช่ือบริษัท/กลุ่ม/วิสาหกิจ/ช่ือผู้ประกอบการ พร้อมท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

รายการสินค้าท่ีส่ง จํานวนที่ส่ง ราคาต่อหน่วย และราคารวม อีกทั้งต้องระบุวันหมดอายุของสินค้าให้

ครบถ้วนชัดเจน หากพนักงานสต็อกมีข้อปัญหาให้แจ้งฝ่ายจัดซ้ือ/ผู้จัดการร้านก่อนการรับสินค้าเป็น

รายๆ ไป 

 2.5.3 เมื่อพนักงานสต็อกตรวจเช็คสินค้าที่จัดส่งเรียบร้อยตรงตามระเบียบ จะ

ทําการเซ็นช่ือรับสินค้า และนําสินค้าเข้าสต็อกเพื่อรอการ Key in สินค้าเข้าระบบ ก่อนนําสินค้าจัดเรียง

ที่ช้ันวางสินค้าต่อไป 

 2.5.4 ส่งสําเนาการรับสินค้าให้แก่พนักงานส่ังซ้ือ ซ่ึงมีเอกสารประกอบดังน้ี 

สําเนาใบ Po ที่พนักงานส่ังซ้ือมอบให้ ใบส่งสินค้าที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบ พร้อมทั้งมี

ลายเซ็นของผู้ส่งและผู้รับสินค้าครบถ้วน 
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 2.5.5 พนักงานส่ังซ้ือจะนําสําเนาการรับสินค้ามาทําการ Key in ในระบบรับ

สินค้า (ADA) ภายใน 1 วัน หลังจากนั้นพนักงานสต็อกจึงนําสินค้าจัดเรียงข้ึนช้ันวางสินค้า กรณีสินค้า

ใหม่พนักงานสต็อกต้องติดบาร์โค้ด ป้ายชื่อสินค้า ให้เรียบร้อยก่อนนําสินค้าข้ึนช้ัน 

3) งายจ่ายชําระค่าสินค้า 

3.1 จุดประสงค์ 

 เพ่ือให้การดําเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ประกอบการตรงตามรอบการจ่ายชําระเงิน 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

3.2 ผู้รับผิดชอบ 

 พนักงานส่ังซ้ือและผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 ผู้เกี่ยวข้อง 

 พนักงานส่ังซ้ือ  

 ผู้จัดการ (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ) 

 ผู้ประกอบการ (Supplier) 

3.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลการขายรายวันจากฐานข้อมูล “รายงานการขายสินค้าประจําวัน” จาก

โปรแกรม AdaPos 

 ตาราง Excel รายงานสรุปการขายประจําเดือน 

 ชุดเอกสารขออนุมัติจ่ายชําระค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการ 
 สําเนาใบนําฝากเงินเข้าธนาคาร (เข้าบัญชีของผู้ประกอบการ) 

3.5 ข้ันตอนการจ่ายชําระค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการประจํางวด 
 

 
  

3.5.1 พนักงานส่ังซ้ือบันทึกฐานข้อมูลรายงานการขายประจําวันจากโปรแกรม 

Ada มาบันทึกในโปรแกรม Excel ที่ได้ออกแบบไว้ทุกวัน เพ่ือทําสรุปรายการขายสินค้าประจํางวด โดย

แสดงรายละเอียดสินค้าท่ีจําหน่ายได้ จํานวน ราคาจําหน่ายต่อหน่วย และยอดเงินรวมแยกตาม

รายการสินค้า 
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3.5.2 ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนพนักงานส่ังซ้ือต้องนําข้อมูลจากตารางสรุป

รายการขายสินค้าประจํางวด ได้แก่ รหัสสินค้า รายการสินค้า วันที่จําหน่าย ยอดรวมจํานวนที่จําหน่าย

ในแต่ละวัน แต่ละรายการสินค้า มาจัดทําสรุปต้นทุนขายสินค้าประจํางวด และนําข้อมูลราคาสินค้าต่อ

หน่วยจากรายงานสต็อกสินค้าจาก Ada มาใส่ในตาราง เพ่ือคํานวณหามูลค่าต้นทุนสินค้าแต่ละ

รายการและตรวจสอบราคาต้นทนุอีกครั้งกับใบส่งสินค้า/บิลล่าสุด เพื่อยืนยันความถูกต้องของราคาทุน  

3.5.3 การทํารายงานสรุปต้นทุนขายสินค้าแต่ละงวดจะเป็นการสรุปยอด

รายการขายสินค้าประจํางวดแต่ละรายการ โดยสรุปรายการขายตั้งแต่วันที่ 20 ของเดือนก่อนถึงวันที่ 

19 เดือนปัจจุบัน เพ่ือคํานวณยอดเงินท่ีต้องจ่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการแต่ละราย จากนั้นจัดทําบันทึก

ขออนุมัติหลักการเพื่อเสนอให้ผู้จัดการอนุมัติ โดยแบ่งผู้ประกอบการตามประเภทการชําระเงินตาม

ระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

- รหัส M สินค้าฝากขาย (ยอดขายตั้งแต่วันที่ 20 ของเดือนก่อน – วันที่ 

19 เดือนปัจจบุัน) 

- รหัส N สินค้าซ้ือขาด (ส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 20 ของเดือนก่อน – วันที่ 19 

เดือนปัจจุบัน โดยจ่ายเต็มจํานวนตามบิลรับสินค้าที่มีลายเซ็นต์พนักงานสต็อก ตรงตามใบ PO และหัก

รายการสินค้าคืนประจํางวด) 

- รหัส S สินค้าซ้ือสด (ซ้ือสินค้าระหว่างวันที่ 20 ของเดือนก่อน – วันที่ 

19 เดือนปัจจุบัน โดยนําเงินสดสํารอง (Petty Cash) จ่ายชําระค่าสินค้า และให้ดําเนินการรวบรวม

เอกสารในเพ่ือทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสดจากบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop เข้าเงินสดสํารอง 

เป็นรายสัปดาห์ 

3.5.4 พนักงานส่ังซ้ือทําใบขออนุมัติเบิกเงินค่าสินค้าประจํางวดหลังจากขอ

อนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานขายต้องเตรียมเอกสารสําหรับการเบิกเงินและโอนเงินให้ 

Supplier ซ่ึงมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้  

- ใบเบิกเงินจากบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop  

- ฐานข้อมูล Supplier  

- ใบ Pay in ของ Supplier แต่ละราย  

- สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ทําเรื่องขออนุมัติเบิกเงิน 

3.5.5 เมื่อผู้จัดการอนุมัติให้พนักงานส่ังซ้ือดําเนินการเบิกเงินและนําส่งเงินเข้า

บัญชีของผู้ประกอบการภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  

3.5.6 เมื่อนําส่งเงินเข้าบัญชีผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว พนักงานส่ังซ้ือมีหน้าที่

แจ้งรายการโอนเงินแก่ผู้ประกอบการ ภายใน 1 วันนับจากวันที่นําส่งเงิน และจัดทําสรุปการจ่ายเงิน

ประจํางวดให้แล้วเสร็จภาย 1 วัน 
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4) งานขายและรับเงินสดจากการขาย 

4.1 จุดประสงค์ 

 เพ่ือให้การบันทึกรายการขายเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการ

ตรวจสอบการรับเงินสดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที  

4.2 ผู้รับผิดชอบ 

 พนักงานส่ังซ้ือและผู้มีอํานาจอนุมัติ 

4.3 ผู้เกี่ยวข้อง 

 ลูกค้า 
 พนักงานขาย 

 พนักงานส่ังซ้ือ  

 ผู้จัดการ (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ) 

 ผู้ประกอบการ (Supplier) 

4.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อจากเครื่อง POS (ส่งมอบให้ลูกค้าเพ่ือเป็นหลักฐาน

การรับชําระเงิน) 

 สําเนาใบนําฝากเงินสดจากธนาคาร (Pay-in Slip) 

 รายงานการรับเงินสดประจําวัน (จากโปรแกรม AdaPos) 

 รายงานการขายประจําวัน (จากโปรแกรม AdaPos) 

4.5 ข้ันตอนการขายสินค้าและการรับเงินสดจากการขาย 
 

 
  

4.5.1 พนักงานขายรับชําระค่าสินค้าจากลูกค้า ณ จุดขาย และบันทึกรายการ

ขายด้วยเครื่อง POS นําส่งใบเสร็จรับเงินอย่างย่อให้แก่ลูกค้า 

4.5.2 ในแต่ละวันพนักงานขายประจาํร้าน รวบรวมและนําส่งเงินสดรับจากการ

ขายสินค้าฝากเข้าบัญชีธนาคารร้าน Farmer Shop และนําสําเนาใบนําฝากธนาคารส่งพนักงานบัญชี-

การเงิน  
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รอบที่ 1 นําฝากเวลา 15.00 น. เป็นรายรับตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. 

รอบที่ 2 รอบส้ินวันทําการเวลา 18.30 น. เป็นรายรับตั้งแต่เวลา 15.00-18.30 

น. หลังหมดเวลาทําการผู้จัดการร้านจะเป็นผู้ไปรับเงินสดที่เหลือของการขายในวันนั้น เพ่ือนําฝากเข้า

บัญชีธนาคารโครงการร้าน Farmer Shop ในรอบการนําฝากเงินรอบแรกของวันทําการถัดไป 

 4.5.3 เมื่อส้ินวันทําการ พนักงานขายประจําร้าน พริ้นท์ใบรายงานการรับเงิน

สดประจําวันจากโปรแกรม AdaPos มาตรวจสอบกับยอดรับเงินสดจริงจากสําเนาใบนําฝากเงินรอบที่ 1 

และเงินสดที่เหลือในการขายรอบที ่2 รวบรวมและนําส่งแก่ผู้จัดการร้านทุกวัน 

4.5.4 เมื่อส้ินวันทําการ และหลังจากพนักงานขายปิดยอดการขายประจําวัน

แล้ว ผู้จัดการร้านพริ้นท์ใบรายงานการขายประจําวัน เงินสดรับจากการขายสินค้าฝากเข้าบัญชี

ธนาคารร้าน Farmer Shop และนําสําเนาใบนําฝากธนาคารส่งพนักงานบัญชี-การเงิน 

5) งานตรวจนับสต็อคสินค้ารายสัปดาห์ 
 5.1 จุดประสงค์ 

 เพ่ือตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตรงกับยอดขายสินค้าในระบบ AdaPos 

และนําไปใช้ในการคํานวณต้นทุนสินค้าขาย และจัดทํารายงานการเงินรายเดือน 

5.2 ผู้รับผิดชอบ 

 ทีมผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย และทีมงาน 

5.3 ผู้เกี่ยวข้อง 

 พนักงานขาย 

 พนักงานฝ่ายจัดซื้อ 

5.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 แบบรายงานสินค้าคงเหลือประจํางวด 

 แบบรายงานการขายประจําเดือน (ตาราง Excel) 

 แบบรายงานสต็อกสินค้า (S1) 

 แบบรายงานการขายประจําเดือนของรายการแสดงผลการตรวจนับสต็อก 

5.5 ข้ันตอนการตรวจนับสต็อกรายเดือน 
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5.5.1  พนักงานการเงิน-บัญชี อัพเดทข้อมูลการรับ-ขาย ปรับปรุงรายงาน

สินค้ามีไว้เพ่ือขายประจําเดือน 

5.5.2  ทีมงานเช็คสต็อกตรวจนับสินค้าบนช้ัน 

5.5.3  ทีมงานเช็คสต็อก ตรวจสอบรายการกับแบบฟอร์มรายงานสินค้า

คงเหลือจากการขาย (รายงาน S1) 

5.5.4  ทีมงานสรุปผลการตรวจเช็คสต็อกรายเดือน 

5.5.5 พนักงานการเงิน-บัญชีจัดทํารายการต้นทุนสินค้าขายประจํางวดและ

รายงาน การเงินรายเดือนของร้าน Farmer Shop 
 

 
 
 

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างรายงานการตรวจเช็คสต็อกรายเดือน 
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6) งานจัดทํารายงานการเงินและรายงานผลแก่คณะกรรมการฯ 

 6.1 จุดประสงค์ 

 เพื่อให้มีระบบการแสดงผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาอย่างเหมาะสม 

ถูกต้องครบถ้วน สะท้อนภาพที่เป็นจริง เพ่ือสามารถนําข้อมูลเบื้องต้นที่จําเป็นเหล่าน้ีไปปรับปรุงระบบ

การดําเนินงานในระยะต่อไป  

 

6.2 ผู้รับผิดชอบ 

 พนักงานส่ังซ้ือและผู้มีอํานาจอนุมัติ/ผู้ตรวจสอบ 

6.3 ผู้เกี่ยวข้อง 

 พนักงานบัญชี-การเงิน 

 ผู้จัดการ (ผู้ตรวจสอบ) 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารร้านฯ เป็นต้น 

6.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลจากฐานข้อมูลการขาย (จากโปรแกรม AdaPos) 

 รายงานสต็อกสินค้าประจําเดือน (จากโปรแกรม AdaPos) 

 รายงานการส่ังซ้ือประจําเดือน (จากโปรแกรม AdaPos) 

 ข้อมูลจากฐานข้อมูลสมาชิก (จากโปรแกรม AdaPos) 

 รายงานการขายประจําเดือน (จากตาราง Excel) 

 งบกําไรขาดทุนประจําเดือน (จากตาราง Excel) 

6.5 ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจาํเดือน 
 

 
 

 6.5.1 พนักงานบัญชี-การเงิน อัพเดทข้อมูลการขายประจําวันในตารางสรุป 

Excel “รายงานการขายประจําเดือน” ด้วยการ Copy ข้อมูลจากฐานข้อมูลการขายในโปรแกรม AdaPos 

มาบันทึกในตารางสรุป Excel เป็นประจําทุกวัน 
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6.5.2 ณ วันส้ินงวดหลังการปิดยอดขายประจําเดือน พนักงานบัญชี-การเงิน

ส่ังพิมพ์รายงานท่ีเกี่ยวข้องจากโปรแกรม AdaPos ประกอบด้วย รายงานรายชื่อสมาชิก รายงานส้ิน

ค้าขายดีประจําเดือนเรียงลําดับตามปริมาณจําหน่าย และ รายงานฯเรียงตามมูลค่าจําหน่าย รายงาน

สต็อกสินค้าประจําเดือน รายงานการส่ังซ้ือประจําเดือน เพ่ือมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ประจําเดือน 

6.5.3 รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนประกอบด้วยข้อมูลใน 2 ส่วน

ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน เป็นการรายงานข้อมูล

เกี่ยวกับ 1) จํานวนสมาชิกทั้งหมด 2) จํานวนสมาชิกที่เพ่ิมข้ึน และ 3) รายงานสินค้าขายดีประจํางวด 

เรียงตามปริมาณและมูลค่า 

ส่วนที่ 2 งบกําไรขาดทุนประจําเดือน เป็นการรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

 
 

งบกําไรขาดทุน 

ประจําเดือน ................ 

ระหว่างวันที่ ..................... 

รายได้จากการขายสด  XXXX 

หัก ส่วนลด  (XX) 

รายได้สุทธ ิ  XXX 

   

หัก ต้นทุนขาย: 

     สินค้าคงเหลือต้นงวด 

 

XX 

 

     บวก  ยอดซื้อระหว่างงวด XX  

     หัก   สินค้าคงเหลือปลายงวด (XX)  

รวมต้นทุนขาย  (XXX) 

   

กําไรขั้นต้น  XXX 
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3.3 ระเบียบปฏิบัติ 

 การปฏิบตัิงานประจําวันของร้านต้นแบบ มีระเบียบปฏิบตัิที่สําคัญ 3 ระเบียบ ดังน้ี 

 

 3.3.1 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการส่ังซื้อสินค้า 
 

 

ระเบียบการปฏิบัติว่าด้วยการสั่งซือ้สินค้าโครงการร้าน Farmer Shop 

 

1. การสั่งซื้อสินค้า 

 การสั่งซื้อสินค้าทางร้าน Farmer Shop ประกอบด้วยการสั่งซื้อ 2 ประเภท ได้แก่ การซื้อของสด และการสั่งซื้อ

สินค้าในระบบฝากขาย โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้ 

 1.1 การซ้ือของสด 

  1.1.1 พนักงานสั่งซื้อจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลสินค้าขายดี/ไม่ดี ประจําสัปดาห์จากพนักงานขาย รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับ

จากลูกค้าและตรวจสอบยอดคงเหลือจํานวนแต่ละรายการสินค้าทุกวัน  

 1.1.2 พนักงานสั่งซื้อนําข้อมูลที่ได้มาหารือร่วมกับผู้จัดการเพื่อดําเนินการสั่งซื้อและเปลี่ยน/คืนสินค้าระหว่างสัปดาห์ (จ./

ศ.)  

 1.1.3 การเติมสินค้าของสดจะสั่งเติมทุกวันจันทร์และพุธ 

1.2 การสั่งซื้อสินค้าในระบบฝากขาย 

1.2.1 หลังจากนับสต็อกสินค้าประจําสัปดาห์ พนักงานสั่งซื้อเป็นผู้สรุปรายการสั่งซือ้สนิค้าประจํางวดให้แล้วเสร็จก่อนการ

เข้าประชุมสั่งซื้อสินค้าในวันจันทร์  

1.2.2 พนักงานสั่งซื้อและผูจ้ัดการพิจารณาร่วมกันในการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อในรอบถัดไป  

1.2.3 พนักงานสั่งซือ้ตอ้งดําเนนิการออกใบสั่งซือ้สนิคา้ตามขอ้สรุปการประชุมและดําเนนิการสั่งซ้ือสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน 1 

วัน 

1.2.4 พนักงานสั่งซื้อต้องปฏิบัติตามข้อสรุปการประชุมสั่งซ้ือสินค้าอย่างเคร่งครัด 

1.2.5 พนักงานสั่งซ้ือหากมีการสั่งซื้อสินค้าไม่เป็นไปตามรอบปกติ ให้มีการออกใบ Po ย้อนหลังและให้รายงานในที่ประชุม

สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไปทราบ 

1.2.6 พนักงานสั่งซื้อต้องสําเนาใบสั่งซื้อ (Po) ให้แก่พนักงานร้านทุกครัง้ เพื่อใช้สําหรับการตรวจสอบเม่ือรับสินค้า 

1.2.7 พนักงานสั่งซื้อต้อง Key in สินค้าเข้าระบบ ADA ภายใน 1 วันนับจากวันที่รับสินค้า 

2. การจ่ายชําระค่าสินค้า 

 พนักงานสั่งซื้อต้องดําเนินการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ประกอบการตามประเภทการชําระเงิน ดังนี้ 

 2.1 ผู้ประกอบการประเภทซื้อสด ให้นําเงินสดสํารองที่ถือไว้จ่ายชําระค่าสินค้าได้ทันที และสรุปรายการจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ 

เพื่อขอเบิกเงินจากบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop มาชดเชยในส่วนที่จ่ายเงินสดสํารองไป ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

2.2 ผู้ประกอบการประเภทฝากขาย พนักงานสั่งซื้อต้องสรุปยอดขายระหว่างวันที่ 20 ของเดือนที่แล้ว ถึง วันที่ 19 ของเดือน

ปัจจุบัน จากรายงานขายเพื่อทําสรุปยอดการจ่ายชําระค่าสินค้ารายผู้ประกอบการ และต้องดําเนินการนําฝากเงินแก่ผู้ประกอบการให้

แลว้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

2.3 ผู้ประกอบการประเภทซื้อขาด พนักงานสั่งซื้อสินค้าเป็นผู้รวบรวมบิลในการส่งสินค้าและใบคืนสินค้า ระหว่างวันที่ 20 ของ

เดือนที่แล้ว ถึง วันที่ 19 ของเดือนปัจจุบัน และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

2.4 พนักงานสั่งซ้ือต้องแจ้งรายการนําส่งเงินแก่ผูป้ระกอบการทุกครัง้หลังนําฝากเงิน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 

3. การกําหนดราคาจําหน่ายสินค้าภายในร้าน Farmer Shop 

 3.1 สินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้นาน หรือเป็นสินค้าประเภทฝากขาย ให้คํานวณอัตรากําไรขั้นต้นที่ (GP) 20% 

 3.2 สินค้าประเภทของสด สินค้าซื้อขาดหรือสินค้าของคณะกรรมการร้าน Farmer Shop ให้คํานวณอัตรากําไรขั้นต้นที่ (GP) 15% 
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3.3.2 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการขายสินค้าและดูแลหน้าร้าน 
 

 

ระเบียบการปฏิบัติว่าด้วยการขายสินค้าและการดูแลหน้าร้าน 

 

1. เวลาปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop จันทร์-ศุกร ์เวลา 9.30-19.00 น. วันเสาร ์เวลา 9.30 เป็นต้นไป 

2. พนักงานร้านทุกคนต้องเซ็นชื่อเม่ือเข้าปฏิบัติงาน (9.30 น.) และเลิกปฏิบัติงานทุกครัง้ (19.00 น.) 

3. กําหนดให้ทุกวันเสาร์เป็นวันเช็คสต็อก และทุกวันเสาร์สิ้นเดือนเป็นวันเช็คสต็อกใหญ ่

4. แตง่กายสุภาพดว้ยชุดยูนิฟอร์มของร้าน สวมเสือ้ยืดโปโล Farmer Shop กางเกงสแล็คสดีํา รองเทา้หุ้มส้น สีสุภาพ 

5. กล่าวต้อนรับ ทักทายลูกค้าอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยวาจาสุภาพ ไม่ควรแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม ให้สอบถามความคิดเห็น

และความพึงพอใจในการบริการ และสินค้าที่วางจําหน่ายพร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะและคําแนะนําตามความเหมาะสม 

6. พนักงานร้านต้องรูจ้ักสินค้าทุกรายการและสามารถชี้แจงผลิตภัณฑ์กับลูกค้าได ้

7. พนักงานร้านไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างการปฏิบัติงาน ยกเว้น กรณีมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องประสานงานกับฝ่ายสํานักงาน 

8. พนักงานรา้นตอ้งเขา้ประจํารา้นเวลา 9.30 น. พรอ้มทัง้จัดเตรยีมความเรยีบรอ้ยกอ่นเปดิรา้น อาท ิจัดเชลฟส์นิคา้ใหเ้ต็มเชลฟ ์ 

ตู้เย็น ชั้นวางสินค้าสด ชั้นวางอาหารกล่อง ผลไม้ ทําความสะอาดพื้นร้าน เช็ดกระจก ดูแลความเรียบร้อย-ความสะอาดที่

เคานเ์ตอร ์ เครื่องคอมพวิเตอร์ อุปกรณแ์คชเชยีร ์ บริเวณซิลค์ล้างจาน และจัดตูส้ต็อคทกุตู้ให้เปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย พรอ้มทัง้

ตรวจความเรยีบรอ้ยภายในรา้น (ปลั๊กไฟ สวติซไ์ฟ คอมพวิเตอร์ คัทเอาท์ กอ่นปดิร้านทุกครั้ง ทั้งนี้ร้านมินิมาร์ทต้องไม่สับคัท

เอาทเ์พราะมีตูเ้ย็นที่ตอ้งใชไ้ฟตลอดเวลา) 

9. พนักงานร้านควรเปิดเครื่องพิวเตอร์ในส่วนของ Back และ Front เวลา 9.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจําหน่าย

สินค้าในเวลา 10.00 น. 

10. พนักงานร้านต้องดูแลป้ายเปิด-ปิดร้าน ป้ายแนะนําสินค้าประจําวันให้อยู่ในสถานะที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

11. พนักงานร้านที่รับผิดชอบนําส่งเงินเข้าบัญชี ต้องนําส่งเงินเข้าบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกวัน

จันทร์-ศุกร ์เวลา 15.00 น. และนําสําเนาใบฝากส่งที่เจ้าหน้าที่การเงินสถาบันฯทุกวัน  

12. ผู้ได้รับมอบอํานาจรับเงนิสดจากรา้นในรอบเย็น และนําเงินสดเข้าบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop ในเช้าวันถัดไป เวลา 8.00 

น. ในกรณวีันศุกร์ให้นําเงนิเขา้บัญชโีครงการรา้น Farmer Shop ในวันจันทร ์เวลา 8.00 น. 

13. พนักงานร้านที่จําเป็นต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกร้านต้องลงนามชื่อเข้า-ออกในสมุดปฏิบัติงานทุกครัง้ 

14. เจ้าหน้าที่ Back Office ต้องพิมพ์รายงานการขายสินค้าประจําวัน พร้อมทั้งสรุปยอดขาย และยืนยันยอดเงินฝาก –ยอดเงิน

สดรวมให้ตรงกันทุกวัน ทั้งนี้หากไม่ตรงต้องตรวจสอบ และทําบันทึกสาเหตุของการคลาดเคลื่อนทุกครั้ง เพื่อรายงานให้

ผูอํ้านวยการทราบทุกวัน 

15. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสั่งซื้อสินค้า ต้องสั่งซ้ือสินค้าจาก Suppliers ให้ส่งของในวันเสาร ์เดือนละครัง้ 

16. การส่งและตรวจรับสินค้า ภายในวันที่ 1-15 ของเดือน วางบิลทุกวันที่ 20 ของเดือน และจ่ายชําระค่าสินค้าทุกวันที่ 27 

ของเดือน โดยการโอนเข้าบัญชีผู้ประกอบการ (ยกเว้นกรณีสินค้าฝากขาย และของสด)  

17. พนักงานร้านต้องรับผิดชอบเงินสดในมือสําหรบัเปน็เงินทอน ร้านละ 3,000 บาท โดยให้มีการตรวจนับเงินก่อนเริ่มเปิดร้าน 

และหลังปิดร้านทุกวัน 

18. พนักงานร้านต้องอยู่ประจําจุดแคชเชียร์ตลอดเวลา (ไม่ทิ้งร้านโดยไม่มีพนักงานอยู่) เพ่ือความสะดวกในการให้บริการ

ลูกค้า  

19. พนักงานร้านต้องคอยสังเกตการณ์ภายในร้าน เม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติต้องรีบแจ้งให้ผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการ

ทราบ 

20. ในกรณีที่จํานวนเงินหน้าแคชเชียร์ไม่ตรงกับยอดขายในระบบ พนักงานที่ประจําจุดแคชเชียร์ต้องหาสาเหตุให้พบก่อนเริ่ม

การขายในวันถัดไป และรายงานให้ทราบภายในวันนัน้ 
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ระเบยีบการปฏบิัติว่าด้วยการขายสินค้าและการดูแลหนา้ร้าน (ต่อ) 

 

21. กรณีที่สินค้าหมดอายุให้แจ้งรายการสินค้า วันรับของ พรอ้มจํานวนให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจะไดจั้ดทํารายการสินค้าที่จะหมดอายแุละดําเนินการแจ้งผู้ประกอบการก่อน 1 เดือน 

22. ในกรณีที่ม ีSuppliers ใหม่มาติดตอ่ขอจําหนา่ยสินค้า ให้ประสานงานมายังผูอํ้านวยการ/รองผูอํ้านวยการ 

23. พนักงานร้านต้องรับผิดชอบกุญแจร้านและนําสง่สาํนักงานทุกวันหลังปิดรา้น 

24. พนักงานร้านห้องขา้วจะยกคัทเอาท์ลงได้ก็ต่อเมื่อร้านมินิมาร์ทได้ดาํเนินการปิดรอบการขายเรียบร้อยแล้ว โดยให้
สอบถามทุกครั้งก่อนดําเนินการยกคัทเอาท์ลง 

25. พนักงานสต็อกต้องคอยดูแลชั้นวางสินค้าให้เป็นระเบียบและเต็มอยู่เสมอ และต้อง update ข้อมูลสินค้าในสต็อกทุก

รายการให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้รายการสต็อกสินค้า S1 ประจําสัปดาห ์

26. พนักงานจัดซ้ือตอ้งดําเนินการสั่งซ้ือตามนโยบายของผู้อํานวยการ และสําเนาใบสัง่ซื้อให้กับพนักงานคลังสินค้าทุก
ครัง้ 

27. พนักงานร้านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสินค้าต้องมีสําเนาใบ PO สําหรับการรับสินคา้ทุกครัง้ 

28. เมื่อมีการรับของจาก Suppliers ให้พนักงานที่รับผดิชอบดําเนินการรับของเขา้ระบบหลังจากตรวจรับสนิค้าแลว้ทันที

ทุกครัง้ เพื่อให้ฐานข้อมูลสินค้า update เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและให้พิมพ์รายงานการรับสินค้าจํานวน 1 ฉบับ 

29. กรณีมีสินค้าหาย ชํารุด พนักงานร้านต้องรายงานข้อมูลและสาเหตุให้ผูอํ้านวยการทราบ และต้องร่วมรับผิดชอบใน

กรณีที่ไม่สามารถระบุสาเหตุของการหาย หรือชํารุดได ้

30. กรณีที่พนักงานร้านมีกิจธุระลาหยุด ต้องแจง้ล่วงหน้า 3 วันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีลาป่วยควรแจง้ให้ทราบ

โดยด่วนที่สดุเพ่ือทางสาํนักงานจักได้หาทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานแทนพนักงานร้านที่ลาป่วยได้อย่างทันท่วงท ี 

31. พนักงานร้านต้องไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าแคชเชียร์เพื่อการอย่างอื่นที่ไม่ใช่การจําหนา่ยสินค้า ยกเว้น ได้รับ

อนุญาตจากผูอํ้านวยการในแต่ละกรณี 

32. พนักงานต้องตรวจความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ สินค้าภายในรา้นให้ดูสะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ และคอย

ตรวจเช็คสินค้าพร้อมเรียนรู้สินค้าในร้านอยู่เสมอ ในเวลาที่ไม่มีลูกค้า 

33. พนักงานร้านต้องไม่นาํอาหารหรือของส่วนตัววางบนเคาน์เตอร์หน้าแคชเชียร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Back office 

และต้องไม่ทานอาหารในบริเวณดงักล่าว 

34. พนักงานร้านต้องคอยสังเกตและนําเสนอความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ๆ เพื่อการบรกิารที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะการเป็น

ส่วนหนึง่ของนักวิจัยโครงการ Farmer Shop แก่ผูอํ้านวยการ 

35. พนักงานร้านต้องเก็บกระเป๋าสัมภาระส่วนตัวไว้ในตู้และล็อคกุญแจให้เรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงานและนําออกเมื่อ

ร้านปิด 

36. พนักงานร้านต้องระบุรายละเอียดพร้อมลงนามในตารางการปฏิบตัิงานทุกครัง้ และสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในงานนัน้ ๆ ทุกครัง้ 

37. ก่อนปิดร้านทุกวันควรเก็บขยะออกจากร้านทุกครัง้ 
38. กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบาย จะมีหนังสือตักเตือนพร้อมให้ลงนามรับทราบความผิด 3 ครัง้ ก่อน

พิจารณาดําเนินการขั้นต่อไป 
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3.3.3 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกบัญชีและการรายงานผล 
 

 
 

3.4 การตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ 

Farmer Shop 

 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สมาชิกผู้บริโภคในสินค้าของร้าน Farmer Shop จึงได้มอบหมายให้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัยของสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาคู่มือการ

ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop เพื่อใช้

เป็นกลไกในการสุ่มตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ตามท่ีกําหนดไว้ในฉลากสินค้า ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.4.1 กรอบแนวคิดการตรวจประเมินคุณภาพ 

1.1 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารในเครือข่ายของร้าน Farmer Shop 
 

1.2 ขอบเขต 

 ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของสถานที่ผลิตอาหาร และคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น 

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในเครือข่ายของร้าน Farmer Shop 

ระเบยีบการปฏบิัติว่าด้วยการบนัทึกบัญชีและการรายงานผล 

 

1. พนักงานบัญชี-การเงินต้องมีความซ่ือสัตย์ รอบคอบ มีการตรวจทานการบันทึกรายการทุกครั้ง และมีการ

ตรวจสอบยอดรวมประจํางวด กับเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจํา 

2. มีการบันทึกรายงานทางบัญชี-การเงินอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกวัน 

3. มีการตรวจสอบการบันทึกรายการต่างๆในรายงานสรุปทุกรายงาน เป็นประจําทุกเดือน เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลทุก

รายการได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

4. มีการตรวจสอบยอดขายรายวัน และเงินสดรับจริงจากสําเนาใบนําฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน ครบถ้วน ในทุก

รอบการนําส่งเงิน หากพบปัญหาต้องแจ้งผู้จัดการรับทราบในทันท ี

5. อัพเดทสมุดบัญชีธนาคาร และทําการกระทบยอดรายรับ-จ่ายในสมุดบัญชีทุกวัน หากมีรายการใดที่ไม่ทราบที่มา-

ที่ไป ต้องรีบดําเนินการติดตามหาที่มาและแจ้งผูจ้ัดการร้านในทันท ี

6. พนักงานบัญชี-การเงิน ต้องนําเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ อนุมัติแล้ว เก็บเข้าแฟ้มให้ครบถ้วน โดยเรียง

ตามลําดับวันที่เกิดรายการ 

7. พนักงานบัญชี-การเงิน ต้องดําเนินการจัดทํารายงานผลประกอบการประจําเดือน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 

หลังจากวันสุดท้ายของเดือน 

8. เอกสารรายงานทุกชุดต้องผ่านการตรวจทาน/อนุมัติจากผูจ้ัดการเสียก่อนจึงจะสามารถนําไปเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้

เสียอื่นๆ 

9. แบ็คอัพฐานข้อมูลการบันทึกบัญชีการขายประจําวันของโปรแกรม AdaPos เป็นประจําทุกวัน และแบ็คอัพข้อมูล

การรายงานผลประกอบการประจําเดือน เป็นประจําทุกเดือน 
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1.3 วิธีดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเครือข่าย Farmer 

Shop 

1.3.1 ตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารต่อกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตส.1(50) บันทึกการ

ตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย ตส.9(55) 

1.3.2  ตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารต่อกระทรวง

สาธารณสุขเช่น การข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร  การขอรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)  

1.3.3 ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขของอาหารประเภทนั้นๆ  ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะห์น้ีมาจากหน่วยราชการหรือสถาบันที่

คณะกรรมการอาหารกําหนด 

1.4  การพิจารณาเกณฑ์ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเครือข่าย 

Farmer Shop 

1.4.1  เมื่อมีหลักฐานในข้อ 1.3.1 – 1.3.3 ครบและผ่านเกณฑ์ ข้อกําหนดข้างต้น   

ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจึงผ่านการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเครือข่าย Farmer 

Shop 

1.4.2 ความถี่ในการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน 1 ครั้ง / ป ี

 3.4.2 แบบฟอร์มการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเครือข่าย 

Farmer Shop ดังแสดงในหน้า 35-36 
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แบบฟอรมการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารเครือขาย Farmer Shop 
 
ชื่อผลิตภัณฑ  ............................................................................................................................................... 
ตราหรือเคร่ืองหมายการคา  ......................................................................................................................... 
เลขสารบบอาหาร  ........................................................................................................................................ 
ชื่อสถานท่ีผลิต  ............................................................................................................................................. 
ท่ีอยู   เลขท่ี ........................ซอย ......................................................  ถนน .................................................. 
           ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด .................................. 
           รหัสไปรษณีย ................................ 
           โทร.  ................................................................................................................................................... 
ชื่อผูรับอนุญาตผลิต  ...................................................................................................................................... 
โทร.  .............................................................................................................................................................. 
 
1.  สถานท่ีผลิตอาหาร 

เอกสาร ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 
1.1 ก. คําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขาย  

โรงงาน (สบ.1)   หรือ 
ข. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) 
     - อายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

   มี         ไมมี 
 
   มี         ไมมี 
   มีอายุ   หมดอายุ 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 
1.2 ก. บันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร  
            ตส.1(50) 

- คะแนน  ..........................   หรือ 
       ข. บันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูป

ท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย  
             ตส.9(55) 

 - คะแนน  ............................   หรือ 
         ค. อ่ืนๆ ........................................................ 

   มี         ไมมี 
 
 
   มี         ไมมี 
 
    
 
   มี        ไมมี 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 
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2.  ผลิตภณัฑอาหาร 

เอกสาร ผลตรวจสอบ หมายเหตุ 
2.1 ก. คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (สบ.3)   หรือ 
      ข. ใบจดทะเบียนอาหาร / แจงรายละเอียดอาหาร   

(สบ.5)   หรือ 
       ค. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (อ.18) 

 มี               ไมมี 
 มี               ไมมี 
 
 มี               ไมมี 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 
2.2 ผลตรวจวิเคราะหผลิตภณัฑ  มี               ไมมี ............................................. 
2.3 วันท่ีรายงานผลตรวจวิเคราะห ................................................................ ............................................. 
2.4 หนวยงานท่ีวิเคราะห ............................................................................... ............................................. 
2.5 สรุปผลวิเคราะห  ไดมาตรฐาน 

 ไมไดมาตรฐาน 
............................................. 
............................................. 

2.6 หลักฐานอ่ืนเชน 
      ก. หนังสืออนุญาตการใชเคร่ืองหมายฮาลาล 
      ข. หนังสือการอนุญาตใหใชตราหรือเคร่ือง 
          หมายมาตรฐานเชน OTOP, มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, มาตรฐานผลิตภณัฑ
ชุมชน (มผช.) 

      ค. ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
      ง. อ่ืนๆ ............................................................... 

 
 มี               ไมมี 
 มี               ไมมี 
 
 
 
 มี               ไมมี 

 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

 
ขอคิดเห็น ......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารเครือขาย Farmer Shop 

         ผาน                             ไมผาน 
 
      ผูตรวจประเมิน...................................................... 
        (.................................................) 

วันท่ี ......... เดอืน ................ พ.ศ. .......... 
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3.4.3 การขออนุญาตผลิตอาหาร 

 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กําหนดให้ต้องมีการขออนุญาตอาหารก่อนผลิตหรือ

นําเข้าอาหารเพื่อจําหน่าย  เพื่อประเมินว่าผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตหรือนําเข้าอาหารเพ่ือจําหน่าย

สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะผลิตหรือ

นําเข้าอาหาร  และให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตหรือนําเข้าเพ่ือจําหน่ายต่อผู้บริโภคนั้น

มีคุณภาพและความปลอดภัย  ซ่ึงระดับความเข้มงวดในการกํากับดูแลนั้นจะข้ึนอยู่กับระดับความเส่ียง

ของประเภทอาหารที่ผลิตและขนาดของสถานที่ผลิต  โดยแบ่งการยื่นขออนุญาตเป็น 2 ข้ันตอนคือ 

1. สถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่นําเข้าอาหาร 

2. ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตทั้ง 2 ข้ันตอนแล้ว  จัดทําฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารให้

ถูกต้องเช่น แสดงเลขสารบบอาหารจํานวน 13 หลักภายในกรอบเครื่องหมาย อย. 

  
 

 กระทรวงสาธารณสุขแบ่งอาหารออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

1. อาหารควบคุมเฉพาะ 
2. อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

3. อาหารที่ต้องมีฉลาก 

4. อาหารทั่วไป  คืออาหารอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม 1-3 

อาหารควบคุมเฉพาะ มี 12 ประเภทดังนี้ 

1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

2. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

3. นมปรุงแต่ง 
4. นมเปรี้ยว 
5. นมโค 

6. ผลิตภัณฑ์ของนม 

7. วัตถุเจือปนอาหาร 
8. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

9. อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก 

10. อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

11. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

12. ไอศกรีม 
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อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน มี 32 ประเภทดังนี้ 

1. กาแฟ 2. เกลือบริโภค 

3. ข้าวเติมวิตามิน 4. ไข่เยี่ยวม้า 

5. ครีม 6. เคร่ืองดื่มเกลือแร่ 

7. ช็อกโกแลต 8. ชา 

9. ชาสมุนไพร 10. ซอสบางชนิด 

11. น้ําแข็ง 12. น้ํานมถ่ัวเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

13. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 14. น้ําปลา 

15. น้ําผึ้ง 16. น้ํามันถ่ัวลิสง 

17. น้ํามันเนย 18. น้ํามันปาล์ม 

19. น้ํามันมะพร้าว 20. น้ํามันและไขมัน 

21. น้ําแร่ธรรมชาติ 22. น้ําส้มสายชู 

23. เนย 24. เนยแข็ง 

25. เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลติภัณฑ์

เนยผสม 

26. เนยใสหรือก ี

27. ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 28. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

29. แยม เยลลี่ มาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 30. รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลล ี

31. อาหารกึ่งสําเร็จรูป 32. น้ําเกลือปรุงอาหาร 

 

อาหารที่ต้องมีฉลาก มี 11 ประเภทดังนี้ 

1. ขนมปงั 
2. ซอสในภาชนะบรรจทีุ่ปิดสนิท 

3. แป้งข้าวกล้อง 
4. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 

5. วัตถุแต่งกลิ่นรส 

6. วุ้นสําเรจ็รปูและขนมเยลลี 

7. หมากฝรั่งและลูกอม 

8. อาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเรจ็รปูทีพ่ร้อมบริโภคทันที 

9. อาหารมีวัตถปุระสงค์พิเศษ 

10. อาหารฉายรังสี 

11. การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 

อาหารท่ัวไป มี 9 ชนิดดังน้ี 

1. สัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อสัตว์สดและแห้ง  สัตว์น้ํา  ไข่  กะป ิ เปน็ต้น 
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2. พืชและผลิตภัณฑ์ เช่น พืชผักผลไม้สดและแห้ง  ถั่วและนัต  พืชผักดอง  เปน็ต้น 

3. สารสกัด / สารสังเคราะห์ เช่น สารสกัดจากพืชทีใ่ช้เปน็วัตถุดิบ  เปน็ต้น 

4. สารอาหาร เช่น กรดอะมิโน  วิตามินและเกลือแร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ  เป็นต้น 

5. แป้งและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งมนัสําปะหลัง  วุ้นเส้น  เป็นต้น 

6. ผลิตภัณฑ์สําหรับทําอาหารชนิดต่างๆ ทีย่ังไม่พร้อมบริโภค 

7. เครื่องปรงุรส เช่น น้ํามันหอมเจียว  ผงเครื่องปรุงรส  เปน็ต้น 

8. น้ําตาล เช่น น้ําตาลทราย  แบะแซ  เป็นต้น 

9. เครื่องเทศ เช่น มัสตาร์ด  พริกไทย  เปน็ต้น 

3.4.4 การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 

ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร มีดังน้ี 

1. ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหารโดยใช้หลักเกณฑ์ GMP 

หรือ Primary GMP ซ่ึงข้ึนกับประเภทของอาหาร 

2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ี อย. กระทรวงสาธารณสุข (สถานที่ผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ) 

หรือสาธารณสุขจังหวัด (สถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัด) เพ่ือรับการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร  เอกสาร

เหล่านี้ได้แก่ คําขออนุญาตคือ  อ.1 หรือ สบ.1 (ข้ึนกับสถานที่ผลิต)  แปลนของสถานที่ผลิต  รายการ

เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมวิธีการผลิต เป็นต้น   หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเจ้าหน้าที่จะนัดวัน 

เวลาเพื่อตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ผลิตและผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่กําหนดผู้ประกอบการ

จะได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารคือ อ.2  (สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายเป็นโรงงาน)  หรือ สบ.1 (สถานที่

ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน)  หากผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะ

กําหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสถานที่ผลิตและนัดวันมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง 

ใบอนุญาตผลิต (อ.2) สําหรับสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน  มีอายุ 3 ปีและยื่น

เอกสารต่ออายุใบอนุญาตผลิตเมื่อใกล้ครบเวลา 3 ป ี

ใบอนุญาตผลิต (สบ.1) สําหรับสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  ใช้ได้ตลอดไป  ไม่

ต้องต่ออายุ 

หมายเหตุ  ก. สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายเป็นโรงงาน หมายถึง สถานที่นั้นมีคนงาน

ตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป หรือใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ก๊าซหุงต้ม คํานวณเป็นแรงม้าได้ตั้งแต่ 5 แรงม้า

ข้ึนไป 

ข. สถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หมายถึง สถานที่นั้นมีคนงาน

น้อยกว่า 7 คน และใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ก๊าซหุงต้ม คํานวณเป็นแรงม้าได้น้อยกว่า 5 แรงม้า 

ค. เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ด้วยบันทึกการ

ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตส.1(50) 
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ง. เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP ด้วย

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย ตส.9(55) 

กฎหมายกําหนดให้สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  1. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP   ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ

รักษาอาหาร   GMP เป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็นในการผลิตและการควบคุม  เพ่ือให้

ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทําให้ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย   หลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่ สถาน

ที่ตั้งของสถานประกอบการ  โครงสร้างอาคาร  ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้

มาตรฐานทุกข้ันตอน  ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต  ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต  

ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป  การจัดเก็บ  การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค  มีระบบบันทึก

ข้อมูลการตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์  รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย 

สถานที่ผลิตซ่ึงใช้หลักเกณฑ์ GMP เป็นสถานที่ซ่ึงผลิตอาหาร 54 ประเภทได้แก่ 

อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารท่ีต้องมีฉลาก  นอกจากน้ียัง

รวมถึงอาหารเหล่าน้ีคือ อาหารแช่เยือกแข็งที่ผ่านการเตรียมหรือแปรรูป  อาหารพร้อมปรุงที่จัดรวม

เป็นชุด  ผลิตภัณฑ์ขนมอบ  ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ที่สําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที  ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่

ที่ทําจากแป้งข้าวเจ้า   

2. หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย 

(Primary GMP)   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย  มี

ข้อกําหนด 6 ข้อ ประกอบด้วย สถานที่ตั้งและอาคารผลิต  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  การ

ควบคุมกระบวนการผลิต  การสุขาภิบาล  การบํารุงรักษาและทําความสะอาด  บุคลากรและ

สุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน  ซ่ึงข้อกําหนดเหล่านี้คล้ายกับ GMP แต่มีข้อแตกต่างคือ  การผลิตอาจรวมเป็น

บริเวณเดียวกันได้  แต่ต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่บริเวณผลิต  ไม่เน้นการออกแบบและ

จํานวนเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต  เน้นการใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ไม่มีเรื่อง

การควบคุมมาตรฐานไอน้ําที่สัมผัสกับอาหาร  ไม่ระบุว่าจะต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์  ไม่ระบุว่าจะต้องมีบันทึกการผลิต  ไม่กําหนดเรื่อง การเก็บและลําเลียงอุปกรณ์ที่ทําความ

สะอาดแล้ว  ไม่เน้นการใช้ถุงมือและการฝึกอบรมพนักงาน  ระบุให้แสดงคําเตือน “ห้ามมิให้บุคคลใด

แสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจในสถานที่ผลิตอาหาร” 

สถานที่ผลิตซ่ึงใช้หลักเกณฑ์ Primary GMP เป็นสถานที่ซ่ึงผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ

ในภาชนะพร้อมจําหน่ายได้แก่ 
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  1) อาหารทั่วไป  ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายต่อผู้บริโภค 

(นอกเหนือจากอาหารแช่เยือกแข็งที่ผ่านการเตรียมหรือแปรรูป  ก๋วยเต๋ียวและเส้นหมี่ที่ทําจากแป้งข้าว

เจ้า)  ได้แก่   

 ก. สัตว์และผลิตภัณฑ์ (ผ่านการตัดแต่ง) เช่น เนื้อสัตว์สดและแห้ง  สัตว์น้ํา  กะปิ  

เป็นต้น 

 ข. พืชและผลิตภัณฑ์ (ผ่านการตัดแต่ง) เช่น พืชผักผลไม้สดและแห้ง  ถั่วและนัต  

พืชผักดอง  เป็นต้น 

 ค. แป้งและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งสาลี  แป้งมันสําปะหลัง  วุ้นเส้น  ขนมจีน  เป็นต้น 

 ง. ผลิตภัณฑ์สําหรับทําอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค เช่นผลิตภัณฑ์

แต่งหน้าหรือสอดไส้ขนม 

 จ. เครื่องปรุงรส เช่น น้ํามันหอมเจียว  ผงเครื่องปรุงรส  เป็นต้น 

 ฉ. น้ําตาล เช่น น้ําตาลทราย  แบะแซ  เป็นต้น 

 ช. เครื่องเทศ เช่น มัสตาร์ด  พริกไทย  พริกป่น  เป็นต้น 

  2) อาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีที่ยังไม่ต้องปฏิบัติตาม 

GMP (นอกเหนือจากอาหารพร้อมปรุงที่จัดเป็นชุด  ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่

สําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที) 

  3) น้ําผึ้งที่ผลิตเพื่อจําหน่ายโดยสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน 

  4) น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตเพ่ือจําหน่ายโดยสถานที่ผลิตไม่เข้า

ข่ายโรงงาน 

3.4.5 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

  ข้ันตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่ม อาหารควบคุมเฉพาะมีดังน้ี 

  1. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ี อย. กระทรวงสาธารณสุข (สถานที่ผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ) 

หรือสาธารณสุขจังหวัด (สถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัด)  เอกสารเหล่านี้ได้แก่ คําขออนุญาตคือ อ.17 หรือ 

สบ.3 (ข้ึนกับสถานท่ีผลิต)  ผลตรวจวิเคราะห์อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของอาหาร

ประเภทนั้นๆ  ฉลาก  สําเนาใบอนุญาตผลิต และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อเอกสารครบถ้วน

เจ้าหน้าที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานพิจารณา  ในขณะเดียวกันจะนัดวัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการมา

แก้ไขข้อมูล หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมตามผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 

  2. เมื่อผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนด  ฉลากมีการแก้ไขข้อมูล

ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงเอกสารต่างๆ   เจ้าหน้าที่พิจารณาเสนออนุมัติเลขสารบบอาหาร 

  3. ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตสําหรับผลิตภัณฑ์คือ อ.18 หรือ สบ.3 (ข้ึนกับ

สถานที่ผลิต) ซ่ึงแสดงชื่อผลิตภัณฑ์พร้อมเลขสารบบอาหารเป็นตัวเลขจํานวน 13 หลัก 



43 

 

  4. ผู้ประกอบการจัดทําฉลากให้ถูกต้องตามเอกสารที่ได้รับ  พร้อมกับใส่เลขสารบบ

อาหารในเครื่องหมาย อย.  

ข้ันตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่ม อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  อาหาร

ที่ต้องมีฉลาก  และอาหารทั่วไป มีดังนี้ 

 1. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ี อย. กระทรวงสาธารณสุข (สถานที่ผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ) 

หรือสาธารณสุขจังหวัด (สถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัด)  เอกสารเหล่าน้ีได้แก่ คําขออนุญาตคือ สบ.5  

สําเนาใบอนุญาตผลิต และเอกสารอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 

 2. เมื่อเอกสาร ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติเลขสารบบอาหาร 

 3. ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตสําหรับผลิตภัณฑ์คือ สบ.5 ซ่ึงแสดงช่ือผลิตภัณฑ์

พร้อมเลขสารบบอาหารเป็นตัวเลขจํานวน 13 หลัก 

 4. ผู้ประกอบการจัดทําฉลากผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดเรื่องฉลาก 

หมายเหตุ  ก. รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ยื่นคํา

ขออนุญาตคือ สบ.3 หรือ สบ.5 ข้ึนกับสูตรของผลิตภัณฑ์ 

              ข. อาหารมีวัตถปุระสงค์พิเศษ  ยื่นคําขออนุญาตคือ สบ.3 
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3.5 คู่มือการปฏิบัติงานร้าน Farmer Shop 

การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานร้าน Farmer Shop ในที่น้ี เป็นไปเพ่ือให้มีเครื่องมือสําหรับทีมงาน

ส่งเสริมการจัดตั้งและดําเนินงานร้านค้าชุมชน ในระยะขยายผล โดยเจตนารมณ์ของการจัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติงานนี้ คํานึงถึงการใช้ถ้อยคําทีเ่ข้าใจง่าย การปฏิบัติที่สะดวกและเหมาะสมกับคนในชุมชน ในการ

ปฏิบัติงานร้านให้มีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจและการดําเนินงานมีความยั่งยืน ซ่ึง

มีรายละเอียด 10 หัวข้อดังนี้ 

 รู้จัก Farmer Shop 

 ทําเลทีต่ั้งและการสร้างความแตกต่าง 

 การสร้างบรรยากาศภายในร้าน 

 เทคนิคส่ังซื้อสินค้า 

 การกําหนดราคา 

 เทคนิคการรบัสินค้าและจดัช้ันวาง 

 การขายและบริการ ณ จุดแคชเชียร์ 

 การจัดการสต็อกสินค้า 

 การจัดทําเอกสารและรายงานการเงิน 

 ภารกิจประจาํวันของร้าน 

 ซ่ึงในรายละเอียดของแต่ละหน่วยเรียน มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

 3.5.1 รู้จัก Farmer Shop 

 นับตั้งแต่ร้าน Farmer Shop เปิดตัวในปี 2554 ยังจําได้ว่า ไม่ว่าเราจะเดินไป

ประชาสัมพันธ์ร้านที่ไหนก็มักมีคําถามคล้ายกัน คือ Farmer Shop แตกต่างจาก 7-eleven/ ร้านเลมอน

ฟาร์ม หรือร้านดอยคําอย่างไร? ทําไมตั้งอยู่ตรงนี้? แน่ใจหรือที่ไม่ได้หวังที่กําไร? เหล่านี้เป็นต้น 

 การเริ่มต้นร้าน Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ อันที่จริงเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในอีก

หลายกิจกรรมในโครงการ Farmer Shop ซ่ึงมีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่ทีมวิจัยของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ต้องการสร้างสรรค์ร้านค้าปลีกทางเลือกที่จะนําประโยชน์ไปสู่สมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มผู้บริโภค ที่ปัจจุบันหากมองอย่างผิวเผินแล้วดูเหมือนว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์

จากร้านค้าที่แข่งกันลดราคาสินค้าชวนให้จับจ่ายซ้ือหาของในร้าน หากแต่ความมุ่งหวังของร้าน Farmer 

Shop นั้นคือ ต้องการนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 2. กลุ่มผู้ผลิต ในที่นี้เรามุ่งไปที่ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และสหกรณ์ ซ่ึงเป็น

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป โดยหวังที่จะสร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค เพ่ือเข้าถึงผู้ผลิตได้
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โดยตรง เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยมักมีอุปสรรคในการเข้าถึงผู้บริโภคในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

หรือโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆ เนื่องจากต้องจ่ายค่า GP สูง 

 การดําเนินงานร้าน Farmer Shop ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทีมวิจัยจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบ 

Farmer Shop โดยนําแนวคิดระบบการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการมาใช้ในธุรกิจ Farmer Shop ซ่ึง

ประกอบด้วย 5 ข้ันตอนใหญ่ๆ ดังนี้ 

 ขั้นตอนแรก การสร้างเครือข่ายอุปทานในสินค้า 3 หมวด ได้แก่ หมวดอาหาร หมวด

อุปโภค และหมวดของใช้-ของที่ระลึก โดยโครงการร้าน Farmer Shop จะดําเนินการคัดสรรและสร้าง

เครือข่ายผู้ประกอบการ ตลอดจนคัดสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน Food safety เข้าสู่ระบบของร้าน 

Farmer Shop 

 ขั้นตอนที่สอง การพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งไปที่การยกระดับ

มาตรฐานสินค้าจากที่เป็นอยู่ให้ได้มาตรฐานสากล มีการจัดทําระบบประเมินคุณภาพสินค้า Farmer 

Shop ในสินค้าท่ีผ่านการคัดสรร โดยคาดหวังว่าจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ภายใต้แบรนด์ 

Farmer Shop อย่างแท้จริง 

 ขั้นตอนที่สาม การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน

การขนส่ง การส่งมอบ การจัดเก็บ การบรรจุหีบห่อ และอ่ืนๆ เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากผู้ผลิตไปถึง

ผู้บริโภค และเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน 

 ขั้นตอนที่สี่ จําหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคผ่านกลไกของระบบค้าปลีก Farmer Shop โดยใช้

กลไกของร้านต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

จัดทําคู่มือเพื่อเผยแพร่ 

 ขั้นตอนที่ห้า การสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่ยอมรับ มีความเช่ือมั่นไว้วางใจใน

คุณภาพสินค้า และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องและ

คนในสังคมเข้าใจและเข้าถึงร้านค้าทางเลือก ตัวแบบธุรกิจที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน อัน

จะนําไปสู่การเข้าถึงสินค้าคุณภาพ อาหารปลอดภัย การค้าที่เป็นธรรมและการปลูกฝังค่านิยม 

“อุดหนุนสินค้าไทย กําไรเป็นของชาติ” 

 เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้จะเน้นไปสู่การจัดการร้านค้าปลีกที่ร้านต้นแบบ  ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงจะมีเนื้อหาสาระที่สําคัญ ดังรูปที่ 3.4 
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การกาํหนดราคา

เทคนิคการรับเขาสินคา
และช้ันวาง

การขายและใหบริการ
ณ จุดแคชเชียร

การสรางบรรยากาศ
ภายในราน

เทคนิคการส่ังซ้ือสินคา

การจัดการสต็อกสินคา

การจัดทาํเอกสารและ
รายงานการเงนิ

การเลอืกทาํเลท่ีต้ัง
และการสรางความแตกตาง

ภารกจิประจําวนัของราน

1

2

3

4

56

7

8

9

ขั้นตอน
การจดัการรานคา Farmer Shop

 
 

รูปที่ 3.4 รปูแสดงลําดับเน้ือหาในเล่มคู่มือการปฏิบัติงานร้านค้าปลีก 
 

3.5.2 การเลือกทําเลที่ตั้งและการสร้างความแตกต่าง 

  ทําเลที่ตั้งเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อยอดขายของร้าน อย่างไรก็ตามแนวคิดของ

ร้าน Farmer Shop ในฐานะที่เป็น “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” ทําเลที่ตั้งจึงเป็น

เรื่องที่สมาชิกจะตกลงกันว่าที่ใดจึงจะเหมาะสม ซ่ึงจะพิจารณาทั้งความสะดวกของสมาชิกและ

ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ซ่ึงมีแนวคิดดังนี้  

 ความแตกต่างในสไตล์ Farmer Shop 

การสร้างความแตกต่างในด้านต่างๆ แก่ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น ความแตกต่างที่ตัวสินค้า 

แตกต่างด้วยการให้บริการ หรือ แตกต่างด้วยรูปแบบการดําเนินงาน ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีล้วนเป็น

การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ท้ังส้ิน ตัวอย่างการสร้างความแตกต่างในสไตล์ของร้าน 

“Farmer Shop” ได้แก่ 
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 ความแตกต่างในสินค้าและบริการ กล่าวคือ มีสินค้าที่หลากหลายแตกต่างจาก

ร้านอื่นๆ เพราะสินค้าจากเครือข่ายผู้ประกอบการของร้าน Farmer Shop เป็นสินค้าดี มีคุณภาพ ที่ผ่าน

เวทีคัดสรรมาแล้วทั้งส้ิน ดังนั้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจากร้าน Farmer Shop เป็นสินค้าที่ได้

มาตรฐานรับรองทุกรายการ นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าที่มาจากผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจ

ชุมชน ฯลฯ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่มีความหลากหลาย ซ่ึงหลายรายการเป็นสินค้าที่ไม่ได้มี

จําหน่ายในร้านค้าปลีกทั่วไป 

 ความแตกต่างด้วยบริการ การสร้างความแตกต่างด้วยวิธีน้ี พนักงานขายประจํา

ร้านจะเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการผูกใจลูกค้าด้วยการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นกันเอง ทักทายลูกค้าทุก

ครั้งที่เข้าร้าน คอยแนะนําสินค้าเป็นประจํา เป็นต้น ซ่ึงหากร้านใดสามารถสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น 

เป็นกันเองให้ลูกค้ารู้สึกได้ ก็จะเป็นวิธีผูกใจลูกค้าให้เป็นลูกค้าประจําได้ ซ่ึงความใกล้ชิดกับลูกค้าเช่นน้ี

เป็นข้อได้เปรียบของร้านค้าปลีกชุมชนขนาดเล็ก ที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็สู้ไม่ได้ 

 ความแตกต่างด้วยรูปแบบ-ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา  

ด้วยสโลแกนของร้านนี้ เป็นการแสดงจุดยืนที่แตกต่างจากร้านค้าปลีกโดยทั่วไปอย่างชัดเจนว่า ทุกคนที่

เข้ามาร่วมในเครือข่ายธุรกิจของร้าน Farmer Shop จะมีความสุขจากระบบการค้าที่เป็นธรรม ไม่เอา

เปรียบกันและเป็นการเกื้อกูลกันของคนในสังคมอย่างยั่งยืน 

3.5.3 การสร้างบรรยากาศภายในร้าน 

บรรยากาศภายในร้านนับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญที่จะดึงดูดให้ลูกค้าอยากเข้า

มาอุดหนุนสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ ความสวยงามของร้าน การตกแต่งภายในร้านให้เป็นระเบียบ สะอาด 

จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ สวยงาม นอกจากจะทําให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังทําให้ลูกค้าสามารถ

เลือกหยิบสินค้าได้โดยสะดวกอีกด้วย อย่างไรก็ตามเพียงแค่ความสวยงามภายในร้านอย่างเดียวคงไม่

พอ แต่ต้องรวมถึงเส้นทางเดิน เข้า-ออกร้าน การทําความสะอาดหน้าร้านและบริเวณข้างเคียงให้ดูดี 

กระจกสะอาดตลอดเวลา มีป้ายชื่อร้านที่โดดเด่น สวยงาม อาจมีการปรับเปล่ียนหน้าตาร้านบ้างแต่ไม่

ต้องบ่อยเพ่ือไม่ให้รู้สึกน่าเบื่อ เป็นต้น ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยเสริมที่จะสร้างความประทับใจ

ตั้งแต่แรกเห็น และดึงดูดให้ลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนสินค้าของร้านเป็นประจํา 

ข้อแนะนําด้านเทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้ร้านน่าเข้าอยู่เสมอ มีดังนี้ 

-  จัดให้มีมุมสินค้าราคาพิเศษ โดยมีการจัดโปรโมช่ันสม่ําเสมอ ซ่ึงการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา เป็นหนึ่งในเทคนิคการสร้างเครือข่ายลูกค้าประจําได้ 

- ไม่มีมุมอับ และสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งร้าน นอกจากจะสบายตาแล้วยังช่วยลด

ความเสี่ยงเรื่องสินค้าหายได้อีกด้วย 

- ทางเข้า ควรจัดช้ันวางสินค้าขายดีหรือดึงดูด เพ่ือให้ลูกค้าสนใจหยุดดู อย่างน้อย

เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าอยากจับจ่ายใช้สอย  
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- การนําทางด้วยการใช้ป้ายป็อปอัพ หรือป้ายสัญลักษณ์ เพ่ือนําลูกค้าไปสู่ช้ันวาง

สินค้านั้นๆ อย่างไรก็ตามป้ายเหล่านั้นต้องชัดเจน มองเห็นง่าย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งร้าน เพ่ือ

ไม่ให้ดูรกจนเกินไป  

- การจัดสินค้า ควรจัดหมวดหมู่สินค้าที่ใช้ด้วยกันไว้ในโซนใกล้ๆ กัน เช่น เมล็ด

ทานตะวันอบ อยู่ใกล้ๆ กับผลไม้อบแห้ง เป็นต้น 

- การประชาสัมพันธ์แบรนด์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการใช้ป้ายโฆษณา

ภายในร้านเป็นระยะ และเพ่ือเป็นการช่วยเน้นยํ้าแบรนด์ของร้านให้เป็นที่จดจําด้วย เช่น “Farmer Shop 

ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา”  

- การนําป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์สินค้าที่โดดเด่น หรือ จัดดีสเพลย์สินค้าขายดี 

สินค้าใหม่ สินค้าแนะนําประจําสัปดาห์ หรือสินค้าต้นทุนต่ําแต่ margin สูง ณ จุดสิ้นสุดทางเดินภายใน

ร้าน ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดสายตาเพ่ือเป็นการดึงลูกค้าให้เข้าไปดูสินค้า รวมทั้งสินค้าที่วางไว้ในบริเวณ

ข้างเคียง 

- ป้ายต่างๆ ที่ใช้ควรสะอาด ชัดเจน เห็นง่าย สะดวกในการเคล่ือนย้ายหรือ

ปรับเปล่ียนได้ง่าย 

- สัดส่วนการจัดผังร้านและการสต็อกสินค้า ข้ึนอยู่กับการแบ่งสัดส่วนประเภท

สินค้าที่นํามาจําหน่ายโดยวิเคราะห์จากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 

- มีสินค้าแจกชิม/ ทดลองใช้/ สาธิตวิธีการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการแนะนํา

สินค้าใหม่ 

ที่สําคัญที่สุดคือ ต้องรู้จักว่าลูกค้าของเราคือใคร มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้า

อย่างไร ชอบซื้ออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่อยู่ในชุมชน ละแวกใกล้เคียง ที่มีแนวโน้มสูงในการที่จะ

มาซ้ือสินค้าและกลายเป็นลูกค้าประจําในที่สุด ดังนั้นพนักงานขายจึงควรต้องหม่ันสังเกต พูดคุย 

ซักถาม เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยและเก็บข้อมูลความต้องการเหล่านั้นเพ่ือนํามาปรับปรุง หา

สินค้าใหม่ตามความต้องการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงร้านค้าในชุมชนลักษณะน้ีจะมีความ

ได้เปรียบร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ัวๆ ไปตรงที่สามารถเข้าถึงและผูกใจลูกค้าได้ดีกว่ามาก 
 

3.5.4 เทคนิคการส่ังซื้อสินค้า 

 การส่ังซ้ือสินค้ามีความสําคัญในระบบการบริหารจัดการร้าน หัวใจสําคัญในการส่ังซ้ือ

คือต้องบริหารจัดการระดับการส่ังซื้ออย่างเหมาะสม เพียงพอที่จะให้บริการแก่สมาชิก สินค้าจูงใจ ตรง

ตามความต้องการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และไม่มีสินค้ามากเกินจําเป็นซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ทําให้ต้นทุนสินค้าขายสูงเกินไป มีการบันทึกรายการอย่างเหมาะสมสามารถระบุที่มา-ที่ไป ตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ มีระบบเตือนภัยในการตรวจสอบสินค้าเส่ือมสภาพ สินค้าหมดอายุ สินค้าใกล้หมดสต็อก 

เพื่อสามารถดําเนินการข้ันต่อไปได้อย่างทันท่วงที 
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 ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรคํานึงถึงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซ้ือสินค้าให้เหมาะสม

ทั้งในด้านปริมาณ และประเภทสินค้าที่จําหน่าย ได้แก่ 

1. “รู้จักลูกค้า” ถ้าเรารู้ว่าลูกค้าของเราคือใคร ควรเข้าใจถึงความต้องการ และ

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือของลูกค้า แล้วเราก็จะสามารถเลือกสรรสินค้าท่ีมีความหลากหลาย ถูกใจผู้

ซ้ือ ทั้งชนิด สี กล่ิน รส ขนาดบรรจุ แต่ก็ไม่ควรมีหลายชนิดมากเกินไปจนทําให้เราบริหารจัดการ

ลําบาก เช่น อาจเลือกจําหน่ายสินค้าเพียงแค่ 1 หรือ 2 ขนาดบรรจุต่อ 1 รายการสินค้า เป็นต้น และ

ควรจําไว้ว่า  
 

“ย่ิงเรารู้จักลูกค้าของเรามากเท่าใด เราก็จะบริหารจัดการร้านค้าของเราได้ง่ายขึ้นเท่าน้ัน!” 
 

2. “รู้จักสินค้า” นอกจากจะต้องเข้าใจลูกค้าแล้ว การที่เราเข้าใจในคุณลักษณะของ

สินค้ายังทําให้เราสามารถกําหนดนโยบาย ราคา การจัดวางสินค้า รวมถึงการกําหนดปริมาณการ

ส่ังซ้ือที่เหมาะสมอีกด้วย การแบ่งประเภทสินค้า นอกจากจะมีการจัดหมวดหมู่สินค้าตามหมวดการใช้

สอย เช่น หมวดอาหาร เครื่องด่ืม สินค้าอุปโภค ของใช้ ของฝาก ฯลฯ แล้ว ผู้ประกอบการยังต้อง

คํานึงถึงรอบระยะเวลา วงจรชีวิตของสินค้าร่วมด้วย เช่น 
 

หมวดประเภทสินค้า เทคนิค ข้อควรระวัง 

หมวดสินค้าสด คือสินค้าอายุสั้น เช่น สินค้าหมวด  เบเกอรี่ 

น้ําผลไม้ การสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ต้องมีความ

แม่นยํามาก เพราะอายุสินค้าสั้น อาจจะ

สั่งซื้อในปริมาณที่ไม่มาก แต่บ่อย ส่วนใหญ่

สินค้าประเภทนี้จะขายง่าย เร็ว เป็นหมวด

สินค้าที่เป็นตัวดงึลูกคา้เขา้ร้านไดดี้ 

หากสั่ งมากเกินไป ขายไม่ ทัน สินค้า

หมดอายุ จะส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นซึ่งอาจ

นําไปสู่ภาวะขาดทุนได้ 

สินค้าหมุนเวียนเร็ว  

หรือสินค้าขายด ี

สินค้าประเภทนี้ต้องไม่ให้ขาดจากช้ันเพราะ

จะทําให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในร้านบ่อยๆ 

และสร้างกําไรได ้

หากปล่อยให้สินค้าหมุนเวียนเร็ว-ขายดี

พวกนี้หายไปจากชั้นบ่อยๆ อาจทําให้

ลูกค้าเบื่อ และไม่อยากเข้ามาซื้ออีก 

สินค้าใหม ่ การสั่งซื้อสินค้าใหม่เข้าร้านเป็นสิ่งท่ีสําคัญ

มาก เพราะลูกค้าจะรู้สึกไม่จําเจกับสินค้า

เก่าๆ และจะทําให้ร้านมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย

ตลอดเวลา แต่การส่ังสินค้าใหม่เข้ามาขายก็

อาจมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ประกอบการต้องรู้

พฤตกิรรมของลูกค้าเป็นอยา่งด ี

สินค้าใหม่พวกนี้อาจเริ่มจากการสั่งทีละ

น้อย เพื่อทดลองตลาดก่อน อาจมีการจัด

โปรโมช่ันเสริมร่วมด้วยเพื่อให้ลูกค้า

สังเกตเห็น 

สินค้าหมุนเวียนช้า สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ใช้เวลานานกว่าจะ

มีการกลับมาซื้อซ้ําอีก 

 

ควรสุม่ตรวจสอบระยะเวลาการหมดอายุ ชํารุด 

เสียหาย ของสินค้าประเภทนี้บ่อยๆ เพื่อเป็น

การป้องกันและเตรียมตัวล่วงหน้า เป็นการลด

ความเสี่ยงไม่ให้สินค้าเสียหายเป็นตน้ทุน 
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ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติของพนักงานจัดซื้อ มีดังนี้ 

1.  การซ้ือของสด พนักงานส่ังซ้ือจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลสินค้าขายดี/ไม่ดี ประจํา

สัปดาห์จากพนักงานขาย รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า และต้องตรวจสอบยอดคงเหลือจํานวน

แต่ละรายการสินค้าทุกวัน นําข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาส่ังซ้ือและเปล่ียน/คืนสินค้าระหว่าง

สัปดาห์ 

2. กําหนดรอบการส่ังซ้ือสินค้าสดเปน็ประจําทกุสัปดาห์ 

3. การส่ังซ้ือสินค้าลักษณะฝากขาย หลังจากพิจารณายอดสินค้าคงเหลือตามรอบ

การตรวจนับที่กําหนดแล้ว พนักงานส่ังซ้ือจึงดําเนินการออกใบส่ังซ้ือสินค้า 

 

สําหรับข้ันตอนการส่ังซ้ือสินค้า แสดงได้ดังรูป 

 
 

 1. พนักงานขาย พนักงานสต็อกและพนักงานส่ังซ้ือ จะร่วมกันตรวจนับสต็อกสินค้า

ประจําสัปดาห์โดยมีผู้จัดการร้านเป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งน้ีเอกสารที่ใช้ประกอบด้วยเอกสารการตรวจนับ

สต็อกของพนักงานร้าน และเอกสาร S1 ซ่ึงจะแสดงรายการสินค้าคงเหลือในแต่ละรายการ 

 2. พนักงานขาย พนักงานสต็อกและพนักงานส่ังซ้ือ ประเมินยอดส่ังซ้ือสินค้าแต่ละ

รายการร่วมกันอ้างอิงข้อมูลจาก เอกสาร S1 เพ่ือนําเสนอในที่ประชุม ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และ

พนักงานส่ังซ้ือจัดทําสรุปการประชุมการส่ังซ้ือสินค้าประจํางวด 

 3. พนักงานส่ังซ้ือออกใบ PO (Purchase order) ตามข้อสรุปการประชุมและทําการ

เสนอให้ผู้จัดการเซ็นอนุมัติภายใน 1 วัน และสําเนาเอกสาร 1 ชุดแก่พนักงานร้าน Farmer Shop เพ่ือใช้

ประกอบการตรวจรับสินค้า 

 4. พนักงานดําเนินการส่ังซ้ือสินค้ากับผู้ประกอบการผ่านทางโทรศัพท์ Fax E-mail 

หรือ SMS โดยให้ดําเนินการส่ังซ้ือให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน หลังได้รับการอนุมัติ 

 5. เมื่อผู้ประกอบการได้รับเอกสารการส่ังซ้ือแล้ว ให้ทําการยืนยันการส่ังซ้ือแก่

พนักงานส่ังซ้ือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องระบุจํานวนที่ส่ง ราคาต่อหน่วย ราคารวมของสินค้า และ

วันส่งสินค้าให้ชัดเจน 
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ซ่ึงเทคนิคแนวปฏิบัติในการส่ังซ้ือสินค้าอ่ืนๆ จากข้อค้นพบ มีดังนี้ 

แนวปฏิบัติ Do Don’t 

การออกใบสั่งซื้อ - ใบสั่งซื้อควรระบุข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน เช่น ชนิด 

ประเภทสินค้า จํานวนสั่งซื้อ หน่วย เบอร์ติดต่อ วันที่ส่ง

สินค้า ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ในภายหลัง 

- ไม่ควรสั่งซื้อสินค้าเพียง

วาจาเพราะจะทําให้ ไม่มี

เอกสารยืนยันในกรณีที่มี

ปัญหา และผู้ตรวจรับจะไม่มี

เ อกสาร ในการตรวจ รับ

สินค้า 

สั่งซื้อสินค้าตามจํานวนที่

พอเหมาะ ไม่มาก ไม่น้อย

เกินไป 

- ควรตรวจสอบระดับสต็อกสินค้าอย่างสม่ําเสมอเพื่อดู

การเคลื่อนไหวของสินค้าประกอบการสั่งซื้อ 

- ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยอ้างอิงตามข้อมูลสถิติการ

ขาย ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ลักษณะสินค้าที่จําหน่าย

ของร้านค้าปลีกคู่แข่ง ฯลฯ 

 

- อย่าสั่งสินค้าเพียงเพราะ

ต้องการส่วนลดจากผู้ขาย

เพราะอาจส่งผลให้สินค้า

หมดอายุก่อนที่จะขายหมด 

ซึ่ง ก็จะกลับมาเป็นต้นทุน

ของร้านในที่สุด 

- อย่าสั่งซื้อสินค้าแบบเฉลี่ย

สั่ง เช่น ไม่ควรส่ังซื้อสินค้า

ในปริมาณเท่ากัน ทุกสี ทุก

ขนาด ทั้งนี้ควรวิเคราะห์จาก

ประวัติการขายสินค้า เพื่อ

ลดความเสี่ยงการมีสินค้าคง

คลังมากเกินไป 

ติดตามการสั่งซื้อ - ควรแจ้งส่ังซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และติดตามการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง

จนกว่าจะได้รับสินค้า เพื่อป้องกันการส่งสินค้าล่าช้าจน

ทําให้สินค้าขาดสต็อก 

 

ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ - กําหนดรอบระยะเวลาในการสั่งซื้อที่ชัดเจนในแต่ละ

เดือนเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ มีการสั่งซื้อ

อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งในส่วนของ

ร้านค้าและผู้ประกอบการ 

- สั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอกับรอบการสั่งซื้อ เพื่อลดความ

เสี่ยงในเ ร่ืองของสินค้าหมดอายุ  หรือบรรจุภัณฑ์

เสียหาย/เสื่อมสภาพจากการเก็บสินค้าไว้นานเกินไป โดย

ดูจากสถิติยอดจําหน่าย 

- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ สภาพสินค้า และวันหมดอายุ

ของสินค้าทุกรายการอย่างสมํ่าเสมอ 
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3.5.5 การกําหนดราคา 

 การกําหนดราคาจําหน่ายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สําคัญของร้านค้าปลีกเพราะหากตั้งราคา

ผิดพลาดต่ําเกินไปก็จะทําให้ขาดทุน แต่ถ้าหากกําหนดราคาสูงเกินไปลูกค้าก็ไม่ซ้ือ แถมยังอาจพ่วง

ความรู้สึกที่เป็นอคติกับร้านอีกด้วย ดังนั้นราคาจําหน่ายควรเป็นราคาที่ “ยุติธรรม” กับทั้งผู้ขายและผู้

ซ้ือ ไม่ควรแข่งขันด้วยการทํา “สงครามราคา”  

 กําหนดราคาที่ยุติธรรมได้อย่างไร? 

ในการกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานต่างๆ ล้วนแล้วแต่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทั้งส้ิน 

การกาํหนดกลยุทธ์ด้านราคาก็เช่นกัน โดยข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ ได้แก่ 

-  ต้นทุนสินค้า คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการทําให้ได้มาซ่ึงสินค้านั้นโดยตรง เช่น 

ราคาต้นทุนที่ซ้ือสินค้ามา ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้า (ถ้ามี) รวมไปถึงต้นทุนที่เกิดจาก

การบริหารจัดการสต็อกที่ไม่ดีด้วย เช่น สินค้าเส่ือมสภาพ สินค้าสูญหาย สินค้าหมดอายุ บรรจุภัณฑ์

เสียหาย เป็นต้น 

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปในการบริหารจัดการร้าน เช่น 

เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าวัสดุส้ินเปลืองต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก 

หลอด ช้อน เป็นต้น 

- ราคาอ้างอิงในตลาด คือ ราคาจําหน่ายของสินค้าชนิดเดียวกันของร้านอ่ืนๆ ใน

บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดราคาจําหน่ายสินค้าของร้าน 

ทั้งน้ีข้อมูลด้านต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ล้วนมาจากการ

จดบันทึกทั้งส้ิน ดังนั้นยิ่งมีระบบการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ก็จะยิ่งมีข้อมูลในการ

วิเคราะห์กําหนดราคาได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งข้ึน สําหรับในส่วนของราคาอ้างอิงในตลาดสามารถเก็บ

ได้จากการออกสํารวจตามร้านค้าอ่ืนๆ หรืออาจดูจากราคาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วไปในเว็บไซต์

เพื่ออ้างอิงได้เช่นกัน 

 

DO DON’T 

 ตั้งราคาที่เป็นธรรม บนพื้นฐานของข้อมูล  อย่าใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการลดราคา 

 



53 

 

ข้ันตอนการกําหนดราคา มีดังนี้ 
 

 
 

1. เมื่อผู้ประกอบการส่งสินค้าแล้วให้ตรวจสอบราคาส่งสินค้าทุกรายการ ทุกครั้ง  

2. นําราคาส่งมาทําการปรับเพ่ิมกําไร โดยใช้ค่ามาตรฐานประมาณ 15-20% เช่น 

สินค้า A ราคาส่ง 30 บาท + ปรับเพ่ิมกําไร = (30 x 20%) + 30 = 36 บาท เป็นต้น 

3. ปรับปรุงตามนโยบาย/ กลุ่มเป้าหมาย/ สถานที่ เช่น ตามตัวอย่างด้านบน 

คํานวณราคาขาย 20% ในข้อ 2. ได้ 36 บาท เมื่อนํามาปรับปรุงตามนโยบาย/ กลุ่มเป้าหมาย/ ทําเล

ที่ตั้ง อาจจําหน่ายที่ราคา 35 บาทหรือไม่ก็ 40 บาท เป็นต้น 

ตัวอย่างเทคนิคเบื้องต้นในการกําหนดราคารูปแบบต่างๆ ที่รวบรวมได้ มีดังนี้ 

 “Mark-up Pricing” กําหนดโดยใช้ราคา Mark-up คือการตั้งราคาเป็นสัดส่วน

ของกําไรจากต้นทุนสินค้า ซ่ึงอัตราที่ Mark-up น้ีอาจแตกต่างกันในแต่ละรายการสินค้าได้ตามความ

เหมาะสม โดยทั่วไปการตั้งราคาสินค้าขายดีจะคิดอัตราส่วนกําไรส่วนเพ่ิมต่ํากว่ารายการสินค้าขายช้า 

วิธีเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการนําไปใช้ 

 “Psychological Pricing” เป็นการตั้งราคาที่ทําให้ผู้ซ้ือรู้สึกว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

ซ่ึงเทคนิคหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการตั้งราคาที่เป็นเลขค่ี เช่น 19 บาท แทนที่จะเป็น 20 บาท  

 การตั้งราคาจําหน่ายสินค้าหลายช้ินในราคาพิเศษ เช่น “3 ถุง 100” คือราคา

ปกติถุงละ 35 บาทแต่ถ้า ซ้ือ 3 ถุงจะได้ราคาพิเศษ 100 บาท เทคนิคน้ีเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่นิยมซ้ือ

สินค้าจํานวนมาก เช่น ซ้ือเป็นของฝาก เป็นต้น 

 “Loyalty-based pricing” คือการตั้งราคาที่แตกต่างระหว่างลูกค้าทั่วไป ลูกค้าท่ีมา

ซ้ือสินค้าตามเทศกาล หรือลูกค้าประจํา ผ่านการให้ส่วนลด การให้คูปองแลกซ้ือ การสะสมแต้มเพื่อรับ

เงินคืน เป็นต้น โดยหลักการคือผู้ที่มาซ้ือประจําควรได้รับสิทธ์ิซ้ือสินค้าในราคาพิเศษกว่าลูกค้าทั่วไป ซ่ึง

วิธีนี้นอกจากจะได้ความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นการจูงใจ กระตุ้นให้ลูกค้าสนใจในโปรแกรมส่งเสริมการ

ขายเหล่าน้ี และมาอุดหนุนสินค้าของร้านอย่างสม่ําเสมออีกด้วย ซ่ึงการใช้บัตรสมาชิกเป็นอีกหนึ่ง

เครื่องมือที่จะช่วยในการเก็บข้อมูลและบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านราคาในลักษณะนี้ได้ง่ายดายยิ่งข้ึน 

 “Hi-Lo Pricing” คือการยอมลดราคาสินค้าบางรายการที่เป็นสินค้าหลักเพ่ือ

ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาในร้าน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้าชนิดอื่นๆ ที่มีโอกาสทํากําไรได้มากกว่า 

โดยวิธีน้ีเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้ามาในร้าน และจูงใจให้ลูกค้าอยากเข้ามาดู

สินค้าในร้านบ่อย ๆ  
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 “สินค้าราคาถูกทุกวัน” กลยุทธ์น้ีเป็นกลยุทธ์ที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่โดยทั่วไป

ชอบใช้ ซ่ึงจะเหมาะสําหรับกรณีที่เราต้องการให้สต็อกสินค้าภายในร้านมีรอบการหมุนที่รวดเร็ว แต่

ต้องระมัดระวังในเรื่องการคํานวณต้นทุนสินค้าที่ต้องแม่นยําเพ่ือหลีกเล่ียงการประสบปัญหาขาดทุน

เนื่องจากคํานวณต้นทุนสินค้าไม่ครบถ้วน 

ทั้งนี้ การกําหนดราคาไม่มีสูตรสําเร็จตายตัว แต่ต้องมีการผสมผสาน ปรับใช้

เทคนิคต่างๆ เหล่าน้ี ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ “ใช่” ทั้งทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือของลูกค้า และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาด อย่างไรก็ตาม พึงระลึกเสมอว่า “ราคาที่

เหมาะสม คือราคาที่ลูกค้าพอใจจะซ้ือ ในขณะที่ยังคงเหลือกําไรสําหรับร้าน” ด้วยเช่นกัน และ “ราคา

ไม่ใช่คําตอบของทุกอย่าง” แต่ยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งการให้บริการ ความหลากหลาย

ของชนิดสินค้า และบรรยากาศของร้านที่น่าเข้าอยู่เสมอ จึงจะเป็นการสร้างความพึงพอใจในระยะยาว

ให้แก่ลูกค้าได้ 
 

3.5.6 เทคนิคการรับเข้าสินค้าและจัดชั้นสินค้า 

  1)  เทคนิคการรับสินค้า  

 จุดประสงค์ของการรับสินค้านั้น เพ่ือให้มีสินค้าจําหน่ายตรงตามใบ PO ที่เจ้าหน้าที่

ส่ังซ้ือได้ดําเนินการส่ังซ้ือ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับสินค้านั้นต้องยึดระเบียบ นโยบาย และใบ PO เป็นหลัก 

โดยเจ้าหน้าที่รับสินค้าต้องรู้จักสินค้าทุกชนิดเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องผู้ประกอบการเข้าของสินค้าน้ันๆ 

ช่ือสินค้า บรรจุภัณฑ์ ประเภทของสินค้า ระยะเวลา (อาย)ุ ของสินค้าแต่ละชนิด ซ่ึงเทคนิคการรับสินค้า

ของร้าน Farmer Shop นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  เจ้าหน้าที่รับสินค้าต้องยึดระเบียบ นโยบาย และใบ PO ที่เจ้าหน้าที่ส่ังซ้ือได้

สําเนาให้ 

2. การรับสินค้าต้องตรวจนับสินค้าที่ผู้ประกอบการมาส่งทุกครั้ง โดยอ้างอิงกับใบ

ส่งของและใบ PO โดยตรวจช่ือสินค้า จํานวนสินค้า หน่วยของสินค้า ราคาต่อหน่วย ราคารวมทุกครั้ง 

3. รับสินค้าตามวันที่กําหนด เช่น วันเสาร์ 09.00 – 12.00 น. เป็นต้น 

4. การรับสินค้าต้องตรวจวันหมดอายุของสินค้าว่าตรงตามทีร่ะบใุนใบส่งของหรือไม่ 

5. การรับสินค้าต้องตรวจดูสภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมจําหน่าย เช่น บรรจุ

ภัณฑ์ไม่ฉีกขาด บรรจุภัณฑ์ไม่มีรอยรั่ว บรรจุภัณฑ์ไม่บุบ มีสิ่งแปลกปลอมในห่อบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

6. ต้องมีลายเซ็นผู้ส่งมอบสินค้าและผู้รับสินค้าในใบส่งของที่ได้รับการตรวจนับแล้ว 

7. หลังจากตรวจรับสินค้าต้องนําสินค้าเก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดข้ึนช้ันวาง 

8. หากพบปัญหาในการรับสินค้าต้องปรึกษาผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้านหรือผู้

ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนรับสินค้านั้นๆ 
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 ข้ันตอนในการรับสินค้า มีดังนี้  

 
 

1. พนักงานส่ังซ้ือส่งสําเนาใบส่ังซ้ือที่ผู้ประกอบการยืนยันการส่งเรียบร้อยแล้วให้แก่

พนักงานร้าน Farmer Shop 

2. เมื่อผู้ประกอบการจัดส่งสินค้า ให้พนักงานสต็อกตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่

ส่งให้กับสําเนาใบ PO และใบส่งสินค้าของผู้ประกอบการต้องถูกต้องตรงกัน ทั้งน้ีในใบส่งสินค้า

ผู้ประกอบการต้องระบุ ช่ือบริษัท/กลุ่ม/วิสาหกิจ/ช่ือผู้ประกอบการ พร้อมท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

รายการสินค้าท่ีส่ง จํานวนที่ส่ง ราคาต่อหน่วย และราคารวม อีกทั้งต้องระบุวันหมดอายุของสินค้าให้

ครบถ้วนชัดเจน หากพนักงานสต็อกมีข้อปัญหาให้แจ้งฝ่ายจัดซ้ือ/ผู้จัดการร้านก่อนการรับสินค้าเป็น

รายๆ ไป 

3. เมื่อพนักงานสต็อกตรวจเช็คสินค้าที่จัดส่งเรียบร้อยตรงตามระเบียบ จะทําการ

เซ็นช่ือรับสินค้า และนําสินค้าเข้าสต็อกเพ่ือรอการบันทึกข้อมูล (Key in) สินค้าเข้าระบบ ก่อนนําสินค้า

จัดเรียงที่ช้ันวางสินค้าต่อไป 

4. ส่งสําเนาการรับสินค้าให้แก่พนักงานส่ังซ้ือ ซ่ึงมีเอกสารประกอบดังน้ี 1) สําเนา

ใบ Po ที่พนักงานส่ังซ้ือมอบให้ และ 2) ใบส่งสินค้าที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบ พร้อมทั้งมี

ลายเซ็นของผู้ส่งและผู้รับสินค้าครบถ้วน 

5. พนักงานส่ังซ้ือจะนําสําเนาการรับสินค้ามาทําการ Key in ในระบบรับสินค้า 

(ADA) ภายใน 1 วัน หลังจากนั้นพนักงานสต็อกจึงนําสินค้าจัดเรียงข้ึนชั้นวางสินค้า กรณีสินค้าใหม่

พนักงานสต็อกต้องติดบาร์โค้ด และป้ายช่ือสินค้า ให้เรียบร้อยก่อนนําสินค้าข้ึนช้ันวาง 
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เทคนิคแนวปฏิบตัิในการรบัสินค้าอ่ืนๆ จากข้อค้นพบ มีดังน้ี 

แนวปฏิบัติ Do Don’t 

ผู้ประกอบการส่งสินค้าไม่ตรง

ตามใบ PO (ในเร่ืองจํานวนหรือ

รายการสินค้า) 

- ไม่รับสินค้า 

- โทรแจ้งผู้ช่วยผูจั้ดการ ผูจั้ดการ

ร้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

รับสินค้าโดยไม่แจ้งผู้ช่วยผูจั้ดการ 

ผูจั้ดการร้านหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

ผู้ประกอบการไม่ส่งสินค้าตาม

วันที่กําหนด 

- ไม่รับสินค้า 

- โทรแจ้งผู้ช่วยผูจั้ดการ ผูจั้ดการ

ร้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

รับสินค้าเพราะความเกรงใจ

ผู้ประกอบการ 

ไม่มีใบ PO - ตามใบ PO จากเจ้าหน้าที่สั่งซือ้ 

- โทรแจ้งผู้ช่วยผูจั้ดการ ผูจั้ดการ

ร้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

รับสินค้าโดยไม่มีใบ PO เนื่องจากไม่

มีหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ ซึ่งหาก

เกิดข้อผิดพลาด จะทําให้ไม่สามารถ

แก้ไขได้ทันท่วงที 

สินค้าแถม ให้ฟรี แจกฟรี ห้ามนําสินค้าเข้าคลังสนิคา้หรือจัด

ชั้นวางจนกว่าจะแจ้งผู้ช่วยผูจั้ดการ 

ผูจั้ดการร้านหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อดําเนินการกับสินค้า

ดังกล่าวต่อไป 

นําสินค้าที่แถมให้ชิม แจกฟรี ไป

แจกหรือให้ชิม ก่อนแจ้งผู้ช่วย

ผูจั้ดการ ผูจั้ดการร้านหรือผู้ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

การตรวจนับสินค้า 

 

 

 

 

ต้องตรวจนับสินค้าต่อหน้า

ผู้ประกอบการ/ คนส่งสินค้า 

เนื่องจากหากมีข้อผิดพลาด จะได้ให้

ผู้ประกอบการ/ คนส่งสินค้า ตรวจ

นับสินค้าที่ได้นํามาส่งอีกคร้ัง เพื่อ

การรับรู้ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

- ไม่ตรวจนับสินค้าและนําเข้า

คลังสินค้าหรือจัดชั้นวาง 

- ตรวจนับสินค้าภายหลังที่

ผู้ประกอบการ/ คนส่งของกลับไป

แล้ว 

 

 2)  เทคนิคการจัดชั้นสินค้า 

 การจัดช้ันวางสินค้านั้นเป็นอีกหน่ึงหัวใจหลักในการจําหน่ายสินค้า ซ่ึงนอกจากเพื่อ

ความสวยงามแล้ว ยังต้องจัดสินค้าให้สามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาซ้ือสินค้าในร้านด้วย จุดเด่นที่สุดของ

ช้ันวางสินค้า ก็คือ ระดับสายตาของลูกค้า โดยสินค้าที่ขายดีควรจะอยู่ในระดับสายตา ไม่อยู่สูงหรือต่ํา

เกินไป เนื่องจากหากอยู่สูงเกินไปนั้น ลูกค้าไม่สามารถหยิบสินค้าน้ันๆ มาดูก่อนตัดสินใจซ้ือได้ หรือ

อาจเกิดความลําบากแก่เจ้าหน้าที่ร้านที่จะต้องหยิบสินค้าชนิดนั้นบ่อยๆ และหากสินค้าขายดีอยู่ต่ํา

เกินไป ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อสินค้านั้นเป็นประจําหรือลูกค้าที่มาดูสินค้าในร้านจะมองผ่านสินค้าน้ันไป โดยไม่

เห็นสินค้าเหล่าน้ัน ทั้งนี้ การจัดสินค้าควรจัดแบบ 6 12 24 (จัดวางเป็นโหล) เพ่ือความสะดวกในการ

นับสินค้าคงเหลือ และสามารถมองเห็นว่าต้องเติมสินค้าใดได้อย่างรวดเร็ว 
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 การเติมสินค้าบนช้ันวาง ให้นําสินค้าเก่าที่มีอยู่ออกมาจําหน่ายให้หมดก่อน แล้วจึง

ค่อยเติมสินค้าใหม่จากด้านหลังมา เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงของสินค้าคงเหลือที่นํามาจําหน่าย 

ไม่ให้สินค้าเก่าคงเหลืออยู่ในช้ันหรือในคลังสินค้าหมดอายุโดยไม่รู้ตัว ทั้งน้ี ก่อนการนําสินค้าข้ึนชั้นวาง

ต้องตรวจรหัสบาร์โค้ดของสินค้าน้ันๆ ว่ามีบาร์โค้ดที่บรรจุภัณฑ์ หรือบาร์โค้ดผิดปกติหรือไม่ เพ่ือจะได้

แจ้งผู้ช่วยจัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการต่อไป และควรติดป้ายชื่อ

พร้อมทั้งราคาสินค้าทุกชนิดไว้ที่ขอบของช้ันวางสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 ช้ันวางสินค้าและตัวผลิตภัณฑ์ต้องสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง เศษขยะ หรือส่ิง

แปลกปลอมใดๆ รวมถึงชั้นวางจะต้องไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวของพนักงาน หรือเอกสารท่ี

แสดงราคาต้นทุนสินค้าปะปรอยู่ในที่ใดที่หนึ่งของช้ันวางเป็นอันขาด 

 ในการจัดวางสินค้าควรแยกประเภทของสินค้า เช่น อาหารแห้ง อาหารสด ขนมขบ

เคี้ยว เครื่องชงดื่ม เครื่องดื่ม ของใช้ ของที่ระลึก เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่การซ้ือสินค้าของลูกค้า ในกรณี

ที่สินค้ามีหลายขนาด ให้ขนาดเล็กอยู่ด้านบนและขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง เพื่อเวลาจัดวางสินค้าเจ้าหน้าที่

ร้านจะได้สะดวก ไม่ต้องยกสินค้าขนาดใหญ่ๆ ไปไว้ด้านบน และไม่ต้องระวังหากลูกค้ามาเลือกดูสินค้า 

เนื่องจากหากสินค้าขนาดใหญ่อยู่ด้านบนอาจเกิดอันตรายทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่เองหรือลูกค้าที่มาเลือก

ซ้ือสินค้าภายในร้านได้ 

 

 เทคนิคแนวปฏิบัติในการจัดช้ันอ่ืนๆ จากข้อค้นพบ มีดังนี้ 
 

แนวปฏิบัติ Do Don’t 

การแบ่งประเภทของสินค้า จัดชั้นสินค้าตามประเภทของสินค้า

นั้นๆ โดยต้องจัดให้สวยงามและเป็น

ระเบียบ 

วางสินค้าปะปนกัน เช่น วางสินค้า

ป ร ะ เ ภ ท อ า ห า ร แ ล ะ สิ น ค้ า 

ประเภทของใช้ปนกัน เป็นต้น 

วางสินค้าหลายที่ หรือหลายเชลฟ ์ ออกแบบชั้นสินค้า ก่อนการนําสินค้า

จัดชั้น โดยสามารถขอความเห็นจาก

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หรือผู้จัดการร้าน 

ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงภาพรวมของช้ัน

สินค้าภายในร้านด้วย 

วางสินค้าเพราะช้ันวางสินค้าว่าง 

จะทําให้เกิดความสับสนแก่ลูกค้า

และเกิดปัญหาในการตรวจนับ

สต็อกสินค้าได้ 

การจัดสินค้าไม่เป็นระเบียบ เรียงสินค้าแบบ 6 12 24 (เป็นโหล) 

เพื่อความเป็นระเบียบ และง่ายต่อ

การตรวจนับสต็อก  หรือการเติม

สินค้าได้อย่างรวดเร็ว 

จัดเรียงสินค้าจํานวนไม่เท่ากัน ทํา

ให้การตรวจนับสต็อกต้องใช้เวลา

มาก และชั้นสินค้าไม่เป็นระเบียบ 

ไม่สวยงามน่ามอง 
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3.5.7 การขายและบริการ ณ จุดแคชเชียร์ 

 การขายและบริการเป็นหัวใจหลักของโครงการร้าน Farmer Shop เนื่องจากสินค้า

ภายในร้านนั้นเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป ซ่ึงเป็นส่ิงท้าทายการเปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะนิสิต 

ซ่ึงมีพฤติกรรมชอบบริโภคขนมขบเค้ียวต่างๆ หรือแม้แต่ประชาคม มก. ให้หันมาใส่ใจสินค้าสุขภาพ มี

มาตรฐาน อาหารปลอดภัย ดังนั้น พนักงานร้านจึงเป็นตัวกลางสําคัญในการแนะนําสินค้าและให้บริการ

ที่ถูกใจแก่ลูกค้า ซ่ึงพนักงานร้านต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบริหารเวลา ทักษะการส่ือสาร 

ความใฝ่รู้ และมีความซ่ือสัตย์ (ที่มา:  http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sms/market/Unit9/SUBM1/U912-1.htm) 

 1) เทคนิคการขายของพนักงานร้าน Farmer Shop มีดังนี้ 

1. มีใจรักในงานบริการ 

2. ตรงเวลา  มีระเบียบ วินัย 

3. พนักงานร้านต้องรู้จักสินค้าทุกรายการและสามารถช้ีแจงผลิตภัณฑ์กับลูกค้าได้ 

4. ใส่ใจความต้องการของลูกค้า (สมาชิก) 

5. มีความละเอียดรอบคอบ 

6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

7. โน้มน้าวให้ลูกค้าสนใจสินค้าที่มีคุณภาพ และอาหารปลอดภัย 

8. กล่าวต้อนรับ ทักทายลูกค้าอย่างย้ิมแย้มแจ่มใสด้วยวาจาสุภาพ (ไม่ควรแสดง

กริยาที่ไม่เหมาะสม) พร้อมสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ พร้อมทั้งขอ

ข้อเสนอแนะและคําแนะนําตามความเหมาะสม 

9. พนักงานร้านต้องอยู่ประจําจุดแคชเชียร์ตลอดเวลา (ไม่ท้ิงร้านโดยไม่มีพนักงาน

อยู่) เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้า  

10. พนักงานต้องตรวจความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าภายในร้านให้ดู

สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ และคอยตรวจเช็คสินค้าพร้อมเรียนรู้รายละเอียดของสินค้าในร้านในเวลา

ที่ไม่มีลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 

11. พนักงานต้องคอยสังเกตและนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือการ

บริการที่ดี 

 2) ระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ร้าน สรุปได้ดังนี้ 

1. เวลาปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.30 น. วันเสาร์ 

เวลา 9.00 เป็นต้นไป 

2. พนักงานร้านทุกคนต้องเซ็นช่ือเมื่อเข้าปฏิบัติงาน (9.00 น.) และเลิกปฏิบัติงาน

ทุกครั้ง (18.30 น.) 

3. กําหนดให้ทุกวันเสาร์เป็นวันเช็คสต็อก และทุกวันเสาร์ส้ินเดือนเป็นวันเช็คสต็อก

ใหญ่ 
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4. แต่งกายสุภาพด้วยชุดยูนิฟอร์มของร้าน สวมเส้ือยืดโปโล Farmer Shop  

กางเกงสแล็คสีดํา รองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ 

5. ประชุมทีมทุกเช้าก่อนทําการเปิดร้าน 

6. พนักงานร้านไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างการปฏิบัติงาน ยกเว้น กรณีมีเรื่องเร่งด่วนที่

ต้องประสานงานกับฝ่ายสํานักงาน 

7. พนักงานร้านต้องเข้าประจําร้านเวลา 9.00 น. พร้อมทั้งจัดเตรียมความเรียบร้อย

ก่อนเปิดร้าน อาทิ จัดช้ันสินค้าให้เต็มช้ัน  ตู้เย็น ช้ันวางสินค้าสด ช้ันวางอาหารกล่อง ผลไม้ ทําความ

สะอาดพ้ืนร้าน เช็ดกระจก ดูแลความเรียบร้อย-ความสะอาดที่เคาน์เตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์แคชเชียร์  บริเวณอ่างล้างจาน และจัดตู้สต็อคทุกตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจ

ความเรียบร้อยภายในร้าน (ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ คอมพิวเตอร์ คัทเอาท์ ก่อนปิดร้านทุกครั้ง ทั้งน้ีร้านมินิ

มาร์ทต้องไม่สับคัทเอาท์เพราะมีตู้เย็นที่ต้องใช้ไฟตลอดเวลา) 

8. พนักงานร้านที่รับผิดชอบนําส่งเงินเข้าบัญชี ต้องนําส่งเงินเข้าบัญชีโครงการร้าน

Farmer Shop ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00 น.และนําสําเนาใบฝากส่งที่

เจ้าหน้าที่การเงินสถาบันฯ ทุกวัน  

9. ผู้ได้รับมอบอํานาจรับเงินสดจากร้านในรอบเย็น และนําเงินสดเข้าบัญชีโครงการ

ร้าน Farmer Shop ในวันถัดไป เวลา 15.00 น. ในกรณีวันศุกร์ให้นําเงินเข้าบัญชีโครงการร้าน Farmer 

Shop ในวันจันทร์ เวลา 15.00 น. 

10.  พนักงานร้านที่จําเป็นต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกร้านต้องลงช่ือเข้า-ออกใน
สมุดปฏิบัติงานทุกครั้ง 

11. ผู้ได้รับมอบอํานาจต้องพิมพ์รายงานการขายสินค้าประจําวัน พร้อมทั้งสรุป

ยอดขาย และยืนยันยอดเงินฝาก – ยอดเงินสดรวมให้ตรงกันทุกวัน ทั้งน้ีหากไม่ตรงต้องตรวจสอบ และ

ทําบันทึกสาเหตุของการคลาดเคลื่อนทุกครั้ง เพื่อรายงานให้ผู้อํานวยการทราบทุกวัน 

12.  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่ังซ้ือสินค้า ต้องส่ังซ้ือสินค้าจาก Suppliers ให้ส่งของใน

วันเสาร์ เดือนละครั้ง 

13.  การส่งและตรวจรับสินค้า ภายในวันที่ 1-15 ของเดือน วางบิลทุกวันที่ 20 ของ

เดือน และจ่ายชําระค่าสินค้าทุกวันที่ 25 ของเดือน โดยการโอนเข้าบัญชีผู้ประกอบการ (ยกเว้นกรณี

สินค้าฝากขาย และของสด)  

14.  พนักงานร้านต้องรบัผิดชอบเงินสดในมือสําหรับใช้เปน็เงินทอน 3,000 บาท โดย

ให้มีการตรวจนับเงินก่อนเริ่มเปิดร้าน และหลังปิดร้านทุกวัน 

15.  ในกรณีที่จํานวนเงินหน้าแคชเชียร์ไม่ตรงกับยอดขายในระบบ พนักงานที่ประจํา

จุดแคชเชียร์ต้องหาสาเหตุให้พบก่อนเริม่การขายในวันถัดไป และรายงานให้ผู้จัดการทราบภายในวันนั้น 
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16.  กรณีที่สินค้าหมดอายุให้แจ้งรายการสินค้า วันรับของ พร้อมจํานวนให้ทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทํารายการสินค้าที่จะหมดอายุและดําเนินการแจ้ง

ผู้ประกอบการก่อน 3 เดือน 

17.  ในกรณีท่ีมีผู้ประกอบการ (Suppliers) ใหม่มาติดต่อขอจําหน่ายสินค้า ให้

ประสานงานมายังผู้อํานวยการ/ รองผู้อํานวยการ 

18.  พนักงานร้านต้องรับผิดชอบกุญแจร้านและนําส่งสํานักงานทุกวันหลังปิดร้าน 

19.  พนักงานจัดซ้ือต้องดําเนินการส่ังซ้ือตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารฯ 

และสําเนาใบส่ังซ้ือให้กับพนักงานคลังสินค้าทุกครั้ง 

20. พนักงานร้านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสินค้าต้องมีสําเนาใบ PO สําหรับการรับ

สินค้าทุกครั้ง 

21.  กรณีมีสินค้าหาย ชํารุด พนักงานร้านต้องรายงานข้อมูลและสาเหตุให้ผู้จัดการ

ทราบ และต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถระบุสาเหตุของการหาย หรือชํารุดได้ 

22. กรณีที่พนักงานร้านมีกิจธุระลาหยุด ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันเป็นลายลักษณ์

อักษร หรือกรณีลาป่วยควรแจ้งให้ทราบโดยด่วนที่สุดเพ่ือทางสํานักงานจะได้หาทางแก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงานแทนพนักงานร้านที่ลาป่วยได้อย่างทันท่วงที  

23. พนักงานร้านต้องไม่นําอาหารหรือของส่วนตัววางบนเคาน์เตอร์หน้าแคชเชียร์
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Back office และต้องไม่ทานอาหารในบริเวณดังกล่าว 

24. พนักงานร้านต้องเก็บกระเป๋าสัมภาระส่วนตัวไว้ในตู้และล็อคกุญแจให้

เรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงานและนําออกเมื่อร้านปิด 

25. พนักงานร้านต้องสรุปรายงานปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติงานใส่แฟ้มรายงานการปฏิบัติงานทุกวัน/สัปดาห์ 

26. กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบาย จะมีหนังสือตักเตือนพร้อมให้ลงนาม

รับทราบความผิด 3 ครั้ง ก่อนพิจารณาดําเนินการข้ันต่อไป 

 

 ข้ันตอนการขายสินค้าและการรับเงินสดจากการขาย 
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 1. พนักงานขายรับชําระค่าสินค้าจากลูกค้า ณ จุดขาย และบันทึกรายการขายด้วย

เครื่อง POS นําส่งใบเสร็จรับเงินอย่างย่อให้แก่ลูกค้า 

 2. ในแต่ละวันพนักงานขายประจําร้าน รวบรวมและนําส่งเงินสดรับจากการขาย

สินค้าฝากเข้าบัญชีธนาคารร้าน Farmer Shop และนําสําเนาใบนําฝากธนาคารส่งพนักงานบัญชี-

การเงิน  

 รอบที่ 1 นําฝากเวลา 15.00 น. เป็นรายรับตั้งแต่เวลา 10.00-15.00น. 

 รอบท่ี 2 รอบส้ินวันทําการเวลา 18.30 น. เป็นรายรับตั้งแต่เวลา 15.00-18.30 น. 

หลังหมดเวลาทําการผู้จัดการร้านจะเป็นผู้ไปรับเงินสดที่เหลือของการขายในวันนั้น เพ่ือนําฝากเข้า

บัญชีธนาคารโครงการร้าน Farmer Shop ในรอบการนําฝากเงินรอบแรกของวันทําการถัดไป 

 3. เมื่อส้ินวันทําการ พนักงานขายประจําร้าน จัดพิมพ์ใบรายงานการรับเงินสด

ประจําวันจากโปรแกรม AdaPos มาตรวจสอบกับยอดรับเงินสดจริงจากสําเนาใบนําฝากเงินรอบที่ 1 

และเงินสดที่เหลือในการขายรอบที่ 2 รวบรวมและนําส่งแก่ผู้จัดการร้านทุกวัน 

4. เมื่อส้ินวันทําการ และหลังจากพนักงานขายปิดยอดการขายประจําวันแล้ว 

ผู้จัดการร้านจัดพิมพ์ใบรายงานการขายประจําวัน เงินสดรับจากการขายสินค้าฝากเข้าบัญชีธนาคาร

ร้าน Farmer Shop และนําสําเนาใบนําฝากธนาคารส่งพนักงานบัญชี-การเงิน 
 

แนวปฏิบัติของการขายและการบริการ ณ จุดแคชเชียร์ มีดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการขาย 

และให้บริการ 
Do Don’t 

กรณีมีสินค้าใหม่จําหน่ายที่ร้าน - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่าง

ละเอียด 

- ประชาสัมพันธ์/แนะนําผลิตภัณฑ์

ใหม่แก่สมาชิก 

- ไม่ศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้

ละเอียด 

- ไม่ประชาสัมพันธ์/แนะนําสินค้า

ใหม ่

ราคาสินค้าที่ป้ายไม่ตรงกับใน

ระบบ 

- ตรวจสอบราคาของป้ ายสินค้ า

สม่ําเสมอ 

- หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งแก่รอง

ผู้ จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย 

- ไม่ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า 

- ไม่แก้ ไขป้ ายราคาหากมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาสินค้า 

- ไม่ติดป้ายราคาสินค้าที่ชั้นวาง 

ยอดเงินที่ขายได้ไม่ตรงตามระบบ - พนักงานแคชเชียร์ต้องรอบคอบใน

การขายสินค้าระหว่างวัน 

- หากพบข้อผิดพลาดต้องหาสาเหตุ 

ให้พบ 

- รายงานรองผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการ

ร้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

- นําเงินของตนเองใส่ในลิ้นชัก 

- ไม่รายงานรองผู้ จัดการร้าน /

ผู้ จั ด ก า ร ร้ า น  ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมาย เมื่อพบข้อผิดพลาด 
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3.5.8 การจัดการสต็อกสินค้า 

  การตรวจนับสินค้าคงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกับเอกสารตามระบบอย่างสม่ําเสมอ จะ

ช่วยให้สามารถทราบสถานการณ์สต็อกสินค้าที่ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที และสามารถดําเนินการ

แก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดได้ นอกจากนี้ข้อมูลจํานวนสินค้าคงเหลือเหล่าน้ียังถูกนําไปใช้ใน

การคํานวณต้นทุนสินค้าขายด้วย ดังนั้นความถูกต้องของการตรวบสอบยอดสินค้าคงเหลือจึงมี

ความจําเป็นมาก 

 1) ระเบียบปฏิบัติในการจัดการสต็อกสินค้า มีดังนี้ 

1.  หลังพบรายการที่ผิดปกติหรือยอดคลาดเคลื่อน ควรดําเนินการปรับปรุงรายการ

ทางบัญชีทันทีหลังตรวจสอบแล้ว 

2. มีการตรวจนับสินค้าเป็นประจําทุกสัปดาห์ 

ตัวอย่างข้ันตอนการตรวจนับสินค้ารายสัปดาห์ มีดังต่อไปนี้ 

1. เปิดร้านในเวลา 9.00 น. เปิดระบบคอมพิวเตอร์ ส่ังพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจ

นับสินค้า (Check stock) ตามรายการสินค้า  

2. พนักงานทําการตรวจนับสินค้าภายในร้าน พร้อมตรวจดูวันหมดอายุของสินค้า  

3. นําข้อมูลที่ได้จากการนับจริง เปรียบเทียบกับรายงานสินค้าคงเหลือในระบบ 

กรณียอดคงเหลือไม่ตรงกัน จะต้องทําการตรวจสอบหาสาเหตุ ของรายการสินค้าที่ขาดหรือเกิน และ

สรุปรายการส่วนต่าง เพื่อพิจารณาดําเนินการปรับปรุงรายการต่อไป 

4. จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ สวยงาม ตามแบบแผน 

การบริหารสต็อกสินค้า ควรบริหารให้มีระดับสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม เพราะหาก

มีสินค้ามากเกินไปจะมีความเส่ียงเรื่องสินค้าหมดอายุ บรรจุภัณฑ์เส่ือมสภาพ ส้ินเปลืองพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะร้านท่ีมีพื้นท่ีขายสินค้าจํากัด ส้ินเปลืองต้นทุนในการจัดเก็บ เป็นต้น ในขณะที่ถ้าส่ังมาน้อย

เกินไปก็จะเสียโอกาสในการขาย เสียลูกค้า ซ่ึงถ้าลูกค้ามาแล้วมีของขาดช้ันบ่อยๆ ก็อาจทําให้ลูกค้าไม่

กลับมาซ้ืออีก 
 

 ข้ันตอนการตรวจนับสต็อกรายเดือน มีดังนี้ 
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1. พนักงานการเงิน-บัญชี อัพเดทข้อมูลการรับ-ขาย ปรับปรุงรายงานสินค้ามีไว้

เพื่อขายประจําเดือน 

2. ทีมงานเช็คสต็อกตรวจนับสินค้าบนช้ัน 

3. ทีมงานเช็คสต็อก ตรวจสอบรายการกับแบบฟอร์มรายงานสินค้าคงเหลือจาก

การขาย (รายงาน S1) 

4. ทีมงานสรุปผลการตรวจเช็คสต็อกรายเดือน 

5. พนักงานการเงิน-บัญชีจัดทํารายการต้นทุนสินค้าขายประจํางวดและรายงาน 

การเงินรายเดือนของร้าน Farmer Shop 

 

เทคนิคการบริหารจัดการสต็อกจากข้อค้นพบ มีดังนี้ 

แนวปฏิบัติ Do Don’t 

สินค้าขายดี - สิ นค้ าที่ มี ยอดขายสู งสุ ดควรมี

สัดส่วนสต็อกสินค้า (หรือจํานวน SKU) 

อยู่ที่ประมาณ 80% ซึ่งต้องดูแลสินค้า

กลุ่มนี้เป็นพิเศษ เช็คสต็อกและเติม

สินค้าบ่อยๆ เพราะถ้าสินค้าประเภทนี้

หายไปจากชั้นก็จะทําให้เสียโอกาสใน

การขาย 

 

สินค้าที่ขายไม่คล่อง - ควรรักษาระดับสัดส่วนสินค้าใน

สต็อกประมาณ 20% 

- ไม่ควรให้มี สต็อกสินค้ ามาก

เกินไป ถ้าเป็นไปได้ควรสต็อกสินค้า

ไม่เกิน 1 เดือน หากเกินจากนั้นควร

นํามาจัดโปรโมช่ัน 

การเช็คสต็อก - สุ่มเช็คสต็อกสินค้าทุกวัน เพื่อสั่ง

สินค้าที่ขาดได้ทันการ 

- หมั่นตรวจสอบว่าสินค้ามีพอขาย

ห รื อ ไ ม่  มี สิ น ค้ า ร า ยก า ร ใ ด ใ กล้

หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ มีสินค้า

รายการใดเหลือมากเกินไป 
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รูปที่ 3.5 ตัวอย่างรายงานผลการตรวจเช็คสต็อกรายเดือน 

 

3.5.9 การจัดทําเอกสารและรายงานการเงิน 

 การจัดทําเอกสารและรายงานการเงิน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ และนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้วิเคราะห์เป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 

รายงานการเงินยังเป็นผลสะท้อนการดําเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของตัวแบบร้าน Farmer 
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Shop จะเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ที่สะท้อนถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของการ

ปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน  

รายงานการเงินของร้าน Farmer Shop ได้ดําเนินการตามกรอบนโยบายที่กําหนดโดย

คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ด้วย

บทบาทของรายงานการเงินซ่ึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐานของการควบคุม

ภายใน ดังนั้น ในการดําเนินงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติแต่ละคนจะได้รับการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่าง

ชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจและการตรวจสอบเป็นลําดับข้ัน นอกจากนี้ข้อมูลทางการเงิน

ทุกรายการจะถูกรวบรวมตามลําดับเลขที่เอกสาร เพ่ือให้การรวบรวมเอกสารทางการเงินเป็นไปอย่าง

ครบถ้วนถูกต้อง  

การจัดทําเอกสาร ณ จุดขายร้านค้าปลีกเป็นหัวใจสําคัญของระบบ เนื่องจากเป็นจุดที่

เกิดรายการในการรายงานการเงินมากท่ีสุด ดังนั้นการบันทึกรายการ ณ จุดน้ีจึงควรถูกบันทึกอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีการสะท้อนข้อมูลในรูปรายงานการดําเนินงานที่

เหมาะสม ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จึงนําโปรแกรมระบบบริหารธุรกิจร้านค้า

ปลีกสําเร็จรูป AdaPos ของบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด มาใช้ในการบันทึกการรับสินค้าเข้า-ออก และ

การขายเงินสด ณ ร้าน Farmer Shop ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2554 ซ่ึงข้อมูลที่มีการบันทึกในแต่ละวันจะ

ถูกจัดพิมพ์ในรูปของรายงานประจําวันเพ่ือนําไปใช้ในการจัดทําเอกสารของแต่ละวันโดยพนักงานที่

ได้รับมอบหมายต่อไป  

 1) ระเบียบการปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลและการจัดทํารายงานการเงิน 

• พนักงานการเงินต้องมีความซ่ือสัตย์ รอบคอบ มีการตรวจทานการบันทึกรายการ

ทุกครั้ง และมีการตรวจสอบยอดรวมประจํางวด กับเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจํา 

• มีการบันทึกรายงานการเงินอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกวัน 

• มีการตรวจสอบการบันทึกรายการต่างๆ ในรายงานสรุปทุกรายงานเป็นประจําทุก

เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทุกรายการได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

• มีการตรวจสอบยอดขายรายวันและเงินสดรับจริงจากสําเนาใบนําฝากธนาคารให้

ถูกต้องตรงกัน ครบถ้วน ในทุกรอบการนําส่งเงิน หากพบปัญหาต้องแจ้งผู้จัดการรับทราบในทันที 

• อัพเดทสมุดบัญชีธนาคาร และทําการตรวจทานยอดรายรับ-จ่ายในสมุดคุมยอด

ทุกวัน หากมีรายการใดที่ไม่ทราบที่มา-ที่ไป ต้องรีบดําเนินการติดตามหาที่มาและแจ้งผู้จัดการร้าน

ทันที 

• พนักงานการเงิน ต้องนําเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เก็บเข้าแฟ้ม

ให้ครบถ้วน โดยเรียงตามลําดับวันที่เกิดรายการ 

• พนักงานการเงิน ต้องดําเนินการจัดทํารายงานผลประกอบการประจําเดือน ให้

แล้วเสร็จภายใน 5 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือน 
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• เอกสารรายงานทุกชุดต้องผ่านการตรวจทาน และได้รับอนุมัติจากผู้จัดการให้

เรียบร้อยก่อน จึงสามารถนําไปเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

• ทําการสํารองฐานข้อมูล (Back Up) การบันทึกรายการขายประจําวันของ

โปรแกรม AdaPos เป็นประจําทุกวัน และเก็บสํารองข้อมูลการรายงานผลประกอบประจําเดือนเป็น

ประจําทุกเดือน 

 2) ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน มีดังนี้ 
 

 1. พนักงานการเงิน อัพเดทข้อมูลการขายประจําวันในตารางสรุป Excel “รายงานการ

ขายประจําเดือน” ด้วยการคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลการขายในโปรแกรม AdaPos มาบันทึกใน

ตารางสรุป Excel เป็นประจําทุกวัน 

 2. ณ วันส้ินงวดหลังการปิดยอดขายประจําเดือน พนักงานการเงิน ส่ังพิมพ์รายงานที่

เกี่ยวข้องจากโปรแกรม AdaPos ประกอบด้วย 1) รายงานรายช่ือสมาชิก 2) รายงานสินค้าขายดี

ประจําเดือนเรียงลําดับตามปริมาณจําหน่าย และเรียงตามมูลค่าจําหน่าย 3) รายงานสต็อกสินค้า

ประจําเดือน และ 4) รายงานการส่ังซ้ือประจําเดือน เพ่ือมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ประจําเดือน 

 3. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน เป็นการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 

 -  จํานวนสมาชิกทั้งหมด 

 -  จํานวนสมาชิกที่เพิ่มข้ึน 

 - รายงานสินค้าขายดีประจํางวด เรียงตามปริมาณและมูลค่า 

ส่วนที่ 2 งบกําไรขาดทุนประจําเดือน เป็นการรายงานข้อมูลประจําเดือน 
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 3) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลทางการเงินและการจัดทํารายงานการเงิน 

  3.1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลและจัดทําเอกสาร 

   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของร้านค้าปลีกประกอบด้วย 2 กิจกรรม

หลัก ได้แก่ การซ้ือสินค้าจากผู้ประกอบการมาจําหน่าย และ การจําหน่ายสินค้าแก่ผู้ซ้ือ ซ่ึงกิจกรรม

หลักทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นที่มาของข้อมูลทางการเงิน 

 
 

รูปที่ 3.6 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของร้านค้าปลีก 

 

    3.1.1) กิจกรรมการซื้อสินค้ามาจําหน่าย  

    ในกิจกรรมน้ีประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ การสั่งซ้ือ

สินค้า การรับสินค้า และการจ่ายชําระเงินค่าสินค้า 

    ก. การสั่งซื้อสินค้า เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนเมื่อผู้ประกอบการร้านค้า

ปลีกได้ติดต่อส่ังซ้ือสินค้าจากผู้จําหน่าย โดยทั่วไปการส่ังซ้ือสินค้าอาจใช้วิธีส่ังทางโทรศัพท์เพื่อความ

สะดวกรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรส่งตามไปด้วยทุกครั้ง โดยใช้

แบบฟอร์มใบสั่งซ้ือสินค้าที่ระบุรายละเอียดรายการที่ส่ังซ้ือ เช่น วันที่ส่ังซ้ือ ช่ือสินค้าและรหัสสินค้า 

(ถ้ามี) ขนาดบรรจุ จํานวนส่ังซ้ือ หน่วย จํานวนเงิน ช่ือผู้ส่ังซ้ือ เป็นต้น เพ่ือเป็นการยืนยันรายการส่ังซ้ือ

ที่ชัดเจน และเป็นเอกสารหลักฐานสําคัญที่จะนํามาใช้ตรวจทานเมื่อรับสินค้าด้วย ตัวอย่างใบส่ังซ้ือ

สินค้า ดังแสดงในภาพที่ 3-7 และหลังจากที่ได้ส่งเอกสารใบส่ังซ้ือไปเรียบร้อยแล้วควรจัดเรียงเอกสาร

เข้าแฟ้ม “รอรับสินค้า” ตามลําดับเลขที่เอกสาร/วันที่ส่ังซ้ือสินค้า เพื่อรอตรวจสอบเมื่อผู้ประกอบการ

นําสินค้ามาส่ง การบันทึกบัญชีซื้อจะบันทึกเมื่อผู้ประกอบการนําสินค้ามาส่งและมีการรับสินค้าเข้าร้าน 
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รูปที่ 3.7 ตัวอย่างใบส่ังซื้อสินค้า 

 

    ข. การรับสินค้า เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการได้รับ

ใบส่ังซ้ือ และจัดส่งสินค้าแก่ร้านค้าปลีก ผู้มีหน้าที่รับสินค้า ณ ร้านค้าปลีก มีหน้าที่นํา “ใบส่ังซ้ือ” ที่อยู่

ในแฟ้ม “รอรับสินค้า” ออกมาตรวจสอบความถูกต้องกับใบส่งสินค้าจากผู้ประกอบการ และสินค้าที่

ส่งจริง เมื่อรายการทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงลงลายมือช่ือในใบส่งของจากผู้ประกอบการ และ

นําเอกสาร “ใบส่ังซ้ือ” และ “ใบส่งสินค้า” รวบรวมเข้าชุดใส่แฟ้ม “รอบันทึกบัญชี” เพ่ือใช้ในการ

บันทึกบัญชีต่อไป 

    ค. การจ่ายชําระเงินค่าสินค้า การจ่ายชําระเงินแก่ผู้ประกอบการ

ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างร้านค้าปลีกและผู้ประกอบการว่าจะชําระเงินในลักษณะเป็นเงินสด

ทันที ณ วันส่งสินค้า หรือ จ่ายชําระเงินภายหลังทั้งจํานวนตามใบส่งของ-ใบแจ้งหน้ี หรือ จ่ายชําระ

บางส่วนตามยอดจําหน่ายจริงในเดือนนั้นๆ (เงื่อนไขการฝากขาย) 

 

ร้าน ...........................................ที่อยู ่......................................โทร..................................แฟ็กซ์.............. 

 

ใบสั่งซื้อ 

ส่ง : ……………………………………........................................………………………………… 

เรียน : ………………………………………………………........................................………….. 

โทร : …………........………….. แฟ็กซ ์................................... อีเมล ์.................... 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ................. 

วันที่ ............................... 

รายการสินค้าที่สั่งซื้อ 

รหัสสินค้า รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

     

     

     

     

ตัวอักษร .....................................................................บาทถ้วน รวมเงิน  

   VAT %  

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

กําหนดส่ง : …………………………………………………………………….. 

เงื่อนไขการชําระเงิน : ………………………………………………………. 

ผู้ติดต่อ : ………………………………………………………………………… 

ผู้สั่งซื้อ .........................................................     

วันที่ ......................................... 
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3.1.2 กิจกรรมการจําหน่ายสินค้า  

    ในกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึน ณ จุดขายสินค้าท่ีร้านค้าปลีก ข้อมูล

ที่ได้จากการจําหน่ายแต่ละรายการจะถูกบันทึกอยู่ในเครื่องบันทึกการขาย เมื่อมีการปิดรอบบัญชีในแต่

ละวันแคชเชียร์ ณ จุดขายมีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการขายสินค้าและเงินสดรับจริง 

หลังจากนั้นจึงนําเงินสดนําฝากเข้าธนาคารทุกวันหรือในวันทําการถัดไป และจัดพิมพ์รายงานการขาย

รายวันเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการบันทึกบัญชีต่อไป 

   3.2) ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    จากกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาแล้วซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูลการเงินเบื้องต้น

ที่สําคัญ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะถูกนํามาบันทึกในรายงานสรุปรายละเอียด และนําข้อมูลจากตารางสรุป

รายละเอียดเหล่านี้ไปจัดทํางบการเงินประจําเดือนต่อไปภาพรวมลําดับข้ันตอนการบันทึกข้อมูลด้าน

การเงิน ดังแสดงในภาพที่ 3-8 
 

 
รูปที่ 3.8 ภาพรวมลําดับข้ันตอนการบันทึกข้อมูลด้านการเงิน 
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ทั้งน้ีข้อมูลที่เกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมจะนําไปสู่รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินต่างๆ 

ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปรายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลที่เกิดข้ึน และ ช่ือรายงานสรุปที่เกีย่วข้อง 
 

กิจกรรม 
เอกสารอ้างอิงที่

เกี่ยวข้อง 

รายการข้อมูล 

การเงินที่เกี่ยวข้อง 
รายงานสรุปรายละเอียด 

กิจกรรมซื้อสินค้ามาจําหน่าย 

1. ซื้อสินค้า - ใบสั่งซื้อสินค้า -  

2. รับสินค้า - ใบสั่งซื้อสินค้า 

- ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ 

- บัญชีซื้อ 

- บัญชีเจ้าหนี้ 
“รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้

คงเหลือรายตัว” 

และ 

“รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้

คงเหลือรวมประจําเดือน” 

3. ชําระค่าสินค้า - ใบสั่งซื้อสินค้า 

- ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ 

- สมุดบัญชีธนาคาร  

   (ใบถอดเงิน, ใบนําฝาก) 

- บัญชีเจ้าหนี้ 

 

- บัญชีเงินฝากธนาคาร 

กิจกรรมการจําหน่ายสินค้า 

4. การจําหน่ายสินค้า - รายงานการขายจาก  

   เคร่ืองบันทึกการขาย 

   ประจําวัน 

- สมุดบัญชีธนาคาร  

   (ใบนําฝาก) 

- บัญชีรายได้จากการ 

   จําหน่าย 

 

- บัญชีเงินฝากธนาคาร 

“รายงานการขายรายวัน” 

และ 

“รายงานการขายรายเดือน” 

 

 ทั้งนี้การบันทึกข้อมูลแต่ละรายการ มีรายละเอียดข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

3.2.1) การส่ังซื้อสินค้า  

   ในข้ันตอนของการส่ังซ้ือสินค้า จะยังไม่มีการบันทึกรายการบัญชี มี

เพียงแต่การรวบรวมเอกสารใบส่ังซ้ือเรียงตามลําดับเข้าแฟ้มเพ่ือใช้ในการตรวจสอบรายการเมื่อ

ผู้ประกอบการนําสินค้ามาส่งเท่านั้น 

 3.2.2) การรับสินค้า  

    เมื่อผู้ประกอบการนําสินค้ามาส่งและได้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 

นําเอกสาร ใบส่ังซ้ือ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหน้ี มาบันทึกรายการบัญชีซ้ือ และบัญชีเจ้าหน้ีในตาราง

รายละเอียด “รายงานสรุปยอดเจ้าหน้ีคงเหลือรายตัว” ทั้งน้ีการบันทึกบัญชีในข้ันตอนน้ีจะเป็นการ

บันทึกบัญชีเฉพาะในด้านฝั่งซ้ือสินค้าเท่านั้น ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างรายงานสรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือรายตัวในข้ันตอนการบันทึกรับสินค้า 

 
 

   หลังจากบันทึกรายการในรายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว ให้นําชุด

เอกสารเรียงตามลําดับวันที่/เลขที่อ้างอิง และเก็บเข้าแฟ้ม “รอชําระค่าสินค้า” ต่อไป  

   นอกจากการบันทึกรายการในฝั่งเจ้าหน้ีแล้วต้องนําชุดเอกสาร มา

บันทึกรับสินค้าเข้ารายงานสต็อกสินค้าคงเหลือรายตัวด้วย 

   3.2.3) การจ่ายชําระค่าสินค้า 

    เมื่อครบกําหนดจ่ายชําระค่าสินค้า จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย และนํา

ฝากเงินเข้าบัญชีของผู้ประกอบการเสร็จส้ินแล้ว ให้นําชุดเอกสารรอการชําระเงินท้ังชุดออกจากแฟ้ม 

“รอชําระค่าสินค้า” มาประกบกับเอกสารใบนาํฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการ มาบันทึก

รายการบัญชีจ่ายชําระค่าสินค้าในรายงานสรุปยอดเจ้าหน้ีคงเหลือรายตัว ดังแสดงในตารางที่ 3-3 

หลังจากนั้นหากเป็นการจ่ายชําระเงินทั้งจํานวนตามใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี ให้แสตมป์ “จ่ายแล้ว” บน

เอกสารชุดนั้น และดึงเอกสารชุดนั้นเก็บเข้าแฟ้มตามหมวดของผู้ประกอบการ เรียงตามลําดับวันที่/

เลขที่อ้างอิงต่อไป แต่หากการจ่ายชําระเงินเป็นการจ่ายชําระเพียงบางส่วนตามเงื่อนไขฝากขาย ให้นํา

เอกสารชุดนั้นกลับเข้าแฟ้ม “รอชําระค่าสินค้า” อีกครั้งเพ่ือรอการจ่ายชําระค่าสินค้าในเดือนถัดไป

จนกว่าจะครบตามบิล 

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างรายงานสรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือรายตัวในข้ันตอนการบันทึกจ่ายชําระค่าสินค้า 
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 เมื่อถึงวันส้ินเดือน นําผลรวมบรรทัดสุดท้ายจากรายงานสรุปยอดเจ้าหน้ีคงเหลือรายตัว

แต่ละรายเหล่านี้มาจัดทํา “รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือรวมประจําเดือน” ดังแสดงในตารางที่ 3.4 

 

ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างการจัดทํารายงานสรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือรวมประจําเดือน 
 

 

 

 3.2.4) การจําหน่ายสินค้า ณ จุดจําหน่าย 

  ในด้านของการรับชําระค่าสินค้าด้วยเงินสดจากการจําหน่ายสินค้า 

ณ จุดขาย เนื่องจากการบันทึกรายการจําหน่ายแต่ละรายการได้ถูกบันทึกโดยเครื่องบันทึกการขาย

เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นรายงานการขายประจําวันสามารถพิมพ์จากเครื่องบันทึกการขายได้ทันที  

  ณ ส้ินเดือนนําข้อมูลจากรายงานการขายเหล่านั้นมาจัดทํารายงาน

การขายประจําเดือน ดังแสดงในตารางที่ 3.5 
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ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างการจัดทํารายงานสรุปยอดจําหน่ายประจําเดือน 
 

 
 

 3.2.5) การจัดทํารายงานคุมเงินสดในธนาคารรายวัน 

  ในการบันทึกบัญชีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุด

แล้วไม่ว่าจะเป็นการซ้ือสินค้ามาจําหน่าย หรือ ด้านการรับเงินจากการจําหน่ายสินค้า การไหลเวียน

ของเงินสดทั้งหมดจะผ่านเข้า-ออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งส้ิน ดังนั้นการแยกประเภทหมวดหมู่

รายการบัญชีที่ผ่านเข้า-ออกในบัญชีธนาคารทุกรายการจึงเป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยตรวจทานความ

ถูกต้องในการบันทึกรายการทางการเงินจากกิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างรายการ

ทางการเงินที่ผ่านเข้า-ออกในบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ 
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การนําข้อมูลรับ-ออกของเงินสดจากสมุดเงินฝากธนาคารมาจัดทํารายงานแยกประเภท

รายการรับ-จ่าย ดังแสดงในตารางที่ 3.6 ข้อมูลในการบันทึกแต่ละรายการมีแหล่งท่ีมา ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.7 

ตารางที่ 3.6 รายงานการคุมยอดเงินสดในธนาคารรายวัน 

 
 

ตารางที่ 3.7 ที่มาของแหล่งข้อมูลในการบันทึกรายงานการคุมยอดเงินสดในธนาคารรายวัน 

อักษรอ้างอิง รายละเอียด 

(a) - บันทกึตามยอดรับเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ละรายการ 

(b) - บันทึกตามยอดจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารแต่ละรายการ 

(c) - รายได้จากการขายคือเงินสดรับจริงจากการขายท้ังหมดหลังปิดรอบการขายในแต่ละวันและ

นําฝากเข้าบัญชีธนาคาร 

(d) - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร คือรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 

(e) - รายการจ่ายซื้อสินค้าที่เป็นรายการซือ้สด คือจา่ยเต็มจํานวน ณ วันรับสินค้า 

(f) - รายการจ่ายชําระค่าสินค้าที่ซื้อในเงื่อนไขฝากขาย/ซือ้เชื่อ 

(g) - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง คือการจ่ายเงินเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น ถุง หลอด ฯลฯ 

(h) - ค่าธรรมเนียมธนาคาร คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโอนเงินจากธนาคารเพื่อชําระค่าสินค้า

แก่ผู้ประกอบการ 

(i) - คือจํานวนเงินที่ได้จากช่อง (a) – (b) ซึ่งจํานวนเงินที่ได้ต้องตรงกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชี

เงินฝากธนาคารทุกคร้ัง 

หมายเหตุ: รายการข้างต้นสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ตามความเหมาะสม 
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 ทุกส้ินเดือนสรุปรวมยอดรวมประจําเดือนในบรรทัดสุดท้ายของรายงานการคุมยอดเงินสด

ในธนาคารรายวัน เพ่ือมาตรวจทานความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลก่อนนํายอดสรุป ณ ส้ินเดือนไป

จัดทํางบการเงินต่อไป เทคนิคการตรวจทานดังแสดงในตารางที่ 3.8 

 

ตารางที่ 3.8 เทคนิคการตรวจทานความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ณ ส้ินเดือน 

แหล่งที่มาของข้อมูลสําหรับการตรวจทาน 

วิธีการตรวจทานความถูกต้อง 
รายงานแยกประเภท

ตามบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 

รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้

คงเหลือรวม

ประจําเดือน 

รายงานการขาย

ประจําเดือน 

(c)+(d)=(a)   ยอดรวมสิ้นเดือนของรายการ  

(c)+(d) ต้องเท่ากับ (a) ทุกคร้ัง 

(e)+(f)+(g)+(h)=(b)   ยอดรวมสิ้นเดือนของรายการ  

(e)+(f)+(g)+(h) ต้องเท่ากับ (b) 

ทุกคร้ัง 

(c)  ยอดรวมรายได้รับ

ประจําเดือน  

(ตารางที่ 3-5) 

รายได้จากการขาย (c) จะต้อง

ตรงกับยอดรวมรายได้รับ

ประจําเดือนในรายงานการขาย

ประจําเดือน  

(f) ยอดรวมการจ่ายชําระ

ค่าสินค้าประจําเดือน 

(ตารางที่ 3-4) 

 การจ่ายชําระค่าสินค้าที่ซื้อใน

เงื่อนไขฝากขาย/ซือ้เชื่อ (f) 

จะต้องตรงกับยอดรวมการจ่าย

ชําระค่าสินค้าประจําเดือน 

 

 3.2.6) การจัดทํางบทดลอง 

  ข้ันตอนสุดท้ายในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินคือการนํา

ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากตารางสรุปรายละเอียดต่างๆมาจัดทํารายงานทางการเงินประจําเดือน ซ่ึงจะเป็น

การแสดงภาพสะท้อนผลการดําเนินงานในระยะที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการหากลยุทธ์ ปรับปรุง

แนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมย่ิงข้ึนต่อไป  ทั้งน้ีงบทดลองเป็นงบพ้ืนฐานที่ต้องทําเป็นอันดับแรก 

เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล และเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนําตัวเลขยอดสรุปมาใส่ในงบ

กําไรขาดทุน และงบดุล ตัวอย่างงบทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 3.9 ทั้งน้ีรายละเอียดที่มาของข้อมูล

ดังกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 3.10 



76 

 

ตารางที่ 3.9 ตัวอย่างงบทดลอง 

 
 

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดที่มาของข้อมูลในงบทดลอง 

รายการ เดบิต เครดิต 

เงินสด - เงินสดในมือที่เหลือจากรายได้รับ

ซึ่งนําฝากเข้าบัญชีธนาคารไม่ทันใน

เดือนนัน้ 

- เงินสดในมือที่ค้างรับในเดือนก่อน

และมานําฝากเข้าบัญชีธนาคารใน

เดือนปัจจุบัน 

เงินฝากธนาคาร - เท่ากับยอดเงินรับ (a) จากรายงาน

แยกประเภทตามบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 

- เท่ากับยอดเงินจ่ายออก (b) จาก

รายงานแยกประเภทตามบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร 

เจ้าหนี้-ฝากขาย/เช่ือ - เท่ากับยอดการจ่ายชําระเงินค่า

สินค้าแก่ผู้ประกอบการ (f) จาก

รายงานแยกประเภทตามบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร 

- เท่ากับบัญชี “ซือ้-ฝากขาย/เช่ือ” 

ฝัง่ เดบิต 

ซือ้-เงินสด - เท่ากับยอดการจ่ายชําระเงินค่า

สินค้าซื้อสด (e) จากรายงานแยก

ประเภทตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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รายการ เดบิต เครดิต 

ซือ้-ฝากขาย/เช่ือ - เท่ากับยอดซื้อสินค้าคงเหลือรวม

สิ้นเดือน จากรายงานเจ้าหนี้สินค้า

คงเหลือประจําเดือน 

 

รายได้จากการขาย  - เท่ากับยอดรายได้รับจากการขาย 

(c) จากรายงานแยกประเภทตาม

บัญชีเงินฝากธนาคาร 

รายได้-ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 

 - เท่ากับยอดรายได้ดอกเบี้ยรับจาก

บัญชีเงินฝากธนาคาร (d) จาก

รายงานแยกประเภทตามบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - เท่ากับยอดค่าวัสดุสิ้นเปลือง (g) 

จากรายงานแยกประเภทตามบัญชี

เงินฝากธนาคาร 

 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร - เท่ากับยอดค่าธรรมเนียมธนาคาร 

(h) จากรายงานแยกประเภทตาม

บัญชีเงินฝากธนาคาร 

 

 

 การตรวจทานความถูกต้องของงบทดลอง คือ การบันทึกบัญชีฝั่ง เดบิต และ เครดิต ยอด

รวมบรรทัดสุดท้ายต้องมีค่าเท่ากันเสมอ 

 

 3.2.7) การจัดทํางบกําไรขาดทุน 

    งบกําไรขาดทุนเป็นรายงานทางการเงินที่สะท้อนภาพรายรับและ

รายจ่ายในการดําเนินงานเป็นหลัก สะท้อนผลของการดําเนินงานออกมาในรูปของกําไรหรือขาดทุน

สุทธิ จากการดําเนินงาน ซ่ึงตัวอย่างรูปแบบของงบกําไรขาดทุน ดังแสดงในตารางท่ี 3.11 ซ่ึงข้อมูลที่

นํามาบันทึกในงบกําไรขาดทุน มีแหล่งที่มา ดังแสดงในตารางที่ 3.12 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.11 ตัวอย่างงบกําไรขาดทุน 
 

ร้าน ................................... 

งบกําไรขาดทุน 

ประจําเดือน ....................... 

  บาท 

  รายได้:   

 รายได้จากการขายสินค้า xxx 

 หัก สินค้ารับคืนและส่วนลด x 

      รวมรายได้จากการขายสุทธ ิ xxx 

  ต้นทุนสินค้าขาย:  

 สินค้าคงเหลือต้นงวด xxx 

 บวก ซื้อสินค้า xx 

 หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด xx 

      ต้นทุนจากการจําหน่ายสินค้า xx 

  กําไรขั้นต้น xxx 

  รายได้อื่น:  

 ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร xx 

      รวมรายได้อื่น xx 

  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน:  

 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง xx 

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร xx 

      รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน xx 

  กําไร (ขาดทุน)สุทธ ิ xxx 
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ตารางที่ 3.12 ตารางสรุปแหล่งที่มาของข้อมูลสําหรับการจัดทํางบกําไรขาดทุน 

รายการ แหล่งที่มาของข้อมูล 

รายได้จากการขายสินค้า - งบทดลอง 

สินค้ารับคืนและส่วนลด - รายงานการขายประจําเดือนจากเครื่องบันทึกการขาย ณ ร้านค้าปลีก 

สินค้าคงเหลือต้นงวด - ยอดมูลค่าสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด เป็นยอดที่ได้จากการนับสต็อกสินค้าจริง

สิ้นเดือนก่อน 

ซือ้ - ยอดซื้อ-เงินสด บวก ยอดซื้อ-สินค้าฝากขาย/เช่ือ จากงบทดลอง 

สินค้าคงเหลือปลายงวด - ยอดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ได้จากการนับสต็อกสนิค้าจริง ณ วันสิ้นเดือน 

รายได้อื่น - งบทดลอง 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน - งบทดลอง 

 

  3.2.8) การจัดทํางบดุล 

   งบดุลเป็นรายงานทางการเงินท่ีสะท้อนภาพสินทรัพย์และหน้ีสินจาก

การดําเนินงานเป็นหลัก ซ่ึงจะช่วยสะท้อนผลสภาพคล่องในการดําเนินงานของร้านว่ามีความเส่ียงมาก

น้อยเพียงใด ตัวอย่างงบดุล ดังแสดงในตารางที่ 3.13 ซ่ึงข้อมูลที่นํามาบันทึกในงบดุล มีแหล่งที่มาดัง

แสดงในตารางที่ 3.14 

 

ตารางที่ 3.13 ตัวอย่างงบดุล 

ร้าน .................................... 

งบดุล 

ประจําเดือน .............................. 

  เดบิต เครดิต 

สินทรัพย์:    

 เงินสด x  

 เงินฝากธนาคาร xxx  

      รวมสนิทรัพย์ xxx  

หนี้สินและทุน:   

 เจ้าหนี้-ซือ้ฝากขาย/เช่ือ (คงเหลือ)  xxx 

 กําไรสะสมจากงวดก่อน  xx 

      รวมหนี้สินและทุน  xxx 
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ตารางที่ 3.14 ตารางสรุปแหล่งที่มาของข้อมูลสําหรับการจัดทํางบดุล 

รายการ แหล่งที่มาของข้อมูล 

เงินสด - งบทดลอง (ยอดคงเหลือจากการนํายอดเงินฝั่งเดบิต หัก เครดิต) 

เงินฝากธนาคาร - งบทดลอง (ยอดคงเหลือจากการนํายอดเงินฝั่งเดบิต หัก เครดิต) 

เจ้าหนี้-ซือ้ฝากขาย/เช่ือ (คงเหลือ) - งบทดลอง (ยอดคงเหลือจากการนํายอดเจ้าหนี้ฝั่งเครดิต หัก เดบิต) 

กําไรสะสม - ยอดกําไรสุทธิจากงบกําไรขาดทุนสะสมจนถึงงวดปัจจุบัน 

 

 การตรวจทานความถูกต้องของงบดุล คือ ผลรวมรายการสินทรัพย์ ต้องเท่ากับผลรวม

ของรายการหนี้สินและทุนเสมอ 

 

 3.5.10 ภารกิจประจําวันของร้าน 

 ข้อแนะนํากิจกรรมในการดําเนินงานรายวันของพนักงานประจําร้าน สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางการทํางานประจําวันของพนักงานร้าน 

วันที่ ............... เดือน ..........................................พ.ศ. ..................... 

เวลา งานที่ต้องทํา ปฏิบัติแล้ว หมายเหตุ 

ก่อนเปิดร้าน เก็บกวาดเช็ดถูและจัดสินค้าขึ้นชั้นให้เต็ม   

 เก็บกวาดเช็ดถู พื้น กระจก ทั้งภายในและภายนอกร้าน   

 เปิดไฟ พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ   

 เติมน้ําร้อนในหม้อต้มน้ํา   

 จัดเตรียมวัสดุประกอบการขาย  เช่น ถ้วย หลอด ถุง ช้อน เงิน

ทอน ให้เรียบร้อย 

  

 ปลดป้ายโฆษณา ป๊อปอัพต่างๆ ที่หมดอายุแล้วลง และนําป้ายใหม่

ขึ้นติดแทน 

  

 จัดเก็บ หมุนเวียน ตกแต่งชั้นโปรโมช่ันประจําวัน   

 ติดต่อสั่งซื้อสินค้า รวมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการขาย    

 ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเปิดร้าน   

ภาคเช้า ดูแลความสะอาด   

 เตรียม/เติมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการขาย    

 เติมสินค้าขึ้นชัน้   

 ตรวจรับสินค้า   

 บันทึกรับสินค้าเข้าในระบบ   

 ติดราคาจําหน่าย   

 นําขึ้นชั้นวางจําหน่ายสินค้า   
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ตารางการทํางานประจําวันของพนักงานร้าน 

วันที่ ............... เดือน ..........................................พ.ศ. ..................... 

เวลา งานที่ต้องทํา ปฏิบัติแล้ว หมายเหตุ 

ภาคบ่าย ดูแลความสะอาดท้ังภายในและภายนอกร้าน   

 เตรียม/เติมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการขาย    

 เติมสินค้าขึ้นชัน้   

หลังปิดร้าน จัดพิมพ์เอกสารรายงานสรุปยอดรายรับประจําวัน  

ตรวจสอบความถูกต้องกับเงินรับ และนําส่งเงิน 

  

 สุ่มตรวจนับสินค้า 5 รายการ   

 ตรวจนับรายการสินค้าของสด   

 ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์   

 ตรวจทานวัสดุ อุปกรณ์ว่ามีเพียงพอสําหรับการจําหน่ายหรือไม ่   

 จดบันทึกสรุปผลการดําเนินงานประจําวัน เช่น 

- จํานวนสมาชิกใหม ่

- ข้อแนะนํา และคําติชมจากลูกค้า 

- รายการสินค้าขายดี 

- รายการสินค้าของสดคงเหลือประจําวัน 

  

 ถอดปลั๊ก ปิดสวิทช์ไฟ พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ   

 ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากร้าน   

 ปิดและล็อกร้าน   

 

ตัวอย่าง: ตารางการทํางานประจําสัปดาห์ของพนักงานร้าน 

ตารางการทํางานประจําสัปดาห์ของพนักงานร้าน 

วันที่ ............... เดือน ..........................................พ.ศ. ..................... 

วันที่ เวลา งานที่ต้องทํา ปฏิบัติแล้ว หมายเหตุ 

  ตรวจนับสต็อกสินค้าประจําสัปดาห์   

  สรุปรายการสินค้าชํารุด เสียหาย หมดอายุ   

  แจ้งผู้ประกอบการเพื่อขอคืนสินค้า   

  ปรับปรุงการจัดชั้นวางสินค้าตามความเหมาะสม   

  เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์สนิคา้ประจําสัปดาห์   

  ปรับปรุงรายการสต็อกสินค้าในสมุดบัญชีตามยอดนับจริง   
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ตัวอย่าง: ตารางการทํางานประจําเดือนของพนักงานร้าน 

ตารางการทํางานประจําเดือนของพนักงานร้าน 

วันที่ ............... เดือน ..........................................พ.ศ. ..................... 

วันที่ เวลา งานที่ต้องทํา ปฏิบัติแล้ว หมายเหตุ 

  ตรวจนับสต็อกสินค้าประจําเดือน   

  ตรวจนับสต็อกวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการขาย   

  ทําความสะอาด เก็บกวาด เช็ดถู ปรับชัน้ วางรูปแบบร้านใหม่

ตามความเหมาะสม 

  

  สรุปผลการดําเนนิงานประจําเดือน 

- ยอดสมาชิก รายช่ือสมาชิกที่มียอดซ้ือสูงสดุ 

- รายการสินค้าขายด-ีไม่ด ี

- ผลประกอบการ งบกําไรขาดทุน  

  

  วางแผน   

  ปรับ   

  สรุปผล   

  สั่งซ้ือสินค้า วัสด ุอุปกรณ ์ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุด ปรับ   

  สรุปยอดขายประจําเดือน และเตรียมการจ่ายชําระเงินแก่

ผู้ประกอบการ 

  

  ดําเนินงานจ่ายชําระเงินผู้ประกอบการ   

  แจง้การจา่ยชําระเงินแก่ผู้ประกอบการ   

  สรุปการสัง่ซ้ือสนิค้า และแจ้งการส่ังซ้ือผู้ประกอบการ   

  สรรหาสินค้าใหม ่   

  ประชุมหารือการจัดโปรโมช่ันสินคา้ประจาํเดือน ร่วมกับ

ผู้ประกอบการ 

  

  เตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ประจําเดือน   

 



บทที่ 4 

โครงการซื้อช้าวจากชาวนา 

 

4.1 แนวคิด และวัตถุประสงค์ :  

ร้าน Farmer Shop เป็นรูปแบบของร้านค้าปลีกทางเลือกในชุมชนที่มุ่งคัดสรรสินค้าเกษตร และ

เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของสมาชิก โดยนําเอาแนวคิดและหลักการ

ความรู้ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในการออกแบบระบบการดําเนินงาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้คนไทย ประชาคมในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ 

มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯและหันมาอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปไทย อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่

ประชาคมในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาเป็นธรรม  

ร้าน Farmer Shop ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูก

กดราคาจากกลุ่มพ่อค้าคนกลางอันเป็นผลจากกระแสเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ซ่ึงนับวันจะยิ่งทวี

ความรุนแรงมากข้ึน ประกอบกับความผันผวนของสภาวะอากาศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิตทําให้เกษตรกรอยู่ในสภาวะที่ต้องปรับตัวอย่างยากลําบาก ด้วยเหตุน้ีร้าน 

Farmer Shop จึงริเริ่มโครงการ “ซ้ือข้าวจากชาวนา” โดยใช้ “หลักการรวมซ้ือ” มาพัฒนาระบบการค้า

ที่ เป็นธรรมบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันในการบริหารจัดการคําส่ัง ซ้ือจากประชาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นลูกค้าประจํา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบธุรกิจที่เอ้ือ

ประโยชน์ เช่ือมโยงการจัดหา และคัดสรรข้าวคุณภาพจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม 

ในระยะเริ่มแรก ภาคีเครือข่ายชาวนาผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเครือข่าย

คุณค่าชาวนาคุณธรรม ภายใต้มูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร ผู้ผลิตข้าวแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ซ่ึงเป็น

ข้าวกล้องหอมมะลิท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) และมาตรฐานคุณธรรม และ

ชาวนาสมาชิกเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิไทย จาก 15 สหกรณ์ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนคราราชสีมา ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ชนิดดีพิเศษแบ

รนด์ “ข้าวเกิดบุญ” 

วัตถุประสงค์ :  

1. สร้างเครือข่ายสมาชิกร้าน Farmer Shop ในประเภทลูกค้าประจํา ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายด้าน

อุปสงค์ (Demand Side) 

2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในการซ้ือข้าวจากสมาชิกฝ่ายผู้จําหน่าย (Supply Side) 

3. พัฒนาระบบธุรกิจของร้าน Farmer Shop ซ่ึงเป็นต้นแบบร้านค้าปลีกทางเลือกของชุมชน 

สําหรับเตรียมการตั้งรบัการเปิดเสรีอาเซียน (ระบบธุรกิจของร้าน Farmer Shop เป็นรูปแบบทีช่่วยเหลือ

ชาวนาโดยช่วยยกระดับราคาจําหน่ายข้าว แก้ไขปัญหาราคาข้าวด้วยกลไกการพ่ึงพาร่วมมือ สร้าง
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กลไกการเข้าถึงชาวนาเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งด้านคุณภาพและการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสู่การ

สร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต) 

4. สร้างทางเลือกให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีโอกาสบริโภคข้าวคุณภาพดี

ในราคายุติธรรม 

 

4.2 กระบวนการดําเนินงาน 

การดําเนินงานของโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ภายใต้โครงการร้าน Farmer Shop เป็นการ

นําเอาแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการด้วยการแบ่งปันข้อมูลประมาณการสั่งซ้ือ

ล่วงหน้าจากผู้บริโภค และใช้ “หลักการรวมซ้ือ” มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการคําส่ังซ้ือของ

ลูกค้าประจําจากประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างระบบธุรกิจที่เอ้ือ

ประโยชน์ เช่ือมโยงการจัดหาและคัดสรรข้าวคุณภาพจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม 

ในกระบวนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 7 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ ข้ันตอนการรับสมัครสมาชิก 

การรวบรวมยอดสั่งซ้ือ การส่ังซ้ือสินค้าจากภาคีเครือข่าย/การตรวจรับสินค้า การจัดเตรียมสินค้าและ

จําหน่าย การบันทึกรายการบัญชี การจ่ายชําระเงินแก่ภาคีเครือข่าย และจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานประจําเดือน (รูปที่ 4.1) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 กระบวนการดําเนินงานโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 

 

4.2.1 การรับสมัครสมาชิก 

 

 
 

รูปที ่4.2 ข้ันตอนการรับสมัครสมาชิกโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 

 

 คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนการรับสมัครสมาชิกโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา มีข้ันตอนดังนี้ 

เริ่ม(1) 2 

ประชาสัมพันธ์ตาม

หน่วยงาน/การจัดบูธ๊

กิจกรรม 

กรอกข้อมูลใบสมัคร

สมาชิก 

บันทึกข้อมูลการ

สมัครลงฐานข้อมูล 

(รายวัน) 

รับสมัคร

สมาชิก 

รวบรวม/วาง

แผนการส่ังซื้อ 

ส่ังซื้อและ

ตรวจรับ 

จัดเตรียม

สินค้าและ

จําหน่าย 

บันทึกรายการ

ในฐานข้อมูล 

จ่ายชําระเงิน

แก่ภาคี

เครือข่าย 

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 1. เจ้าหน้าที่/นักวิจัยประจําโครงการ จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น โบรชัวร์ แผ่นพับ 

เก่ียวกับโครงการ และออกประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจในประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการ

จัดบู๊ธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เช่น งานตลาดนัดธงเขียวที่จัดโดยสภาข้าราชการ เป็นต้น 

 2. ผู้สนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในชุดเอกสารสมัครจะประกอบด้วยสําเนา 

1 ชุดเพื่อมอบแก่ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานการรับสมัคร 

 3. บันทึกข้อมูลการสมัครลงฐานข้อมูลลูกค้าประจําวันและเก็บเอกสารต้นฉบับเข้าแฟ้ม

สมาชิกโครงการฯ 

 แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง 

 1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

  

4.2.2 การรวบรวมคําสั่งซือ้จากสมาชิกและวางแผนการส่ังซื้อ 

 

 
 

รูปที่ 4.3 ข้ันตอนการรวบรวมคําส่ังซื้อจากสมาชิกและวางแผนการส่ังซ้ือ 

 

 คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนการรวบรวมคําส่ังซื้อจากสมาชิกและวางแผนการส่ังซ้ือ มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. สรุปยอดรวมจํานวนสมาชิก และจัดทํารายงานสรุปยอดรวมการส่ังซ้ือข้าวแยกตามราย

สินค้า ในแต่ละรอบการจําหน่าย โดยจัดจัดทําสรุปทุกวันที่ 5 และ 20 ของทุกเดือน 

 2. นําสรุปยอดคําส่ังซ้ือมาปรับข้อมูล Demand Forecast ในตาราง DRP (Distribution 

Requirement Planning) เพ่ือจัดทําแผนการส่งมอบสินค้า รวมทั้งเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือใน

สต็อกการ์ดรายสินค้า เพื่อประเมินสถานการณ์สินค้าคงเหลือรายสัปดาห์ 

 กรณีที่ 1 หากสินค้าเพียงพอตามแผน ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานปกติ  

 กรณีที่ 2 สินค้ามากเกินความต้องการ ต้องพิจารณาปรับแผนลดการส่ังซ้ือในรอบถัดไป  

 กรณีที่ 3 สินค้าน้อยกว่าความต้องการ จัดทําบันทึกเสนอพิจารณาส่ังซ้ือเร่งด่วน หรือ

หากยังพอสําหรับการส่งสินค้ารอบถัดไป อาจพิจารณาเพ่ิมยอดการส่ังซ้ือสินค้าตามรอบการส่ังซ้ือปกติ 

 3. นําข้อมูลจากตารางแผนการส่งมอบสินค้ามาจัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติส่ังซ้ือสินค้า

ประจํางวด (ประมาณวันที่ 5 และ 20 ของทุกเดือน) พร้อมทั้งจัดทําใบส่ังซ้ือ 

 

2 3 

สรุปยอดรวม

จํานวนสมาชิก 

จัดทํารายงานสรุป

คําส่ังซื้อข้าวแยก

ตามรายการสินค้า 

(ทกวันที่ 5 และ 20) 

จัดทําบันทึกเสนอ

ขออนุมัติส่ังซื้อ และ

จัดทําใบส่ังซื้อ 
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 แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง 

1) รายงานการส่ังซื้อข้าวแยกตามรายสินค้า 
2) ตารางแผนการส่งมอบสินค้า 
3) บันทึกขออนุมัติส่ังซ้ือและใบส่ังซ้ือสินค้า 
 

4.2.3 การส่ังซื้อสินค้าจากภาคีเครือขา่ย และการตรวจรับสินค้า 

 

 
 

รูปที่ 4.4 ข้ันตอนการส่ังซ้ือสินค้าจากภาคีเครือข่าย และการตรวจรับสินค้า 

 

คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนการส่ังซ้ือสินค้าจากภาคีเครือข่าย และการตรวจรับสินค้า มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. เมื่อได้รับการอนุมัติส่ังซ้ือสินค้าประจํางวด นําส่งใบสั่งซ้ือสินค้าแก่ภาคีเครือข่ายทาง

โทรสารหรืออีเมล์ และโทรศัพท์แจ้งยืนยันการส่ังซ้ือและนัดหมายกําหนดการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง 

(หมายเหตุ ประมาณการรอบการส่งสินค้าใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์นับจากที่ภาคีเครือข่าย

ได้รับแจ้งข้อมูลคําส่ังซ้ือ) 

2. เมื่อภาคีนําสินค้ามาส่ง ตรวจรับสินค้าด้วยการตรวจทานจํานวน รายการสินค้ารับจริง

เทียบกับเอกสารใบส่ังซ้ือ และใบส่งสินค้า รวมทั้งตรวจทานความเรียบร้อยเบื้องต้นของบรรจุภัณฑ์ 

คุณลักษณะทางกายภาพของสินค้าก่อนลงลายมือช่ือรับสินค้า 

3. บันทึกรายการรับสินค้าในสต็อกการ์ด และรายงานสรุปเจ้าหนี้รายตัว 

 แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง 

1) บันทึกขออนุมัติส่ังซ้ือและใบส่ังซ้ือสินค้า 
2) ใบส่งสินค้า 
3) สต็อกการ์ด 

4) รายงานสรุปเจ้าหนี้รายตัว 
 

3 4 

พิจารณาอนุมัติการ

ส่ังซ้ือสินค้าประจํา

งวด 

จัดส่งเอกสารใบส่ัง

ซื้อและโทรศัพท์แจ้ง

ยืนยันแก่ภาคีฯ 

ตรวจรับสินค้าเทียบ

กับเอกสารใบส่ังซื้อ

และใบส่งสินค้า 



87 

 

4.2.4 การจัดเตรียมสินค้าและจําหน่าย 

 

 
 

รูปที่ 4.5 ข้ันตอนการจัดเตรียมสินค้าและจําหน่าย 

 

 คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนการจัดเตรียมสินค้าและจําหน่ายแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. พิมพ์รายงานการส่ังซื้อข้าวแยกตามสินค้าประจํางวดเพื่อจัดเตรียมสินค้า 

 2. ตรวจทานยอดสินค้าคงเหลือในสต็อกการ์ด เพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าเพียงพอจําหน่าย 

 3. จัดเตรียมการจาํหน่ายสินค้า เช่น จัดทําบันทึกขออนุมัติเงินทอน เตรียมเบิกถุงพลาสติก 

ใบเสร็จรับเงิน กระดาษคาร์บอน สมุดเงินสดรับ ฯลฯ  

 4. ก่อนถึงรอบการรับสินค้า 1 วัน จัดเตรียมสินค้า ตามรายงานการส่ังซื้อข้าวแยกตามราย

สินค้า คลิปหมายเลขสมาชิกทีถุ่ง จัดเรียงข้ึนช้ันรอสมาชิกมารับสินค้า และประสานแจ้งลูกค้า  

 5. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินเพ่ือมอบแก่ลูกค้าเป็นหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง  

 6. เมื่อส้ินวันทําการสรุปยอดรายรับและส่งเงินนําฝากเข้าธนาคาร 

 7. บันทึกข้อมูลในรายงานการขายประจําเดือน 

 แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง 

1) รายงานการส่ังซื้อข้าวแยกตามสินค้า/รอบส่ง 

2) สต็อกการ์ดรายสินค้า 

3) ใบเสร็จรับเงิน 

4) รายงานการขาย 

 

4.2.5 การบันทึกรายการในฐานข้อมูลการเงินและสินค้าคงเหลือ 
 

 
 

รูปที่ 4.6 ข้ันตอนการบันทึกรายการในฐานข้อมูลการเงินและสินค้าคงเหลือ 

5 

ตรวจทานใบนําฝาก

ธนาคารเทียบกับ

รายงานการขาย 

บันทึกตัดสต็อกการ์ด 

และอัพเดทข้อมูล

การเงินในตาราง Bank 

Statement 

6 

4 

พิมพ์รายงานการ

ส่ังซื้อข้าวแยกตาม

สินค้ารายงวด 

ตรวจทานยอดสินค้า

คงเหลือ 

จัดเตรียมสินค้า  

และแจ้งลูกค้าก่อน

ส่งมอบ(วันที่ 14 

และ 29) 

ออกใบเสร็จรับเงิน

เมื่อมีการจําหน่าย

สินค้า 

นําส่งเงินรับเข้า

ธนาคาร 

จัดทํารายงานการ

ขายประจําเดือน 
5 
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 คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนการบันทึกรายการในฐานข้อมูลการเงินและสินค้าคงเหลือ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ตรวจทานรายการยอดเงินฝากธนาคารกับรายงานการขาย  

2. อัพเดทข้อมูลรายรับในตารางงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
3. อัพเดทฐานข้อมูลสต็อกการ์ด ตรวจนับรายการสินค้าคงเหลือ เพ่ือยืนยันยอดคงเหลือ

สินค้าจริงตามสต็อกการ์ด และเช็คสภาพสินค้าว่ายังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือไม่ หากสภาพไม่

เหมาะสมสําหรับการขาย จัดทําบันทึกเพ่ือเสนอพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

 แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง 

 1) รายงานการขาย 

 2) สําเนาใบนําฝากเงินเข้าธนาคาร 

 3) สต็อกการ์ด 

 4) ตารางงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

4.3.6 การชาํระเงินแก่ภาคีเครือข่าย 

 

 

   
รูปที่ 4.7 ข้ันตอนการชําระเงินแก่ภาคีเครือข่าย 

 

 คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนการการจ่ายชําระค่าสินค้าแก่ภาคีเครือข่ายผู้จําหน่ายข้าว มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ทุกวันที่ 20 จัดทําสรุปรายงานการขายประจํางวด/รายการยอดค้างชําระ จัดทําบันทึก

ขออนุมัติหลักการเพื่อจ่ายชําระค่าสินค้า และแจ้งยอดขายแก่ภาคีเครือข่ายผู้จําหน่ายข้าว โดยวิธี

โทรศัพท์ SMS หรือ Fax เพื่อแจ้งยอดและยืนยันยอดจ่ายที่ถูกต้อง 

 2. นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายแก่ผู้อํานวยการสถาบันฯ 

 3. หลังได้รับการอนุมัติจ่ายแล้ว นําเงินฝากเข้าธนาคาร ภายในวันที่ 26 เมื่อนําเงินฝาก

ธนาคารแล้ว แจ้งการโอนเงินแก่ภาคีเครือข่ายผู้จําหน่ายข้าว โดยวิธีโทรศัพท์ SMS หรือ Fax 

 4. รวบรวมชุดเอกสาร รวมทั้งสําเนาใบนําฝากธนาคารเก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

การจ่ายชําระเงิน 

 5. อัพเดทข้อมูลการจ่ายเงินในตารางสรุปเจ้าหนี้รายตัว 

6 7 

อัพเดทตารางสรุป

เจ้าหนี้รายตัว 

จัดเก็บสําเนาใบนํา

ฝากเข้าแฟ้ม 

นําฝากเงินเข้าบัญชี

ของภาคีเครือข่าย 

และแจ้งยอดชําระ

เงินแก่ภาค ี

บันทึกขออนุมัตจิ่าย

ชําระค่าสินค้า 

วันที่ 20 

สรุปรายการยอด

ค้างชําระ

ประจําเดือน 
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 แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง 

 1) รายงานการขายประจํางวด 

 2) บันทึกขออนุมัติจ่ายชําระค่าสินค้า 

 3) สําเนาใบนําฝากธนาคารแก่ภาคีเครือข่าย 

 4) ตารางสรุปเจ้าหนี้คงเหลือรายตัว 

 

4.3.7 การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

 

 

   
รูปที่ 4.8 ข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

 

 คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกรายการได้แก่ ฐานข้อมูลจํานวนสมาชิก ฐานข้อมูลการ

ขายและรับชําระเงิน ฐานข้อมูลเจ้าหน้ีรายตัว ฐานข้อมูลสต็อกการ์ด มาจัดทํางบการเงินและรายงาน

สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน  

 2. นําส่งงบการเงินและรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนแก่ผู้อํานวยการเพ่ือ

พิจารณา 

 3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

 แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง 

 1) ฐานข้อมูลจํานวนสมาชิก ฐานข้อมูลการขายและรับชําระเงิน ฐานข้อมูลเจ้าหน้ีรายตัว 

ฐานข้อมูลสต็อกการ์ด 

 2) งบกําไรขาดทุนและรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

7 จบ 

จัดเก็บเอกสารเข้า

แฟ้มโครงการฯ 

นําส่งผูอํ้านวยการ

เพ่ือพิจารณา 

จัดทํารายงาน

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

ประจําเดือน 

นําข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลมาจัดทํา

งบการเงิน 

วันที่ 1 ของเดือน

ถัดไป รวบรวม

ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
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4.3 ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 การดําเนินงานในระยะทดลองตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2555 ซ่ึงเป็นระยะเริ่มแรกที่

ภาคีฝ่ายผู้บริโภคยังไม่รู้จักโครงการและแบรนด์สินค้าที่จําหน่ายมากนัก ดังนั้นในช่วงแรกจึงเน้นกล

ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตรงแก่ประชาคมในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้

ข้อมูลเชิงลึกทั้งในส่วนของเงื่อนไข หลักการ ที่มาของโครงการ และแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึง

หน่วยงานต่างๆที่ได้เข้าประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ได้แก่ กองแผนงาน กองคลัง กองยานพาหนะ กองบริการ

การศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ กองงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริการ ศูนย์วิชาบูรณาการ สหกรณ์

ร้านค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักกฎหมาย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ สํานักหอสมุด คณะ

เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และหอสมุดพิทยาลงกรณ์ คณะประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ และสถาบันCIRAD นอกจากการเข้า

ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานแล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ีแก่บุคคลากรทั่วไปในงาน

กิจกรรมต่างๆ เช่น งานเกษตรแฟร์ และงานมหกรรมสกว. เมืองทองธานี   

 

  

  
 

รูปที่ 4.9 ประมวลภาพการประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2555 

 

 ผลจากการเข้าประชาสัมพันธ์โครงการในหน่วยงานต่างๆ และผลจากแบบสอบถามในงาน

เกษตรแฟร์เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 พบว่าสาเหตุหลักที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกเนื่องจากเป็น
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ครอบครัวเล็กและไม่ได้หุงข้าวรับประทานเอง ไม่สะดวกในการมารับสินค้า ยังไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพ-

รสชาติของข้าวเพราะยังไม่เคยรับประทานข้าวทั้ง 2 แบรนด์น้ี สําหรับผู้ที่เคยรับประทานข้าวทั้ง 2 แบ

รนด์น้ีมาก่อนส่วนใหญ่จะสมัครเข้าร่วมโครงการทันทีเพราะพอใจในผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกค้าข้าวเกิดบุญ

ช่ืนชอบในความเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% หอม นิ่ม สําหรับลูกค้าข้าวคุณธรรมเป็นกลุ่มที่ห่วงใยเรื่อง

สุขภาพเป็นหลัก นอกจากนี้ลูกค้าบางส่วนสมัครเพราะต้องการร่วมสร้างสรรค์กลไกการค้าเป็นธรรม

ร่วมกับชาวนา ทั้งนี้อุปสรรคหลักที่พบจากการเข้าประชาสัมพันธ์ตรงตามหน่วยงานต่างๆ พบว่า

ผู้บริโภคไม่สะดวกในการสมัครเป็นสมาชิกลูกค้าประจํา เนื่องจาก ผู้บริโภคยังรู้จักแบรนด์ข้าวเกิดบุญ

และข้าวคุณธรรมน้อย ผู้บริโภคยังไม่สามารถกะปริมาณการส่ังซ้ือเป็นรอบทีแ่น่นอนตามวันที่กําหนดใน

เงื่อนไขโครงการได้ ไม่ต้องการถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขว่าจะต้องมาซ้ือเป็นประจําเพราะยังไม่แน่ใจว่าข้าว

จะดีหรือไม่ ไม่สะดวกในการมารับสินค้าในวัน-เวลา-สถานที่ตามเงื่อนไขโครงการที่จํากัด ส่วนใหญ่จึง

ใช้วิธีลองซ้ือไปรับประทานก่อน 

 สําหรับในระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556 การประชาสัมพันธุ์มุ่งเน้นการ

ประชาสัมพันธ์ในแหล่งชุมชนต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาคมมก.ได้หลากหลายมากข้ึน และเน้นการ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เป็นประจําเพ่ือให้ผู้สนใจมีโอกาสซ้ือสินค้าเป็นประจําได้ เช่น การออกบู๊ธ

จําหน่ายและประชาสัมพันธ์โครงการ ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลางเป็นประจําทุกกลางเดือนและส้ิน

เดือนร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ฯ การออกบู๊ธจําหน่ายและประชาสัมพันธ์ในงานตลาดนัดกรมป่าไม้ การ

ออกบู๊ธจําหน่ายและประชาสัมพันธ์ในงานตลาดนัดธงเขียวที่จัดโดยสภาข้าราชการ กิจกรรมสํารวจ

ความคิดเห็นผู้บริโภคในงานเกษตรแฟร์ และบู๊ธประชาสัมพันธ์ในงานพิธีลงนามความร่วมมือ 3 

หน่วยงาน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 56 นอกจากนี้พบว่าในระยะนี้เริ่มมีลูกค้าที่สมัครเนื่องจากได้รับคําแนะนํา

จากลูกค้าเก่ามากข้ึน และมีลูกค้าในลักษณะค้าส่งที่สนใจติดต่อมาเป็นสมาชิกด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า

ในระยะน้ีผู้บริโภคมีการตอบรับที่ดีต่อสินค้าทั้ง 2 แบรนด์มากข้ึน ช่ืนชอบในตัวผลิตภัณฑ์ 

และเห็นประโยชน ์จากการเข้าร่วมโครงการ จึงทําให้มีปริมาณการส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึน 
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รูปที่ 4.10 ประมวลภาพการประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – เดือน

สิงหาคม   2556 
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 จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการสํารวจพบว่าการที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือข้าวเกิดบุญเพราะ

มีความรู้สึกว่าซ้ือแล้วจะได้มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหลัก ซ่ึงเมื่อซ้ือแล้วก็รู้สึกช่ืนชอบในรสชาด 

ความอร่อย และมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในระดับดีโดยจะยังคงซื้อข้าวต่อไปหากราคาปรับตัวสูงข้ึน

ตามสภาวะตลาด แต่อย่างไรก็ตามช่องทางการจําหน่ายสินค้ายังมีจํากัด ทําให้เป็นอุปสรรคที่ผู้บริโภค

ขาดความต่อเนื่องในการซ้ือซํ้า สําหรับข้าวคุณธรรมลูกค้ามีความพึงพอใจมากโดยเฉพาะจุดเด่นใน

ด้านของการเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี เป็นประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซ่ึงตรงตามความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในขณะเดียวกันยังมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในด้านการ

ผลิตและแปรรูปโดยกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ทําให้ผู้บริโภคจดจําได้และค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีในการ

เลือกซ้ือสินค้า ประกอบกับคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม จึงทําให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจ พึง

พอใจในภาพรวมของแบรนด์ในระดับดี ถึงแม้ว่าจะมีช่องทางการจําหน่ายที่จํากัดก็ตาม  

 กล่าวโดยสรุป ภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ดังแสดงต่อไปนี้ 

 

 4.3.1 จํานวนสมาชิก 

 จากการดําเนินโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาตั้งแต่เดือน เมษายน 2555 – สิงหาคม 2556 

มียอดรวมสมาชิกทั้งส้ิน 301 ราย ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในประชาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

34 หน่วยงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.11, 4.12, 4.13 
 

 
 

รูปที่ 4.11 ภาพแสดงจํานวนผู้สมัครสมาชิกโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาต้ังแต่เดือน เมษายน 2555 – 

ส ิงหาคม 2556 
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34 หนวยงาน

 
 

รูปที่ 4.12 ภาพแสดงหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกโครงการซ้ือ

ข้าวจากชาวนาตั้งแต่เดือน เมษายน 2555 – ส ิงหาคม 2556 

 

 

 
 

รูปที่ 4.13 ภาพแสดงจํานวนสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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จากวัตถุประสงค์ของโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาที่ต้องการสร้างทางเลือกให้แก่ประชาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีโอกาสบริโภคข้าวคุณภาพดีในราคายุติธรรม โครงการซ้ือข้าวจาก

ชาวนาจึงได้กําหนดราคาจําหน่ายสินค้าแก่สมาชิกในราคาที่อยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าราคาจําหน่ายในห้างค้า

ปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ทั่วไป ซ่ึงข้าวที่จําหน่ายแบรนด์เกิดบุญเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดพิเศษ ที่

ไม่ได้ผ่านการรมยาในกระบวนการบรรจุถุง ทําให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวหอมมะลิช้ันดี สีใหม่

โดยตรงจากโรงสีของสหกรณ์ทุกเดือน  

 สําหรับข้าวกล้องคุณธรรมก็เป็นสินค้าข้าวกล้องปลอดสารพิษ ซ่ึงมีคุณประโยชน์ทาง

โภชนาการ ผลิตโดยเครือข่ายชาวนาซ่ึงไม่ได้วางจําหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ัวไป  

ในส่วนของความคิดเห็นที่ได้รับจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในผลิตภัณฑ์ของข้าวแบรนด์เกิดบุญและคุณธรรมในระดับมาก ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และ

ขนาด/บรรจุภัณฑ์ สําหรับในด้านแนวทางการดําเนินโครงการลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับดีมากถึง

มากท่ีสุดต่อเงื่อนไขการวางแผนการส่ังซ้ือล่วงหน้า การมีสายส่งสินค้าตามหน่วยงาน/รับเอง การรับ

ชําระเงินค่าสินค้าเมื่อมารับสินค้า และการรักษาระดับราคาเดียวตลอดทั้งปี ความคิดเห็นของสมาชิกที่

มีต่อแนวคิดในการดําเนินโครงการพบว่าสมาชิกมีความเช่ือมั่นว่าแนวคิดของโครงการฯจะช่วย

สร้างสรรค์กลไกการค้าท่ีเป็นธรรมแก่สังคมได้จริง มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง ลูกค้ามีความพึง

พอใจในการเป็นสมาชิกในระดับดีมาก และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กลไก

การค้าที่เป็นธรรมในระดับดี ในด้านความคาดหวังต่อโครงการในระยะต่อไป สมาชิกเห็นควรให้ต่อ

ระยะเวลาโครงการไปถึงปี 2556 โดยให้รักษาระดับราคาที่สม่ําเสมอและต้องการให้จัดกิจกรรมร่วม

ระหว่างเครือข่ายสมาชิกทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้ซ้ือ 

  

 4.3.2 ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

 ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายภายใต้โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์

ประเภทข้าวกล้องอินทรีย์ ผลิตโดย “ภาคีเครือข่ายชาวนาคุณธรรม” และข้าวหอมมะลิ 100% ผลิตโดย 

“เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย” ซ่ึงเป็นเครือข่ายสหกรณ์ 15 แห่ง ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลา

ร้องไห้ เครือข่ายทั้ง 2 แห่งดังกล่าวเป็นเครือข่ายที่ถูกพัฒนาข้ึนจากชุดความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่าย

คุณค่า” ของชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” โดย

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ป ี

2543 ทั้งนี้โครงการซ้ือข้าวจากชาวนาเป็นการนําทุนจากชุดความรู้เดิมต่อยอดสู่การเช่ือมโยงโซ่อุปทาน 

จากเครือข่ายสหกรณ์และเกษตรกรผู้ผลิตต้นน้ํา ผ่านร้านค้าปลีก Farmer Shop สู่ผู้บริโภคโดยตรง 
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รายละเอียดสินค้าที่จําหน่ายภายใต้โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ดังแสดงต่อไปนี้ 

1) ข้าวคุณธรรม 

ผลิตโดย เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม ภายใต้มูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร ทีไ่ด้

กําหนดเงื่อนไขของสมาชิกผู้ร่วมเครือข่ายชาวนาผู้ผลิตไว้ 3 ประการ คือ ไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบหุรี่ และไม่

เล่นการพนนั ซ่ึงเป็นที่มาของแบรนด์ข้าวคุณธรรม 

แบรนด์ข้าวคุณธรรม ประกอบด้วย 

“รวงข้าว”  ต้องการสื่อถึงอาหารที่มีคุณค่าต่อทุกชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ 

“รูปมือ” ต้องการสื่อถึง มือของสมาชิกชาวนาคุณธรรม 

“ชูสามนิ้ว”  หมายถึง สมาชิกผู้มีคุณสมบัติครบลักษณะ 3 ประการนั่นคือ 

“ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา” ซ่ึงเป็นปรัชญาพ้ืนฐานในการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย

ข้าวคุณธรรม ที่มุ่งปลูกฝังให้สมาชิกปฏิบัติศีล มุ่งพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบในการงาน และ

สติปัญญาให้รู้ทันสภาวะการณ์ของโลกที่เปล่ียนไป 

สินค้าที่จําหน่ายภายใต้แบรนด์ข้าวคุณธรรมเป็นข้าวกล้องหอมมะลิท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) และมาตรฐานคุณธรรม โดยสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ มี 3 ประเภท 

ได้แก่ 
 

ตารางที่ 4.1 รายการสินค้าแบรนด์ข้าวคุณธรรมทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

รหัสสินค้า รายการ บรรจุภัณฑ์ ราคาจําหน่าย 

(บาท/หน่วย) 

คุณสมบัติ 

R1 กล้องหอมมะล ิ๑๐๕ 1 กก. 

สุญญากาศ 

47-49 มีสารอาหารและวิตามินช่วยป้องกัน

โรคเบาหวาน เหน็บชา 

R2 กล้องหอมมะลิแดง 1 กก. 

สุญญากาศ 

52-54 มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนข้าว

กล้องหอมมะล ิและมีธาตุเหล็กชว่ย

บํารุงเลือด 

R3 กล้องหอมนิล 1 กก. 

สุญญากาศ 

76-78 

 

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ 

โปรตีน เหล็ก สังกะส ีทองแดง 

แคลเซียม โพแทสเซียมสูง ช่วยบํารุง

สายตา ป้องกันโรคหัวใจและความดัน

โลหิตสูง 

หมายเหตุ มีการปรับราคาจําหน่ายสินค้าตามกลไกตลาดโดยภาคีเครือข่ายเป็นผู้กําหนด โดยล่าสุดมีการปรับราคาสินค้าในเดือน

กรกฏาคม 2556 
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2) ข้าวเกิดบุญ 

 ผลิตโดยสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย จํานวน 15 

สหกรณ์ ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยมีสหกรณ์

การเกษตรวิสัย จํากัด เป็นแกนนํา 

 แบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ต้องการส่ือถึงบุญกุศลที่ผู้ซ้ือจะได้จากการอุดหนุนผลผลิต

ของชาวนา ที่รวมตัวกันใช้สหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกในการนําผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เข้าถึงตลาดและ

ผู้บริโภค และพัฒนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 

 ข้าวเกิดบุญเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ชนิดดีพิเศษ 

ไม่ผ่านการรมยากําจัดมอดในกระบวนการบรรจุถุง รายการสินค้าทีจ่ําหน่ายมีดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.2 รายการสินค้าแบรนด์ข้าวเกิดบุญทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

รหัสสินค้า รายการ บรรจุภัณฑ์ ราคาจําหน่าย 

(บาท/หน่วย) 

คุณสมบัติ 

R4 หอมมะล ิ๑๐๕ 5 กก. 

สุญญากาศ 

190-205 มีกลิ่นหอมจําเพาะ และสามารถ

รักษาระดับความหอมได้คงที่ 

R5 หอมมะล ิ๑๐๕ 5 กก. 180-195 

R6 หอมมะล ิ๑๐๕ 1 กก. 

สุญญากาศ 

42-49 

หมายเหตุ มีการปรับราคาจําหน่ายสินค้าตามกลไกตลาดโดยภาคีเครือข่ายเป็นผูกํ้าหนด โดยลา่สุดมีการปรับราคาสนิค้าในเดือน

กรกฏาคม 2556 
 

 จะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมโครงการของภาคีเครือข่ายทั้ง 2 แห่ง ทําให้ภาคีสามารถ

จําหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมเพราะราคาจําหน่ายที่สหกรณ์และเครือข่ายเกษตรกรได้รับภายใต้

การบริหารจัดการของร้าน Farmer Shop เป็นราคาสินค้าที่ฝั่งผู้ผลิตเหล่าน้ีเป็นผู้กําหนด โดยไม่มีการ

หักค่าธรรมเนียมทางการตลาดอ่ืนๆ ทําให้ผลตอบแทนที่ผู้ผลิตเหล่าน้ีได้รับจะเต็มเม็ดเต็มหน่วย

แตกต่างจากการจําหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ัวไป ทั้งน้ีในช่วงระหว่างการดําเนินงาน

ของโครงการในเดือนกรกฏาคม 2556 ภาคีได้มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มข้ึนเนื่องจากต้นทุนในการ

ดําเนินงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด 

 นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการทําให้ภาคีเครือข่ายมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

ปลายทางโดยตรง ทําให้ได้ทราบความต้องการ ความรู้สึกผู้บริโภคที่มีต่อเครือข่ายและผลิตภัณฑ์ โดย

ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆท่ีโครงการฯได้รับ  จากผู้บริโภคได้ถูกสะท้อนกลับแก่ภาคีเครือข่ายสหกรณ์/

เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบการดําเนินงานต่างๆของภาคีให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งน้ีการสะท้อนกลับในประเด็นดังกล่าว ได้ถูกสะท้อนในเวทีการประชุมร่วมทั้ง
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อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับเครือข่ายสหกรณ์/เครือข่ายเกษตรกร เพ่ือหารือและหา

แนวทางปรับปรุงร่วมกัน 
 

  
การแจ้งประเด็นปญัหาแก่เครือข่ายชาวนาที่มาส่งสินค้า 

เม่ือวันที2่2 พ.ค. 55 
การแจ้งประเด็นปญัหาของข้าวเกิดบุญ เป็นวาระหนึ่งในที่ประชุม

ของเครือข่ายสหกรณ ์เม่ือวันที่ 25 พ.ค. 55 
 

 จากการประชุมหารือ แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันทําให้โครงการฯ ได้รับทราบข้อมูล

สําหรับช้ีแจงกลับอย่างถูกต้องแก่สมาชิก มีการปรับปรุงสภาพการจัดเก็บสต็อกสินค้าที่เหมาะสม และ

มีการปรับปรุงปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม ไม่สต็อกสินค้ามากเกินไป ในด้านเครือข่ายสหกรณ์/

เครือข่ายเกษตรกรได้นําผลจากการสะท้อนกลับเหล่าน้ีไปปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ วิธี/เครื่องมือ 

เพ่ิมความระมัดระวังในการบรรจุสินค้า นอกจากน้ีภาคียังได้ทราบข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงระบบ

การส่งสินค้าให้ดียิ่งข้ึน ส่วนใหญ่มีการแจ้งการส่งสินค้าล่วงหน้าและมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านการส่งสินค้า

จนถึงสถานที่เก็บทําให้การดําเนินงานของโครงการเป็นระบบมากข้ึน 
 

   
รูปบรรจภุัณฑ์ใหมข่องข้าวเกิดบุญทีส่ีเข้มขึ้น และปรบัปรุงนํา

เครื่องหมายคุณภาพที่ไม่ถูกต้องออก 

รูปบรรจภุัณฑ์ใหมข่องข้าวคุณธรรมที่มีสีสันมากขึ้น และมีข้อมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น เช่น ชื่อสินค้า วิธีการหุง แหล่งผลิต 

 
การส่งสินค้าของเครือข่ายสหกรณ์เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 55 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 นอกจากนี้โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ยังทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้าของ

เครือข่ายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากข้ึนทั้งการประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมต่างๆ การเข้า

ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทําให้มีผู้ที่รู้จักและเคย

รับประทานข้าวเกิดบุญและข้าวคุณธรรมมากข้ึน 
 

  
การประชาสัมพันธแ์ละสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าชมงานเกษตร

เทรดแฟร ์มก.ระหว่างวันที่ 4-12  ก.พ. 55 

การประชาสัมพันธ์ในงานเปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปันสร้างสรรค์

สังคม คณะเศรษฐศาตร ์มก. วันที่ 14 ก.พ. 55 

  
การประชาสัมพันธ์โดย Farmer Shop Young Ambassador ในงาน

เกษตรแฟร์ มก. ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-7 มิ.ย. 55 

การประชาสัมพันธโ์ดย Farmer Shop Young Ambassador แกบุ่คคลากร

ภายในหนว่ยงานตา่งๆของมก. ตัง้แตเ่ดือน เม.ย. 55-ปัจจุบัน 

  
การประชาสัมพันธแ์ก่บุคคลภายนอกในงานมหกรรมสกว.

ระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย.55 

การประชาสัมพันธ์ร่วมกับสหกรณ์ในกิจกรรมจําหน่ายข้าว

โดยตรงจากสหกรณ์ เม่ือวันที่ 15 ส.ค. 55 

 

 

 4.3.3 ปริมาณการจําหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ 
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 ปริมาณการจําหน่ายข้าวภายโต้โครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2555-สิงหาคม 2556 มี

ปริมาณการจําหน่ายรวมทั้งส้ิน 15,658 กิโลกรัม ประกอบด้วยข้าวคุณธรรม 2,605 กิโลกรัม ข้าวเกิด

บุญ 13,053 กิโลกรัม ดังแสดงในรูปที่ 4.14 

 

 
 

รูปที่ 4.14 ภาพแสดงปริมาณยอดจําหน่ายข้าวเกิดบุญ ข้าวคุณธรรม และยอดจําหน่ายรวมของ

โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 – ส ิงหาคม 2556 

 

จากภาพแสดงปริมาณการจําหน่ายข้าวเกิดบุญและคุณธรรม ดังแสดงในรูปที่ 4.14 สามารถ

สรุปประเด็นข้อสังเกตได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.3 ตารางสรุปประเด็นข้อสังเกตจากภาพแสดงยอดจําหน่ายโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2555-สิงหาคม 2556 
 

ข้อสังเกต วเิคราะห์ 

- โดยภาพรวมกราฟปริมาณจําหน่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เริ่มโครงการโดยเฉพาะในปี 

2555 

- แสดงให้เห็นว่าความต้องการของลูกค้าข้าวค่อนข้าง

คงที่ตามพฤติกรรมการบริโภคของผู้ ซื้อ ซึ่งยอด

จําหน่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากจํานวนสมาชิกที่เข้า

ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

- ยอดจําหน่ายทิ่เพิ่มขึ้นสูงผิดปกติในช่วง ต.ค.55-ม.ค. 

2556 

- เป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากกว่าปกต ิ

เพราะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีความต้องการซื้อ

เ พื่อไปเป็นของฝาก-ของขวัญเป็นจํานวนมาก 
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ข้อสังเกต วเิคราะห์ 

โดยเฉพาะข้าวคุณธรรม เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณค่า-

คุณประโยชน ์

- ยอดจําหน่ายในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2556 มียอด

จําหน่ายลดลง 

- ในช่วงต้นปี เป็นช่วงทีมีงานเกษตรแฟร์ ประกอบกับ

สมาชิกบางส่วนซื้อ/เอาข้าวจากต่างจังหวัดที่ปลูกเอง

กลับมาด้วยจึงได้ชะลอการสั่งซื้อในช่วงดังกล่าว 

- ในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ค. 2556 ยอดจําหน่ายข้าว  

เกิดบุญเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในขณะที่อัตราการเพิ่ม

จํานวนสมาชิกค่อนข้างคงที่ 

- สาเหตุหนึ่งน่าจะเกิดจากในช่วง พ.ค.-ก.ค.56 เป็น

ช่วงที่มีข่าวเร่ืองสารพิษตกค้างจากสารเคมีในการรม

ยาฆ่ามอดในข้าวบรรจุถุงที่วางจําหน่ายในท้องตลาด

ท่ัวไป จึงทําให้ลูกค้ามีกระแสต่ืนตัวหันมาซื้อข้าวของ

สหกรณ์มากขึ้น 

- กราฟข้าวคุณธรรมในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2556 

ลดลงอย่างมาก 

- สาเหตุเนื่องจากสินค้าของข้าวคุณธรรมขาดตลาดไม่

เพียงพอจําหน่าย แต่ในขณะที่ความต้องการสั่งซื้อ

ของลูกค้ายังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 

 4.3.4 ผลการดําเนินงานโครงการซื้อข้าวจากชาวนา (รายได้ ต้นทุนขาย ส่วนเหลื่อม) 

 ปริมาณการจําหน่ายข้าวภายโต้โครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2555-สิงหาคม 2556 มี

ยอดรายได้จากการจําหน่ายรวมทั้งส้ิน 636,048 บาท ต้นทุนสินค้าขาย 606,093 บาท เหลือกําไรจาก

ข้ันต้นการจําหน่ายรวมทั้งส้ิน 29,955 บาท หรือคิดเป็น 4.71% ของรายได้ อัตราการเจริญเติบโตของ

ยอดจําหน่ายเฉลี่ย (Average Growth Rate) เดือนละ 12% ดังแสดงในรูปที่ 4.15  
 

 
 

รูปที่ 4.15 ภาพแสดงรายได้ ต้นทุนจากการจําหน่ายและกําไรข้ันต้นรายเดือน ของโครงการซ้ือข้าวจาก

ชาวนา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 – ส ิงหาคม 2556 
หมายเหตุ: รายได้ในเดือนกุมภาพันธ ์2556 รอบการขายสิ้นเดือนถูกเลื่อนไปจําหน่ายวันที่ 1 มีนาคม 2556 ดังนั้นยอดจําหน่ายจึงน้อยกว่าปกต ิ
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 4.3.5  ผลการประเมินความคิดเห็นสมาชิกโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

 เพื่อรับทราบความคิดเห็นจากสมาชิกโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาที่มีต่อโครงการ จึงได้

มีการสํารวจความคิดเห็นจากสมาชิกในระยะส้ินสุดโครงการด้วยแบบสอบถามสมาชิกที่ซ้ือเป็นประจํา 

และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 สรุปประเด็นที่พบได้ดังนี้ 

1) การสํารวจความคิดเห็นจากสมาชิกด้วยแบบสอบถามในเดือน สิงหาคม 2556 

 จากการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาที่ซ้ือข้าวเป็นประจํา 

ที่มีต่อการดําเนินโครงการต้ังแต่เดือนเมษายน 2555-สิงหาคม 2556 โดยการส่งแบบสอบถามแก่

สมาชิกผู้ซ้ือข้าวเป็นประจํา จํานวน 50 ราย เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นระยะส้ินสุดโครงการ ทั้งน้ี

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 34 ราย (68%) ผลจากการประเมินแบบสอบถามสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.4 ตารางสรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกบัข้าวเกิดบุญภายใต้โครงการซื้อข้าวจาก

ชาวนาในเดือนสิงหาคม 2556 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวเกิดบุญ 

หัวข้อในการประเมิน ผลการประเมิน 

1. ความรู้สึกแตกต่างเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น - 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกถึงความแตกต่าง 

เหตุผลเพราะข้าวนุ่มหอม ไม่แข็ง หุงขึ้นหม้อ อร่อยกว่า 

เ ช่ือว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนข้าวแบรนด์อื่นใน

ท้องตลาด รู้สึกว่าได้ช่วยชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลัง

ของชาต ิ

- 39% ไม่รู้สึกแตกต่าง เหตุผลเพราะ คุณภาพข้าวไม่

สม่ําเสมอ บางรอบที่ซื้อไปพบว่าข้าวไม่หอม แข็ง

กระด้างไม่เหมือนข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะตอนที่เย็นแล้ว 

2. ความหอม อร่อย - พึงพอใจในระดับมาก (4.07 คะแนน) 

3. คุณภาพสมํ่าเสมอ - พึงพอใจในระดับมาก (4.17 คะแนน) 

4. ราคา - พึงพอใจในระดับมาก (4.07 คะแนน) 

5. ขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ ์ - พึงพอใจในระดับมาก (4.21 คะแนน) 

6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ ์ - พึงพอใจในระดับมาก (4.31 คะแนน) 

7. แบรนด์ข้าวหอมมะล ิ3 อันดับแรกที่จะเลือกซ้ือ อันดับ 1 : เกิดบุญ ตราฉัตร มาบุญครอง หงษ์ทอง 

อันดับ 2 : เกิดบุญ ตราฉัตร มาบุญครอง หงษ์ทอง 

กล้วยหอม แม็คโคร เบญจรงค์ 

อันดับ 3 : ตราฉัตร มาบุญครอง หงษ์ทอง  
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ตารางที่ 4.5 ตารางสรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกบัข้าวคุณธรรมภายใต้โครงการซ้ือข้าวจาก

ชาวนาในเดือนสิงหาคม 2556 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวคุณธรรม 

หัวข้อในการประเมิน ผลการประเมิน 

1. ความรู้สึกแตกต่างเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น - 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกถึงความแตกต่าง เหตุผล

เพราะอร่อยกว่า นุ่มกว่า มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า ได้ช่วย

ชาวนา ได้อุดหนุนภาครัฐ ได้สนับสนุนชาวนาที่มีการรวมกลุ่มและ

กําหนดกติกาของตัวเองในการผลิตข้าวอินทรีย์ 

- 32% ไม่รู้สึกแตกต่าง (ไม่ระบุเหตุผล) 

2. ความหอม อร่อย - พึงพอใจในระดับมาก (4.29 คะแนน) 

3. คุณภาพสมํ่าเสมอ - พึงพอใจในระดับมาก (4.29 คะแนน) 

4. ราคา - พึงพอใจในระดับมาก (4.14 คะแนน) 

5. ขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ ์ - พึงพอใจในระดับมาก (4.43 คะแนน) 

6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ ์ - พึงพอใจในระดับมาก (4.36 คะแนน) 

 

ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาในเดือนสิงหาคม 

2556 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

หัวข้อในการประเมิน ผลการประเมิน 

1) เหตุผลสําคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

   1.1 ราคาจําหน่ายถูก 

 

- พึงพอใจในระดับมาก (3.85 คะแนน) 

   1.2 ข้าวใหม ่(หมุนเร็ว ไม่ค้างสต็อก) - พึงพอใจในระดับมาก (3.97 คะแนน) 

   1.3 ความภูมิใจที่ได้ช่วยชาวนาผ่านกลไกสหกรณ ์ - พึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.61 คะแนน) 

   1.4 ข้าวอร่อย มีคุณภาพ - พึงพอใจในระดับมาก (4.45 คะแนน) 

   1.5 ปลอดภัยจากสารเคมี - พึงพอใจในระดับมาก (4.39 คะแนน) 

2. ความต้องการให้โครงการดําเนินต่อไปในอีก 3 ปี

ข้างหน้า  

- ความต้องการในระดับมาก (4.33 คะแนน) 

3. ช่องทางที่สะดวกในการซ้ือสินค้าในระยะต่อไป 

   3.1 จุดจําหน่ายหน้าโรงอาหารตามวันที่กําหนด 

 

- พึงพอใจในระดับมาก (3.67 คะแนน) 

   3.2 ร้าน Farmer Shop - พึงพอใจในระดับมาก (4.18 คะแนน) 

   3.3 ร้านสหกรณ์ มก. - พึงพอใจในระดับมาก (3.70 คะแนน) 

   3.4 ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ บริการจัดส่ง - พึงพอใจในระดับมากที่สุด (5 คะแนน) 

  

4. ข้อเสนอะแนะอื่นๆ จากสมาชิก - ควรมีการจําหน่ายสินค่าชนิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับข้าว หรือ
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หัวข้อในการประเมิน ผลการประเมิน 

ข้าวชนิดอ่ืนด้วย 

- ควรมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์และราคาแก่สมาชิก 

- ควรมีการขยายช่องทางการจําหน่ายให้หลากหลาย 

สะดวกมากขึ้น เช่น ในห้างสรรพสินค้า โลตัส Big C 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

- ควรมีการมอบบัตรสมาชิกแก่ลูกค้า และมีการสะสม

แต้มเพื่อแลกของสมนาคุณ 

- ควรมีการจัดทําโปรโมช่ัน เช่นการลดราคา การแลก

ซือ้ เป็นต้น 

                   หมายเหตุ :  คะแนน 4.51-5.00 = พึงพอใจมากที่สุด 

 คะแนน 3.51-4.50 = พึงพอใจมาก 

 คะแนน 2.51-3.50 = พึงพอใจในระดับปานกลาง 

 คะแนน 1.51-2.50 = ไม่พอใจ 

 คะแนน 1.00-1.50 = ไม่พอใจมาก 

  

2) ความคิดเห็นของสมาชิกจากเวทีรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา เมื่อวันที่ 2 

สิงหาคม 2556 มีสมาชิกมาร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 10 ราย จากประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ สํานักงานตรวจสอบภายใน กองยานพาหนะ และงานประประชาสัมพันธ์ ผล

จากเวทีดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่สมาชิกมาสมัครเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเป็นช่องทางที่มี

โอกาสได้ซ้ือข้าวจากเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมาก ซ่ึงโดยรวมมีความพึงพอใจในข้าว

เกิดบุญและข้าวคุณธรรม ถึงแม้จะพบว่ามีปัญหาเรื่องข้าวแข็งในบางรอบก็ตาม จากเดิมที่จะซ้ือข้าว

จากห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ัวไป ก็มาซ้ือข้าวภายใต้โครงการแทน และต้องการให้

ดําเนินโครงการต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่มีบริการจัดส่ง  
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4.3.6 สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย 

 จากการดําเนินงานในระยะที่ผ่านมาสามารถสรุปประเด็นข้อค้นพบจากการ

ดําเนินงานได้ดังตารางที่ 4.7 และอุปสรรค/ข้อจํากัดในการดําเนินงานในกระบวนการต่างๆ ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.8 
 

ตารางท่ี 4.7 ตารางสรุปประเด็นข้อค้นพบจากการดําเนินโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ตั้งแต่เดือน 

เมษายน 2555-สิงหาคม 2556 
 

 แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ณ 13/8/56  

วัตถุประสงค์ 1.) สร้างเครือข่ายสมาชิก ร้าน  Farmer 

Shop ประเภทลูกค้าประจํา 

- มีสมาชิกเพิ่มขึ้นผ่านโครงการซื้อข้าว 301 ราย 

2.) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ฝ่ายผูจํ้าหน่าย - สร้างความร่วมมือในโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้บริโภค

ปลายน้ําจนถึงผู้ผลิตและจําหน่ายผ่านการบริหาร

จัดการของร้าน Farmer Shop  

เครื่องมือ: ด้วยการประมาณการยอดสั่งซื้อล่วงหน้า

จากสมาชิกทําให้  

 สามารถบริหารจัดการคําสั่งซื้อ ด้วย

หลักการ “รวมซ้ือ”  

 ลดต้นทุนการจัดการ+การจัดเก็บสินค้าและ
ปัญหาสินค้าค้างสต็อก  

 สหกรณ์สามารถวางแผนการส่ง สินค้า

ล่วงหน้าได้เพราะรู้รอบการสั่งซือ้ที่แน่นอน 

3.) พัฒนาระบบธุรกิจของร้าน  Farmer 

Shop* 

- ในระหว่างการดําเนินงาน ได้มีการประชุมกลุ่ม

ย่อย ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน

การหารือเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกับเครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิฯ 

- มีการแจ้งประเด็นข้อค้นพบในกระบวนการและ

ข้อคิดเห็นจากลูกค้ากลับแก่ผู้ จําหน่ายอย่าง

สม่ําเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ

การบริหารจัดการต่อไป 

4.) สร้างทางเ ลือกใหม่แก่ผู้ บ ริ โภคใน

ประชาคมมก. 

- จากแบบสอบถามสมาชิกช่ืนชอบผลิตภัณฑ์เกิด

บุญและคุณธรรมในระดับด-ีดีมาก 

- ราคาข้าวถูกกว่าการซื้อผ่านร้านค้าปลีกขนาด

ใหญ่ท่ัวไป 

- ในปัจจุบันสมาชิกเปลี่ยนจากการซื้อข้าวแบรนด์
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 แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ณ 13/8/56  

ท่ัว ไปในตลาด  มาซื้อข้าวผ่านโครงการอย่าง

สม่ําเสมอ (สังเกตจากกราฟแสดงปริมาณการ

จําหน่าย) 

เป้าหมาย 1.) จํานวนสมาชิก 300 ราย - ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 301 ราย ทั้งสมาชิกที่เป็น

บุคลากร-ประชาคมมก. และผู้ปกครอง/บุคคลท่ัวไป 

2.) ยอดจําหน่าย 3 ตัน - รวมยอดจําหน่ายทั้งสิ้น 15.7 ตัน 

 

* ระบบธุรกิจของร้าน Farmer Shop เป็นรูปแบบที่ช่วยเหลือชาวนาโดยช่วยยกระดับราคาจําหน่ายข้าว แก้ไขปัญหา

ราคาข้าวด้วยกลไกการพึ่งพาร่วมมือ สร้างกลไกการเข้าถึงชาวนาเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งด้านคุณภาพและการ

บริหารจัดการเพื่อนําไปสู่การสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต 

 

ตารางที่ 4.8 ตารางสรุปประเด็นปัญหา/ข้อจํากัด และอุปสรรคในการดําเนินโครงการซ้ือข้าวจาก

ชาวนา ตั้งแต่เดือน เมษายน 2555-สิงหาคม 2556 

 
กระบวนการ ปัญหา/ข้อจํากัด/อุปสรรค 

ผู้จําหน่าย ผู้กระจายสินค้า (โครงการ) สมาชิกผู้ซื้อ 

1) การรับสมัคร

สมาชิก 

 

 - บุคคลากรมีจํากัด ในบางครั้งจึง

ต้องอาศัยทีมเสริม 

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

อาจไม่ชัดเจน ไม่ได้เน้นย้ําเงื่อนไข

การเป็นสมาชิกส่งผลกระทบทําให้มี

สมาชิกบางส่วน(โดยเฉพาะประเภท

ลูกค้าทั่วไป) ไม่ได้มารับสินค้าตาม

แผน 

- ลูกค้าไม่สามารถวางแผนการสั่งซ้ือ

ล่วงหน้าได้ในครั้งแรกที่สมัคร 

เนื่องจากยังไม่รูจ้กัข้าวทัง้ 2 แบรนด ์

มาก่อนแต่เม่ือรับประทาน แล้วเริ่มคุน้

ชินกับรอบการส่งสินค้าของโครงการ

จึงจะทราบปริมาณการสั่งซื้อที่

แน่นอนได ้

2) การสั่งซื้อ

สินค้าแก่

เครือข่าย

เกษตรกร 

- การประสานงานสั่งซื้อสินค้าระหว่างโครงการและผู้จําหน่ายมีปัญหาด้าน

การสื่อสารโดยเฉพาะในช่วงแรกที่ไม่มีการจัดทําเอกสารเป็นลายลักษณ์

อักษร แต่หลังจากมีการปรับปรุงระบบมีระบบการแจ้งเตือนทั้งเอกสารและ

ทางโทรศัพท์ซ้ําทําให้การสั่งซื้อสินค้ามีความผิดพลาดน้อยลง 

- การประสานงานสั่งซื้อสินค้ากับเครือข่ายข้าวคุณธรรม มีปัญหาด้าน

เครื่องมือสื่อสาร เช่น แฟ็กซ์ไม่มีผู้รับ ไม่สะดวกเช็คอีเมล์ ดังนั้นการสั่งซื้อ

ต้องใช้การโทรส่ังทางโทรศัพท์เป็นหลักร่วมกับการส่งข้อความทางโทรศัพท์

เพื่อยืนยันปริมาณการสั่งซื้อ  

- การประสานงานสั่งซ้ือสินค้ากับเครือข่ายสหกรณ์ฯมีปัญหาในด้านการต้อง

ติดต่อผู้เกี่ยวข้องหลายคน ไม่สะดวก เสียเวลาในการสั่งซื้อมาก แต่หลังจาก

ที่ทางเครือข่ายมีการจัดทําแผนความรับผิดชอบของแต่ละสหกรณ์รายเดือน 

ก็ช่วยลดปัญหาลงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในกรณีที่สหกรณ์ที่

รับผิดชอบมีปัญหาไม่สามารถส่งสินค้าได้ การติดต่อประสานงานยิ่งต้อง

ประสานหลายครั้งผ่านผู้เกี่ยวข้องหลายคนกว่าจะได้ข้อสรุป 

- การสั่งซื้อสินค้าของสมาชิกส่วน

ใหญ่ไม่แน่นอนมีปรับเพิ่มลด/เปลี่ยน

ชนิดสินค้าบ้าง แต่มีปริมาณไม่มาก 

ซึ่งเม่ือถัวเฉลี่ยกับผู้ซื้อรายอ่ืนแล้วไม่

ค่อยมีผลกระทบกับการประมาณการ

สั่งซ้ือสินค้าจากผูจ้ําหน่าย 
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กระบวนการ ปัญหา/ข้อจํากัด/อุปสรรค 

ผู้จําหน่าย ผู้กระจายสินค้า (โครงการ) สมาชิกผู้ซื้อ 

3) ระบบการ

จัดเตรียมสินคา้

แก่สมาชิก

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

- การส่งมอบสินค้าของผู้จําหน่าย

บางครั้งไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่นัด

ห ม า ย  ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร

เตรียมการจัดส่งสินค้าและต้นทุนค่า

การจัดการ 

- มีข้อจํากัดด้านแรงงานในการขน/

จัดเตรียมสินค้าโดยเฉพาะในระยะ

หลังที่มีปริมาณการสั่งซื้อมากกว่า 1 

ตัน/เดือน 

- ในการจัดส่งสินค้าแก่สมาชิกประจํา

ตามหน่วยงานหลักๆในแต่ละเดือน 

ต้องมีการโทรศัพท์/ส่ง message แจ้ง

สมาชิกล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกอยู่รับ

สิ น ค้ า  ทํ า ใ ห้ เ สี ย เ ว ล า ใ น ก า ร

เตรียมการแต่จะช่วยลดปัญหาในการ

ส่งสินค้าเสียเที่ยว 

4) การรับ

สินค้าของ

สมาชิก และ

การรับชําระ

เงิน 

- - ( ไ ม่ ค่ อยพบปัญหา เพรา ะ มี กา ร

โทรศัพท์แจ้งลูกค้าก่อนการส่งมอบ) 

5) การบันทกึ

รายการสินคา้

เคลื่อนไหว 

 

- - มีข้อจํากัดด้านบุคคลากร-เวลา

ในการปฏิบัติงานที่จํากัด ทําให้ไม่

สามารรถอัพเดทฐานข้อมูลสต็อก

สินค้ า ได้ทันที  ส่ งผลให้ มีความ

ผิดพลาดในการบันทึกรายการ

สินค้าเคลื่อนไหว 

- 

6) การจ่าย

ชําระเงินแก่

เครือข่าย

เกษตรกร 

- - - 

7) การตรวจรบั

สินค้า 

 

- พบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 

เช่น ข้าวคุณธรรม มีลูกค้าร้องเรียน

เรื่องข้าวเมล็ดสีอ่ืนปลอมปน, ข้าว

เกิดบุญ มีปัญหาลูกค้าร้องเรียนเรื่อง

ข้าวมีคุณภาพไม่ส มํ่าเสมออย่าง

ต่อเนื่อง เช่น ไม่หอม แข็งกระด้าง มี

มอดรังมอดปน 

 

ข้าวคุณธรรม: 

- การส่ งมอบสินค้ า ไ ม่ตรงตาม

แผนงานโดยเฉพาะข้าวคุณธรรม มี

การเลื่อนการส่งมอบโดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า หรือส่งมอบนอกเวลา

ทําการ ทําให้มีปัญหาด้านการบริหาร

จัดการตรวจนับสินค้า 

- การส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตาม

คําสั่งซื้อ ส่งมอบไม่ครบ โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ส่งผลต่อระบบการ

- มีข้อจํากัดด้านบุคคลากรในการ

ตรวจรับสินค้าและจัดเรียงขึ้นชั้น 

รวมถึ งการ รักษาความสะอาด 

ความเป็นระ เบี ยบของสถานที่

จัดเก็บ 
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กระบวนการ ปัญหา/ข้อจํากัด/อุปสรรค 

ผู้จําหน่าย ผู้กระจายสินค้า (โครงการ) สมาชิกผู้ซื้อ 

บริหารจัดการเตรียมส่งมอบสินค้าแก่

ผู้ซื้อ 

 

ข้าวเกิดบุญ: 

- บางสหกรณ์ไม่สามารถส่งมอบ

สินค้าได้ตามกําหนด/ตามแผนงาน

โดยไม่แจ้งล่วงหน้าส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการเตรียมส่งมอบ

สินค้าแก่ผู้ซื้อ 

- บางสหกรณ์ไมส่่งมอบสินค้าตาม

ใบสั่งซ้ือในกรณีการสั่งซ้ือข้าวเก่า-

ใหม่โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

 

 

 กล่าวโดยสรุป ในการดําเนินโครงการระยะแรก สินค้าทั้ง 2 แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักการ

ประชาสัมพันธ์โดยตรงถึงผู้บริโภคจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้สามารถอธิบาย ส่ือสาร ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการและผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกได้ อย่างไรก็ตามในระยะแรกน้ีผู้บริโภคทั่วไปยังคุ้นชินกับ

การเลือกซ้ือสินค้าท่ีสะดวก ในช่องทางที่ไว้วางใจช่องทางเดิมเป็นหลัก จึงทําให้ไม่สนใจสมัครเป็น

สมาชิกประจํา 

 ในระยะต่อมาที่ผู้บริโภคได้เริ่มทดลองซ้ือข้าวไปรับประทาน เริ่มเห็นคุณประโยชน์ในตัว

ผลิตภัณฑ์ ทําให้ผู้บริโภคเริ่มเปิดรับการซ้ือสินค้าในเงื่อนไขการเป็นสมาชิกซ้ือสินค้าเป็นประจํามากข้ึน 

ซ่ึงเมื่อลูกค้าเริ่มรับประทานเป็นประจํา เริ่มตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับทั้งต่อตัวผู้บริโภคเอง เช่นความ

เป็นข้าวปลอดภัยจากสารเคมี การได้รับประทานข้าวอร่อยในราคาเหมาะสม รวมทั้งคุณค่าที่เกษตรกร

ได้รับภายใต้โครงการ จึงทําให้ผู้บริโภคเริ่มติดในแบรนด์ข้าวเกิดบุญและข้าวคุณธรรมมากข้ึน มีการซ้ือ

ต่อเนื่องถึงแม้จะไม่สะดวก รวมทั้งเริ่มมีการชักชวนคนรู้จักให้มาสมัครสมาชิกโครงการเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง

แตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ในระยะแรกที่ผู้รับฟังการประชาสัมพันธ์บางส่วนยังไม่เปิดรับการให้

ข้อมูลเท่าที่ควร แต่เมื่อมีการแนะนําบอกต่อจากคนรู้จักทําให้ผู้สมัครสมาชิกรายใหม่เหล่าน้ีเปิดรับ

ข้อมูลและมีมุมมองที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และโครงการตั้งแต่เริ่มสมัคร 

 เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้ผู้บริโภคจะมีข้อสังเกตในประเด็นเรือ่งคุณภาพข้าวที่ไม่สม่ําเสมออยู่เป็น

ระยะ แต่ผู้บริโภคก็ยังให้ความไว้วางใจและยังซ้ือข้าวภายใต้โครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการ

รักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นส่ิงสําคัญ เพราะในระยะยาวอาจกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค 

และกระทบต่อความน่าเช่ือถือของแบรนด์ของสหกรณ์/เครือข่ายเกษตรกรได้ในอนาคต ซ่ึงการจะกู้

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กลับคืนมานั้นทําได้ยาก  
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 จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานของโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ทําให้เกิดภาพการเชื่อมโยงของโซ่

อุปทานตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําจากที่ไม่เคยมีมาก่อน ผ่านการสร้างเครือข่ายสมาชิกฝั่งผู้บริโภคและ

การบริหารจัดการคําส่ังซ้ือ ทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานโดยมีโครงการ

ซ้ือข้าวจากชาวนาเป็นเสมือนตัวเช่ือมโยงส่งผ่านข้อมูลจากยอดประมาณการคําส่ังซ้ือล่วงหน้าของ

ผู้บริโภค และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ส่งผ่านสู่ผลิตต้นน้ําอย่างสถาบันเกษตรกร/เครือข่าย

สหกรณ์โดยตรง รวมทั้งเป็นผู้ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการคําส่ังซื้อและโลจิสติกส์  

 ทั้งนี้รูปแบบของโซ่อุปทานที่เกิดข้ึนทําให้เห็นแนวโน้มของโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ทําให้เกิดประโยชน์

ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานทั้งในด้านของความปลอดภัยจากสารเคมี การช่วยเหลือเกื้อกูล

กันของคนในสังคม และคุณค่าทางเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายได้รับ ซ่ึงถึงแม้ภาพที่เห็นจะยังไม่ชัดเจนนัก

โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นระยะเริ่มแรก ฐานสมาชิกยังมีอยู่จํากัดด้วยข้อจํากัดในการ

ดําเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับปริมาณฐานลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนเป็นส่ิง

สําคัญสําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไป รวมทั้งการคํานวณราคาผลตอบแทนที่จูงใจ เช่น เงินเฉล่ีย

คืน หรือการให้ของสมนาคุณแก่สมาชิก ก็อาจเป็นอีกส่ิงหนึ่งที่จะช่วยยึดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีแรงจูงใจใน

การเข้าร่วมในการเข้าร่วมในโซ่อุปทานลักษณะนี้มากขึ้น 



บทที่ 5 

ผลการวิจัยในชว่งการบ่มเพาะธุรกิจร้านต้นแบบ 

  

 ผลการด าเนินงานในช่วงเวลาการด าเนินการโครงการวิจัย ระยะที่ 2 ซ่ึงมุ่งเน้นที่การบ่มเพาะ

ธุรกิจร้านต้นแบบ การเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายเกษตรกร การรณรงค์

เครือข่ายสมาชิกผู้บริโภค การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการและคู่มือการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า 

ตลอดจนสร้างแบรนด์ Farmer Shop ในกลุ่มประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเตรียมการใน

ระยะที่ 3 เพื่อขยายผลสู่ชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

5.1 ผลการด าเนินงานเช่ือมโยงภาคีเครอืข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop 

5.1.1 กจิกรรมการเช่ือมโยงเครอืข่ายภาคีผู้ประกอบการ 

 การด าเนินกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การจัดเวทีเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ

ผู้ประกอบการ ได้ด าเนินการ 3 เวท ี 

1)  เวทีเรียนรู้ ในหัวข้อ “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

ส าหรับผู้ประกอบการ” บรรยายพิเศษโดย คุณศรุดา โลหะนะ นักวิจัยเช่ียวชาญ จากสถาบันค้นคว้า

และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 54 

ราย วัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผู้ประกอบการ ในแนวทางการผลิตสินค้าอาหาร

ปลอดภัย  

  ผลการประเมินความคดิเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทเีสวนา ระดับดีมาก 

  มีข้อเสนอแนะ : อยากให้สถาบันวิชาการจัดเวทีให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก้

ผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานราชการแต่ไม่มี

หน่วยงานใดจัดเวทใีห้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
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2) เวทีเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop” โดย ทีมวิจัย

โครงการและคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จัดขึ้นเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2555 มี

ผู้ประกอบการเขา้ร่วม จ านวน 30 ราย วัตถุประสงค์เพื่อหารือระบบการน าสินค้าเข้าจ าหน่ายในร้าน 

Farmer Shop และรับฟังขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการร้าน Farmer Shop 

   ผลการประเมินความคดิเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทเีสวนา ระดับดีมาก 

   มีข้อเสนอแนะ : อยากให้ Farmer Shop เป็นตัวกลางในการเช่ือมช่องทางการตลาด

ระหว่าง ผู้ประกอบการที่ มีศั กยภาพ

คุณภาพ มาจับมือผู้บริโภค เพื่อท าให้

ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสามารถส่งไปถือ

มือผู้บริโภคในราคาเป็นธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

3) เวทเีรียนรู้ ในหัวขอ้ “การเตรียมตัวตั้งรบัของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในการ

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” บรรยายพิเศษโดย ดร.ธนภัท แสงอรุณ จากส านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 

จ านวน 35 ราย วัตถุประสงคเ์พื่อให้ความรู้แกผู้่ประกอบการในการเตรียมตัวตั้งรับการก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

   ผลการประเมิน

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวที

เสวนา ระดับดีมาก 

   มีข้อเสนอแนะ : 

อยากให้ Farmer Shop จัดเวทีให้

ความรู้ใหม ่ๆ ที่ผู้ประกอบการควร

รู้ และต้องรู้เทา่ทันกับสภาพการณ์

ปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว 
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 5.1.2 เวทีคัดสนิค้า Farmer Shop 

 การด าเนินกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การคัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อย 

SMEs OTOP และสถาบันเกษตรกร โดยได้ด าเนินการทั้งหมด 4 เวที (ในระยะที่ 2 ภายในช่วงเวลา 15 

ส.ค. 2554 – 14 ส.ค. 2556) 
 

 

     1) เวทคีัดสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 5 จัดขึ้น

เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2554 มีผู้ประกอบการเข้า

ร่วมคัดสินค้า จ านวน 13 ราย สินค้าที่เข้าร่วมคัด

สรร 57 รายการ ซ่ึงมีผู้ประกอบการผ่านการคัด

สรรสินค้าเข้าร่วมโครงการ รวม 12 ราย จ านวน

สินค้า 56 รายการ 

การคัดสินค้า Farmer Shop ครั้งท่ี 5  วันท่ี 13 ตุลาคม 2554 

 

 

     2) เวทคีัดสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 6 จัดขึ้น

เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้ประกอบการเข้า

ร่วมคัดสินค้า จ านวน 54 ราย สินค้าที่เข้าร่วมคัด

สรร 142 รายการ ซ่ึงมีผู้ประกอบการผ่านการคัด

สรรสินค้าเข้าร่วมโครงการ รวม 45 ราย จ านวน

สินค้า 111 รายการ 

 
 การคัดสินค้า Farmer Shop ครั้งท่ี 6  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2555 

 

 

    3) เวทคีัดสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 7 จัดขึ้น

เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2555 มีผู้ประกอบการเข้า

ร่วมคัดสินค้า จ านวน 17 ราย สินค้าที่เข้าร่วมคัด

สรร 103 รายการ ซ่ึงมผู้ีประกอบการผ่านการคัด

สรรสินค้าเข้าร่วมโครงการ รวม 13 ราย จ านวน

สินค้า 92 รายการ 

 

การคัดสินค้า Farmer Shop ครั้งท่ี 7  วันท่ี 14 สิงหาคม 2555 
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    4) เวทีคัดสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 8 จัดขึ้น

เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีผู้ประกอบการ

เขา้ร่วมคัดสินค้า จ านวน 11 ราย สินค้าที่เข้าร่วม

คัดสรร 41 รายการ ซ่ึงมีผู้ประกอบการผ่านการ

คัดสรรสินค้าเข้าร่วมโครงการ รวม 11 ราย 

จ านวนสินค้า 41 รายการ 

 
 การคัดสินค้า Farmer Shop ครั้งท่ี 8  วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 

 

 5.1.3 เวทีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop  

คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน

เครือขา่ยผู้ประกอบการ จ านวน 7 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการให้

เป็นไปตามกรอบการวจิัยและแผนธุรกิจโครงการ Farmer Shop โดยการเขา้ร่วมประชุมประจ าเดือนทุก

ครั้ง ซ่ึงในช่วงการบ่มเพาะธุรกิจมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 18 ครั้ง มีการเข้าร่วม

กิจกรรมเวทีเรียนรู้ 3 ครั้ง และช่วยประสานงานกับภาคี จ านวน 6 ครั้ง อาทิเช่น การลงพื้นที่ ณ 

ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ เพื่อส ารวจพื้นที่ส าหรับการจัดวางสินค้า Farmer Shop และการ

ประชาสัมพันธ์สินค้า ณ ไร่สุวรรณ จ.นครราชสีมา การประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการร้านสหกรณ์ 

จ.ตราด เพื่อน า Outlet Farmer Shop ไปเข้าร่วมกับร้านสหกรณ์ หรือ การประชุมหารือกับผู้บริหาร

โรงพยาบาลนครธน เพื่อหาแนวทางการเปิด Outlet Farmer Shop ใน รพ.นครธน เป็นต้น 

 

 5.1.4 การประเมินสมรรถนะเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

 การด าเนินการโครงการวจิัย “การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop” ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“ร้านคา้ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” ในระยะที่ 2 ซ่ึงมุ่งเน้นไปที่การบ่มเพาะธุรกิจร้านค้า

ต้นแบบ และการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้พี่เลี้ยง (Coaching) และการขับเคลื่อน

การด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

 ตลอดระยะเวลา 2 ปี ทีมวจิัยได้ใช้กระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยเน้น

ที่กรอบคิดการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ และการค้าที่เป็นธรรม น าการพัฒนาตามกรอบ

วสิัยทัศน์ของโครงการและแผนการวจิัย ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 
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รูปที่ 5.1 กรอบการพัฒนาโครงการวจิัย 
 

  การจัดเวทีเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการและเวทีคัดสรรสินค้า โดยมีวิทยากร/

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการคัดสินค้า 

  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การด าเนินการ

ร้านต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ การออกบู๊ทโรดโชว์ในงานต่างๆ ร่วมกับภาคี โครงการซ้ือข้าวจาก

ชาวนา และการจ าหน่ายสินค้าแก่ Outlet 

  การติดตามและประเมินสมรรถนะส าหรับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ โดยใช้

วธิีการสังเกตการณ์ แบบประเมินความคดิเห็นผู้ประกอบการ การสุ่มประเมินคุณภาพด้วยคู่มือ 

1) กรอบคิดการประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการ 

 กรอบคิดการประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการในที่นี้เป็นไปตามกรอบการประเมิน

สมรรถนะ 5 ประการ ได้แก่ เจตคติและทักษะการเป็นผู้ประกอบการอิสระพึ่งพาตนเอง ศักยภาพใน

การจัดการทรัพยากร การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ความชัดเจนในตลาดเป้าหมาย และการ

สร้างแบรนด์สินคา้ที่มีเอกลักษณ์ (รูปที่ 5.2) 
 

 
 

รูปที่ 5.2 สมรรถนะ 5 ประการของผู้ประกอบการ 
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2) ผลการประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการ 

 ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2556 ทีม

วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์และการประเมินความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม

โครงการมาพิจารณา โดยใช้เทคนิคการประเมินตนเอง 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง ต้อง

ปรับปรุง และไม่ควรอยูใ่นธุรกิจ 

 ผลการประเมินพบวา่ สมรรถนะของผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยูใ่นระดับ “ปานกลาง” 

และ “ต้องปรับปรุง” มีส่วนน้อยที่มีอยู่ในระดับ “ดี” และพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้ามาใน

อุตสาหกรรมเนื่องจากแรงจูงใจในเรือ่งการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครัฐ ในขณะที่ไม่มีทักษะในการ

เป็นผู้ประกอบการอิสระที่จะพึ่งพาสมรรถนะของตนเอง ตลอดจนการทุ่มเทเรื่องการบริหารจัดการ

ธุรกิจ ภายใต้โซ่อุปทานที่มีคู่แขง่ขันอย่างรุนแรง (รูปที่ 5.3) 
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รูปที่ 5.3 การประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการ 
 

3) ปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ 

 • ปัญหาอุปสรรคท่ีมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

อุปสรรค/ ข้อจ ากัด มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

• นโยบายส่งเสริม SMEs/OTOP/วิสาหกิจชุมชน ไม่มีความชัดเจน      

• ขาดมาตรการการสนับสนุนที่เอ้ือต่อความย่ังยืนในธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ      

• โครงสร้างการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีกไม่เอ้ือต่อผู้ประกอบการ

รายย่อย มีต้นทุนการตลาดสูง 
     

• การแย่งชิงทรัพยากร/ ปัจจัยการผลิต      

• หน่วยงานส่งเสริมขาดเอกภาพ/ ตัวชี้วัด/ เป้าหมายอยู่ที่ระดับ

หน่วยงาน ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มพูนสมรรถนะของผู้ประกอบการ 
     



116 

 

 การบ่มเพาะธุรกิจ โครงการ Farmer Shop ที่เป็นไปภายใต้กิจกรรมการออกบู๊ท Road 

Show ในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด/มหกรรมสินค้า ตลอดจนการติดต่อ

ประสานงานในเชิงธุรกิจ ในช่วงเวลาการด าเนินงานโครงการระยะที่ 2 ได้น ามาซ่ึงข้อสรุปที่ช้ีให้เห็น

ปัญหาและอุปสรรคที่มาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ดังนี้ 

 3.1) นโยบายส่งเสริม SMEs/ OTOP/ วิสาหกิจชุมชน ของหน่วยงาน/องค์กร ที่

เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ไม่มีความชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการส่งเสริม

ผู้ประกอบการไปสู่ตลาดชุมชน ตลาดในประเทศ หรือตลาดต่างประเทศ 

  ดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน 

สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่ยังติดกับดักเป็นผู้ประกอบการระดับปานกลาง โดยยังไมส่ามารถเปิด

ตลาดในห้างสรรพสินคา้ในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้อยา่งจริงจัง กอปรกับนโยบายที่

สร้างแรงจูงใจในกลุ่มประชาชนที่ไม่มีเจตคติและจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้ประกอบการอิสระ ดังนั้น

ในช่วงเวลาที่ขาดงบประมาณ ผู้ประกอบการก็จะเผชิญปัญหาการชะลอตัว หรือหยุดด าเนินธุรกิจ ซ่ึง

สถานการณ์เช่นนีส้่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับประเทศ 

และการก้าวออกจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 

 3.2) ขาดมาตรการสนับสนุนที่เอ้ือต่อความยั่งยืนในธุรกิจของผู้ประกอบการ 

  ขอ้มูลในเวทรีะดมความคดิระหว่างภาคผู้ีประกอบการ โครงการ Farmer Shop 

ช้ีให้เห็นอุปสรรคที่หน่วยงานส่งเสริมยังขาดมาตรการสนับสนุนที่เอื้อต่อความยั่งยืนในธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ ซ่ึงแม้ว่าจะมีแผนแม่บทส าหรับทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างชัดเจน หากแต่

ความเช่ือมโยงลงสู่การปฏิบัติในรูปของแผนการส่งเสริมยังขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง และ

สังเกตได้ว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการยังแบ่งส่วนการท างานในระดับหน่วยงาน ระหวา่งกิจกรรมการ

ผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดการธุรกิจ และการเช่ือมต่อกับตลาด จึงท าให้เกิดผล

กระทบต่อความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังขาดการส่งเสริมการยกระดับ

ธุรกิจที่เช่ือมต่อกับ Regional และ Global Value Chain  

 3.3) โครงสร้างการตลาดในระบบธุรกิจค้าปลีกไม่เอื้อต่อการจ าหน่ายสินค้าของ

ผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งนี้อันเนื่องมาจากต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการราย

ย่อยย่อมสูงกว่าผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขนาดใหญ่ ดังนั้นแม้ว่ารัฐจะมี

นโยบายส่งเสริมการตลาดในปัจจุบัน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายการตลาดสูงถึง 35% อีกทั้งยังมีการเก็บ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ ซ่ึงมมูีลคา่สูงถึงรายการสินค้าละ 100,000 บาท นั้นย่อมส่งผลกระทบและเกิด

ความเหลื่อมล้ าในการเขา้ถึงตลาดและเขา้ถึงผู้บริโภคของผู้ประกอบการรายยอ่ย 

 3.4) การแยง่ชิงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการรายยอ่ย 

  สถานการณ์ที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนัที่รฐัพยายามส่งเสริมผู้ประกอบการรายยอ่ยและ

รายกลาง ให้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปนั้น เม่ือพิจารณาในด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตที่เป็นวัตถุดิบ 
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พบว่า ในหนึ่งพื้นที่การผลิตมีการแข่งขันแย่งชิงวัตถุดิบกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความต้องการใช้

วัตถุดิบมากกวา่ปริมาณการผลิต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ บางรายถูกปรับตามเงื่อนไขที่ไม่

สามารถส่งมอบสินค้าแก่ธุรกิจคา้ปลีก และผู้น าเขา้ในต่างประเทศ และบางรายต้องเลิกกิจการ 

 3.5) การขาดเอกภาพระหวา่งหน่วยส่งเสริมผู้ประกอบการรายยอ่ย 

 สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในด้านการส่งเสริมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กร

อิสระ ส่วนใหญ่เน้นไปที่ตัว ช้ีวัดความส าเร็จในระดับหน่วยงาน แต่มิได้ ช้ีวัดความส าเร็จไปที่

ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จึงจะเห็นสถานการณ์ที่ในบางช่วงเวลา ผู้ประกอบการได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการอบรมความรู้เรื่องเดียวกันจากหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการบางรายมีประสบการณ์

เรียนรู้การเขยีนแผนธุรกิจแต่ไม่สามารถน าแผนธุรกิจมาขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นจริงได้  

4) ข้อเสนอแนะส าหรับการยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการ 

ขอ้เสนอแนะที่ส าคัญเพื่อยกระดับสมรรถนะแก่ภาคีผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะใน

การแข่งขัน โครงสร้างการผลิตและการตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบันและอนาคต  ที่ส าคัญ

ประการหนึ่งคอื การจัดตั้งและด าเนินการสมาคมผู้ประกอบการ Farmer Shop โดยในคราวการประชุม 

เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้มีข้อสรุปตรงกันว่า ในระยะแรกควรจัดตั้งเป็นชมรม เพื่อการติดต่อ

ประสานงานและการรณรงค์สมาชิกผู้ประกอบการ ภายใต้ภาคีเครือข่าย Farmer Shop และผู้สนใจ 

เพื่อให้ชมรม/สมาคม เป็นองค์กรของผู้ประกอบการที่จะขับเคลื่อนการด าเนินการประสานกับ

ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคผู้ีประกอยการทั้งในและต่างประเทศ ที่จะน าไปสู่การยกระดับสมรรถนะ

แก่ผู้ประกอบการรายยอ่ย ในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.1) ช่ือชมรม :  

 “การคา้ไทยที่เป็นธรรม” หรือ “ผู้ประกอบการคา้ที่เป็นธรรม” 

4.2) โลโก้ชมรม :  

 ใช้โลโก้ Farmer Shop โดยเพ่ิมตัวอักษรช่ือชมรมอยูด่้านล่างโลโก้ 

4.3) ปณิธานร่วมของชมรม :  

 “สมาคมจะเป็นกลไกของสมาชิกเพื่อเสริมพลังซ่ึงกันและกันในเชิงวิชาการ และ

การสร้างสรรคน์วัตกรรมที่จะท าให้สมาชิกยนืหยัดในธุรกิจอย่างยั่งยืน” 

4.4) วิสัยทัศน์ (Vision) : 

 “เป็นแบบอยา่งเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจเครือขา่ย Farmer Shop” 

4.5) วัตถุประสงค์ (Mission) : 

1. รณรงคใ์ห้ผู้ประกอบการไทยเห็นความส าคัญของการคา้ที่เป็นธรรมและเขา้

มามีส่วนร่วมกับชมรม 
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2. ต่อยอดและขยายผลชุดความรู้ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในการสร้างสรรค์

ระบบธุรกิจ แนวใหม่ที่ใส่ใจในการคา้ที่เป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของผู้ประกอบการรายยอ่ย 

3. ประสานงานกบัภาครัฐและองคก์รที่เกี่ยวข้องกบัการคา้ที่เป็นธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการที่เห็นความส าคัญ และเขา้มามีส่วนร่วมเป็นสมาชิก 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า ในการ

เขา้ถึงตลาดและผู้บริโภคของผู้ประกอบการไทย 

5. จัดท าฐานข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องขอ้กฎหมาย แนวนโยบาย และโอกาสการตลาด สินเช่ือ เทคโนโลย ีนวัตกรรม แก่สมาชิก 

6. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับการสร้างวงสัมพันธ์ ที่จะน าไปสู่การปลูก
จิตส านึก การพึ่งพาและร่วมมือกัน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้สังคม

ฐานความรู้ 

4.6) คณะกรรมการบริหารช่ัวคราวและท่ีปรึกษาชมรม (วาระ กันยายน 2556 – 

สิงหาคม 2559) ประกอบด้วย 
 

 ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท  ที่ปรึกษา 

2. ผศ.ดร.อภิรด ี อุทัยรัตนกิจ  ที่ปรึกษา 

3. คุณดวงทิพย ์ ระเบียบ  ที่ปรึกษา 

4. คุณกาญจนา  คูหากาญจน ์ ประธานชมรม 

5. คุณถนดั  เบิกนา  กรรมการฝ่ายรฐัสัมพันธ ์

6. คุณบรรหาร แสงฟา้สุวรรณ เลขาธิการ 

7. คุณสุขุม  ไวทยธ ารงค ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

8. คุณบรรหาร แสงฟา้สุวรรณ กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพนัธ ์

9. คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพนัธ์  กรรมการฝ่ายกจิกรรมพเิศษ 

 

5.2 ผลการคัดสรรสนิค้าและพัฒนาสินค้า 

 การคัดสรรสินค้าของโครงการ ได้ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการคัดสรรสินค้า ประกอบด้วย 

 ประธาน  : รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท 

 กรรมการ: ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 

 กรรมการ: คุณศรุดา โลหะนะ 

 กรรมการ: คุณดวงทิพย์ ระเบียบ 

 กรรมการ/เลขานุการ: คุณสายสุดา ศรีอุไร 
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 การด าเนินการคัดสรรสินค้าในช่วงการวจิัย ระยะที่ 2 ด าเนินการทั้งสิน้ 4 เวที ปัจจุบันมีสินค้า

ผ่านการคัดสรรทั้งสิ้น 647 รายการ (ดูรายละเอียดในท าเนียบสินค้า Farmer Shop: http://www. 

cai.ku.ac.th/farmershop/html/products.html) 

 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จึง

ได้มีการสุ่มตรวจประเมินสินค้าผู้ประกอบการ จ านวน 4 ราย ได้แก่ พริกแกงแม่เกตุ  กระเจี๊ยบไพรทิพ 

กล้วยอบเล็บมือนางศรีภา และไอศกรีมเจลลาโต้  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าคู่มือการประเมิน

คุณภาพสินคา้ Farmer Shop  
 

5.3 ผลการด าเนินงานร้านตน้แบบ 

การด าเนินงานร้านต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแผนธุรกิจ

ที่ได้น าเสนอไว้ โดยประมาณการรายได้รวมไว้ 3 ล้านบาท และประมาณการก าไรสุทธิไว้จ านวน 

600,000 บาท  

ผลการด าเนินการร้านต้นแบบในช่วงเวลา 2 ปี ระหว่าง 15 สิงหาคม 2554-14 สิงหาคม 2556 

มีรายละเอียดดังนี้ 

5.3.1 จ านวนสมาชิกร้านต้นแบบ 

จ านวนสมาชิกร้านต้นแบบ ณ สิ้นสุดสิงหาคม 2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,453 คน 

ประกอบด้วยสมาชิกร้านต้นแบบจ านวน 1,152 คน สมาชิกโครงการซ้ือขา้วจากชาวนาจ านวน 301 คน 

(รูปที่ 5.4) ในรอบ 2 ปี สมาชิกร้านต้นแบบมีพัฒนาการในอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละจากเดือนก่อน 8 % 
 

 
 

รูปที ่5.4 กราฟแสดงจ านวนสมาชิกฝ่ายผู้บริโภค 
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5.3.2 รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้า 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้นระหว่างสิงหาคม 2554-สิงหาคม 2556 

ประกอบด้วยรายได้จากร้านต้นแบบ รายได้กิจกรรมอื่น เช่น โครงการของขวัญปีใหม ่จ าหน่ายสินค้าแก่

หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่า 2,245,316.50 บาท (รูปที่ 5.5) หักต้นทุนสินค้าขาย 1,788,657.16 บาท มี

ก าไรขั้นต้นคิดเป็นเงิน 456,659.34 บาท เม่ือรวมรายรับอื่น ได้แก่ เงินค่าจัดการสินค้าผู้ประกอบการ 

Outlet ไร่สุวรรณ จ านวน 224,072.62 บาท หักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 98,829.61 บาท มีก าไรสุทธิคิด

เป็นเงิน 581,902.35 บาท (ดูงบก าไรขาดทุน) 

ส าหรับการด าเนินการโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาระหว่างเดือนมีนาคม 2555-สิงหาคม 

2556 มีรายได้จากการจ าหน่าย 636,048 บาท ต้นทุนสินคา้ขาย 606,093 บาท ก าไรขัน้ต้น 29,955 บาท 

ดังนั้นเมื่อคดิรวมกับโครงการซ้ือขา้วจากชาวนา โครงการร้านต้นแบบจึงมีก าไรสุทธิรวม

ทั้งสิน้ 611,857.35 บาท ดังรายละเอียดในงบก าไรขาดทุน (กรอบที่ 1, 2, 3) และงบทดลองในตารางที่ 

5.1 และงบดุลกรอบที่ 4 
 

 
 

รูปที ่5.5 กราฟแสดงเส้นรายได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554-สิงหาคม 2556 
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กรอบท่ี 1 
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กรอบท่ี 2 
 

 
 
 

กรอบท่ี 3 
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ตารางที่ 5.1 งบทดลองโครงการร้าน Farmer Shop ระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-สิงหาคม 2556 
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ตารางที่ 5.1 งบทดลองโครงการร้าน Farmer Shop ระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 งบทดลองโครงการร้าน Farmer Shop ระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 งบทดลองโครงการร้าน Farmer Shop ระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
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กรอบท่ี 4 

 

โครงการร้าน Farmer Shop 

งบดุล 

ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2554 – สิงหาคม 2556 
 

  บาท 

สนิทรัพย์   

     เงินสด  35,721 

     เงินฝากธนาคาร  896,182.96 

     ลูกหนี-้สินค้าฝากขายไร่สุวรรณ  64,340.00 

     ลูกหนี-้โครงการซ้ือขา้วจากชาวนา  482.00 

     สินค้าคงเหลือ  267,063.27 

รวมสนิทรัพย์  1,263,789.23 

   

หนี้สนิและทุน   

หนี้สนิ:   

     เจ้าหนีฝ้ากขาย  254,681.27 

     ส ารองคา่สินค้าเสยีหาย/สูญหาย  27,250.61 

     เจ้าหนีโ้ครงการวจิัย  370,000.00 

  651,931.88 

ทุน:   

     ก าไรสะสม  611,857.35 

รวมหนี้สนิและทุน  1,263,789.23 

 
 

หมายเหตุ: งบดุลจัดท าขึน้ ณ วันท่ีปิดโครงการ ยังไม่รวมรายการปรับปรุงหลังจากด าเนินการเรื่องลูกหน้ี เจ้าหน้ี และสินค้าคงเหลือ 



บทที่ 6 

ข้อค้นพบจากการวจิัย สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 

การน าแนวคิดและตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop มาด าเนินการบ่มเพาะธุรกิจร่วมกับภาคี

พันธมติรที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้ Outlet 

ร้านต้นแบบ (Farmer Shop) ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี 

เป็นไปตามวัตถุประสงคเ์พื่อการพัฒนาทางเลือกแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ในการเข้าถึง

ตลาดสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้คนในสังคมได้ตระหนักใน

เรื่องการคา้ที่เป็นธรรม 

อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดและตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะช่วย

ยกระดับสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ในการก้าวสู่ธุรกิจจริง ( real business) ที่ไม่พึ่งพาการ

อุดหนุนจากรัฐ ซ่ึงจะน าไปสู่เปา้หมายการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหมใ่นส่วนของ Competitive growth  

 กระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจัยและภาคีพันธมิตร ภายใต้

การด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย การบริหารจัดการร้านคา้ปลีก การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน

ผู้ประกอบการ การสร้างเครือขา่ยพันธมิตรด้านผู้บริโภค การติดตามแบรนด์ Farmer Shop การพัฒนา

ระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานสินค้า และการประเมินผลการด าเนินงานบ่มเพาะธุรกิจ ได้น ามาซ่ึง

ผลผลิตงานวจิัยตามแผนงานวจิัย อีกทั้งได้ข้อคน้พบจากการวจิัยที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

6.1 การประเมินผลการบ่มเพาะธุรกจิ Farmer Shop 

การประเมินผลการบ่มเพาะธุรกิจ Farmer Shop ที่ด าเนินการภายใต้ปณิธาน “ไม่ได้หวังที่ก าไร 

แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจ า” และวิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” 

ในช่วงเวลา 2 ปี โดยใช้แนวทางการประเมินคุณภาพภายในด้วยการพจิารณาองคป์ระกอบ 5 ด้าน มีผล

การประเมินดังนี ้(ตารางที่ 6.1)  

6.1.1 จุดแข็ง 

1) มีกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือสร้างคุณคา่ของผู้ที่เขา้มามีส่วนร่วม “ร้านค้าที่

ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกันภายใต้ปณิธาน “ไม่ได้หวังที่ก าไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจ า” 

โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ และการประชุมอยา่งต่อเนื่อง 

2) มีการสร้างทีมงานทั้งทีมวิจัย เครือข่ายประชาคม เครือข่ายผู้ประกอบการ 

ผู้บริโภค สมาชิก ตามแผนธุรกิจและแผนงานอยา่งต่อเนื่อง 

3) มีกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์เช่ือมโยงกันระหว่างแผนวจิัย และแผนปฏิบัติงาน

อยา่งชัดเจน เพื่อการบรรลุวสิัยทัศน์ และพันธกิจ 
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6.1.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

1) การปฏิบัติงานของบุคลากรในบางจุด เช่น การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การ
ปฏิบัติงานในระบบจัดซ้ือ และการจัดท ารายงานการเงินไมเ่ป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 

2) เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงบันทึกแหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงินทุนไม่
เป็นไปตามระเบียบ ท าให้เสียเวลาในการจัดท างบการเงิน 

 

6.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรให้ความส าคัญกับการจัดท าและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

หลักฐานให้ตรงกับระเบียบปฏิบัติ 

2) ควรมีการตรวจสอบหลักฐานที่น ามาใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องชัดเจนภายใต้

ผู้เช่ียวชาญ 
 

6.1.4 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบแม้จะมีการท างานที่บกพร่อง 

ผิดพลาด แต่ก็รับผิดชอบแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

2) มีการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการร้าน ซ่ึงสะท้อนจากประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อน าไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

3) มีผู้เช่ียวชาญด้านการสอบบัญชีจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ มาช่วยให้ค าปรึกษา

การจัดท ารายงานการเงินแก่นักวจิัย เพื่อสรุปผลการด าเนินงานให้เป็นที่เช่ือถือไวว้างใจ 
 

ตารางที่ 6.1 ผลการประเมินการด าเนินงานโดยวธิีการประเมินคุณภาพภายใน 
 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน

ตนเอง 

ความหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1: กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

4.15 ด ี

องค์ประกอบท่ี 2: ภารกิจการเชื่อมโยงโซอุ่ปทานในธุรกิจค้าปลกี เครือข่าย 

ผู้ประกอบการ เครือข่ายผู้บริโภค การบริหารจัดการ

ร้านค้าตน้แบบ การสร้างแบรนด ์

4.0 ด ี

องค์ประกอบท่ี 3: การบริหารจัดการ 4.0 ด ี

องค์ประกอบท่ี 4: การเงินและงบประมาณ 3.49 ปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี 5: ระบบและกลไกการตดิตามประเมินผล 4.0 ด ี

 คะแนนเฉล่ีย 3.93 ดี 
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6.2 การประเมินสมรรถนะของภาคีเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

  การประเมินสมรรถนะของภาคเีครือขา่ยผู้ประกอบการ โดยพิจารณาในองค์ประกอบ 

5 ข้อ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรการผลิต 2) ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ 3) ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 4) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ 5) การมีตลาด

เป้าหมายที่ชัดเจน ซ่ึงผลการประเมินภายใต้การพจิารณาของคณะกรรมการคัดสรรสินค้า สรุปได้ดังนี้ 

1) ความสามารถในการจัดการทรัพยากรการผลิตของผู้ประกอบการ พบว่า 

ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ (สินค้าเกษตร) โดยมีสาเหตุ

ส าคัญมาจากคุณลักษณะจ าเพาะของสินค้าเกษตร ซ่ึงมีผลผลิตออกเป็นฤดูกาล ดังนั้นจึงพบว่า

ผู้ประกอบการที่มีเงินทุนหมุนเวียนเพยีงพอก็สามารถจัดหาและมีการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อการผลิต

ได้ในระดับหนึ่ง อยา่งไรก็ตามพบว่านโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดที่เพิ่มขึ้นทุกปีท า

ให้เกิดการแขง่ขันและแยง่ชิงวัตถดุิบของผู้ประกอบการ ส่งผลกระทบต่อธุรกจิ ผู้ประกอบการบางรายที่

รับออเดอร์จากผู้ซ้ือและมีสัญญาผูกพันต้องถูกปรับ ได้รับความเสียหายอยูเ่นืองๆ และเป็นที่น่าสังเกต

วา่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ ยังไม่มีการวางแผนเรื่องการจัดหาวัตถุดบิ ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนส าหรับการ

ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 

�                                   

�          
             
            

            �                                    
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รูปที่ 6.1 การประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการ 

 

2) ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ พบว่า สินค้าที่มีความโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์มีอยูส่่วนหนึ่ง อยา่งไรก็ตาม พบว่านโยบายส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อวิสาหกิจ

ชุมชน สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการรายยอ่ย ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันออกสู่ตลาด 

ดังนั้นผู้ประกอบการรายใดที่ไม่สามารถสร้างแบรนด์สินคา้ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ หรือไม่มี

เงินทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือดึงดูดใจผู้บริโภค ในที่สุดก็ต้องเลิกกิจการและออกไปจากตลาด 
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3) ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ผลการประเมินพบวา่ ผลิตภัณฑ์จ านวนมากที่ยัง

ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์ โดยพบว่าส่วนใหญ่

เป็นการแจ้งจดมาตรฐานไว้กับหน่วยงานรับรองมาตรฐาน แต่ยังไม่มีการตรวจประเมิน นอกจากนั้น

พบว่า สินค้าประเภทเครื่องดื่มบรรจุขวดยังมขีัน้ตอนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีสาเหตุจากการที่

ผู้ประกอบการไม่มีความรู้และทักษะในเรื่องการผลิตตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

4) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอิสระพึ่งพาตนเอง พบว่า ผู้ประกอบการรายย่อยส่วน
ใหญ่ได้รับการสนับสนุนชักชวนจากหน่วยงานส่งเสริมให้เข้าสู่อาชีพ โดยการส่งเสริมแนะน าการผลิต 

พร้อมรับทุนอุดหนุนเรื่องการผลิตและการตลาด ไม่ว่าจะเป็น โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

ผู้ประกอบการ SMEs OTOP หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งนีโ้ดยมิได้ค านึงถึงความสามารถส่วนตัว ทัศนคติ

ในอาชีพผู้ประกอบการ ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการด ารงอยูใ่นอาชีพ และสมรรถนะในการแข่งขัน 

ดังนั้นจึงพบว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องเลิกอาชีพ หรือเช้าสู่อาชีพตามนโยบายและเงินอุดหนุนมากกว่า

การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่ มีความท้าทายและมุ่งม่ันทุ่มเทในการแสวงหาความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ เพื่อการด ารงตนในอาชีพ ในฐานะผู้ประกอบการอิสระอยา่งที่ควรจะเป็น 

5) การมีตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะรายใหม่ยัง

ไม่ทราบวา่ตลาดเป้าหมายของตนอยูท่ี่ใด ซ่ึงย่อมส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต 

การวางแผนจัดหาปัจจัยการผลิต ตลอดจนความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ 
 

6.3 การสร้างสรรค์คุณค่าของตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop ท่ีมีต่อภาคีเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน 

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ได้ก่อให้เกิดการจัดการความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในระบบธุรกิจ

สินค้าเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้โซ่อุปทาน โดยกลไกของระบบธุรกิจ Farmer 

Shop ได้เช่ือมโยงเครือข่ายด้านอุปทานและเครือข่ายด้านอุปสงค์ เข้ามาเป็นภาคี/หุ้นส่วนของร้าน 

Farmer Shop ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ซ่ึงผลการด าเนินการวิจัยมีข้อสรุปที่ช้ีให้ เห็นบริบทของตัวแบบ

ธุรกิจ Farmer Shop ในการสร้างสรรคค์ุณคา่ที่มีต่อภาคเีครือขา่ยดังนี ้(ตารางที่ 6.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6.2 โซ่อุปทานระบบธุรกิจ Farmer Shop 
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ตารางที่ 6.2 การสร้างสรรคค์ุณคา่ของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ที่มีต่อภาคเีครือขา่ยภายใต้โซ่อุปทาน 
 

การสร้างสรรค์คุณค่า 

ภาคีเครือข่ายที่ได้รับประโยชน์ 

ภาคีผู้ประกอบการ

รายย่อย  

(ผู้แปรรูป/จ าหน่าย) 

เกษตรกร/  

สถาบันเกษตรกร/ 

ผู้ผลิตสินค้าเกษตร 

ผู้บริโภค 

1. การให้ความรู้/ข้อมูลข่าวสาร    

• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจเพื่อการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   

• ความรู้เกี่ยวกับการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)    
• ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ที่เป็น

สากล)    

• ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์    

• ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ    

• ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจการ

ต่อรอง 
   

• ความรู้เกี่ยวกับ Food safety    
• ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการจัดหาปัจจัยการผลิต    
• ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในฐานะ

ทางเลือกสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 
   

• ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย    
• ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (Growth 

Model)  
   

• ความรู้เกี่ยวกับ Direct Marketing โดยโครงการซือ้

ข้าวจากชาวนา    

2. โอกาสในการมีทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าคุณภาพ 

ราคาเป็นธรรม 
   

3. การมีช่องทางการตลาดใหม่ในรูปของการเป็นหุ้นส่วน/ 

ภาคีพันธมิตรเพื่อจ าหน่ายสินค้าในร้านค้าทางเลือก

ต่าง ๆ มากขึน้ 
   

4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ภายใต้การส่งเสริม/สนับสนุน/ ร่วมทุน จากภาคี

พันธมิตรธุรกิจ 
   

5. การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่พัฒนาเป็นสังคมฐาน 

ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาธุรกิจ

ร่วมกัน 
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ) ประโยชน์ของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ที่มีต่อภาคเีครือขา่ยภายใต้โซ่อุปทาน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ภาคีผู้ประกอบการ

รายย่อย  

(ผู้แปรรูป/จ าหน่าย) 

เกษตรกร/  

สถาบันเกษตรกร/ 

ผู้ผลิตสินค้าเกษตร 

ผู้บริโภค 

6. การได้รับรู้และตระหนักเห็นความส าคัญในการมีส่วน

ร่วมใน Farmer Shop ที่มีต่อการขับเคลื่อนแนวทางการ

พัฒนาในทิศทางของ Growth Model ซึ่งประกอบด้วย 

Green Growth, Inclusive Growth และ Competitive 

Growth  

   

7. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซือ้ข้าวในห้างสรรพสินค้า 

มาสั่งซือ้เป็นประจ า 
   

8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาบริโภคสินค้าอาหารเพื่อ

สุขภาพ 
   

9. การเพิ่มอ านาจการต่อรองของผู้ประกอบการ ในการ

วางจ าหน่ายใน Shelf ห้างสรรพสินค้า ที่มีค่าการตลาด

ลดลง โดยเฉลี่ย 10% จากค่าการตลาดโดยทั่วไป 
   

10. การสร้างความสนใจเรื่อง direct sales relations แก่

ผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนขบวนการการค้า 

ที่เป็นธรรมผ่านกลไกโครงการสั่งซือ้ข้าวจากชาวนา 

   

 

6.4 ความท้าทายของตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop ท่ีมตี่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแนวคิด 

New Growth Model 

ทิศทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวผ่านการเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง (Middle 

Income Country) ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (Upper Middle Income Country) และการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างม่ันคงตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

คนไทยอยูด่ีกินดี มคีวามเสมอภาคและเป็นธรรม” นั้น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 3 ประการ 

(รูปที่ 6.3) 
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รูปที่ 6.3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแนวคิด New Growth Model 
 

ความท้าทายในการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางเชิงกลยุทธ์

ส าหรับการพัฒนาประเทศตามกรอบแนวคิด New Growth Model ในรูปที่ 6.4 แสดงให้เห็นความ

เช่ือมโยงในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและด าเนินงานตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในบริบทของการเป็น

ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise) หรือองค์กรธุรกิจที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People 

Center Enterprise) ภายใต้กลไกของระบบธุรกิจ Farmer Shop ที่มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

เครือขา่ยผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายผู้บริโภคในชุมชน จะก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ใน

ชุมชนซ่ึงจะสร้างสรรคร์ะบบเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม และการเพิ่มสมรรถนะการ

เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก โดยมีกลไกและ

ระบบสนับสนุนที่ส าคัญ ประกอบด้วย หน่วยวจิัยและพัฒนา หน่วยสนับสนุนการพัฒนา ทีมพี่เลีย้ง และ

ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนา 
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รูปที่ 6.4 กรอบแนวคิด การขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในฐานะกลยุทธส์ู่การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ ตาม New Growth Model 

 

6.5 สรุปผลการวิจัย 

 การด าเนินการโครงการวจิยั “การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop” ในระยะที่ 2 ระหว่าง 15 

ส.ค. 2554 – 14 ส.ค. 2556 มวีัตถุประสงคส์ าคัญ 2 ประการ คือ การบ่มเพาะธุรกิจร้านต้นแบบและ

การสร้างแบรนด์ “Farmer Shop” ในฐานะเป็นร้านค้าทางเลือกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเห็นชอบใน

วิสัยทัศน์ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” มาร่วมมือกันในการสร้างแบรนด์ระบบ

ธุรกิจทางเลือกของคนในชุมชน โดยคาดหวังที่จะน าไปสู่การลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงตลาดของ

ผู้ประกอบการรายย่อย การเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาเป็นธรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจในอาหาร

ปลอดภัย ตลอดจนการเปิดโอกาสการพัฒนาสู่สังคมฐานความรู้ในแนวทาง “การคา้ที่เป็นธรรม” ซ่ึงมี

ขอ้สรุปส าหรับผลการวจิัยดังนี้ 

 6.5.1 การบ่มเพาะธุรกิจ “ร้านต้นแบบ Farmer Shop” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร้านค้าที่ผู้ผลิต

และผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” ในรูปแบบของร้านค้าทางเลือกของชุมชนที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์

ใหม่ เกิดคุณคา่ใหม่ ดังนี ้(รูปที่ 6.5) 
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รูปที่ 6.5 ระบบธรุกจิสร้างสรรค ์“ร้านคา้ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกนั” 

 

1) เป็นร้านค้าทางเลือกของชุมชน ที่เป็นกลไกในการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ที่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ และคุณคา่ใหม่ ดังนี้ 

1.1) ช่องทางการตลาดใหม่ของผู้ประกอบการราย

ยอ่ยที่เขา้ถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรง 

1.2) ช่องทางการตลาดใหม่ของผู้บริโภค ที่รณรงค์

ให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และการ

เช่ือมโยงธุรกิจกับสถาบันเกษตรกร/เกษตรกร 

1.3) ร้านค้า “Farmer Shop” จะท าหน้าที่เป็นกลไก

ในการปลูกจิตส านึก “การบริโภคอาหารปลอดภัย” “การค้า

ที่เป็นธรรม” และ “การพึ่งพาร่วมมือกัน” ของคนในชุมชน  

2) เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย

ผู้ประกอบการ  ซ่ึ งจะ เป็นกลไกพัฒนาไปสู่ สั งคม

ฐานความรู้  เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะแก่

ผู้ประกอบการรายย่อยไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมือ

อาชีพ (Smart entrepreneur) และการก้าวข้ามกับดักการ

เป็นประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  
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3) เป็นช่องทางให้เครือข่ายเกษตรกร/

สถาบันเกษตรกร เขา้มามีส่วนร่วมในฐานะภาคพีันธมิตรธุรกิจ

กับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพส่งมอบแก่

ผู้ประกอบการ ภายใต้ข้อตกลงร่วม ซ่ึงจะลดความเสี่ยงเรื่อง

ราคาผลผลิตตกต่ า และปัญหาด้านการตลาดแก่เกษตรกร  

4) เป็นกลไกการยกระดับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

โดยกลไกการประเมินคุณภาพของโครงการ Farmer Shop เพื่อกระตุ้น

จิตส านึกและทักษะการผลิตสินค้ามาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ 

5) เปิดโอกาสแก่ผู้บริโภคให้

เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์ังคมคุณภาพ 

มีคุณธรรม โดยปัจเจกบุคคลที่ตระหนักในปัญหาความเหลื่อมล้ า ที่เป็น

ข้อจ ากัดของประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจที่

เป็นทางเลือกให้ตนเองมีโอกาสเขา้ถึงสินคา้คุณภาพ ราคาเป็นธรรม  

 

6.5.2 สรุปผลการด าเนินงานร้านต้นแบบ 

 การบ่มเพาะธุรกิจร้านต้นแบบ คณะเศรษฐศาสตร์ ในช่วงเวลา 15 ส.ค. 2554 – 14 ส.ค. 

2556 เป็นระยะเวลา 2 ปี มีรายได้จากการจ าหน่ายทั้งสิ้น 2,881,364.50 บาท ต้นทุนสินค้าขาย 

2,394,750.16 บาท มีก าไรขั้นต้น 486,614.34 บาท รวมรายรับอื่น 224,072.62 บาท หักค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน 98,829.61 บาท มีก าไรสุทธิทั้งสิน้ 611,857.35 บาท  
 

6.5.3 การเช่ือมโยงเครอืข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop 

  การด าเนินการคัดสรรภาคเีครือขา่ยผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าคุณภาพ และสมัครใจ

เขา้ร่วมโครงการ Farmer Shop ในช่วงเวลาการวจิัยในระยะที่ 2 มีจ านวนทั้งสิ้น 109 ราย รวมกับภาคี

ผู้ประกอบการเดิม 127 ราย จึงมีภาคีผู้ประกอบการ Farmer Shop ทั้งสิ้น 236 ราย และแม้ว่าในช่วง

การด าเนินการบ่มเพาะธุรกิจ ผู้ประกอบการทุกรายมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจ าหน่ายสินค้าผ่านร้าน

ต้นแบบและ Outlet Farmer Shop เพียงเท่านั้น แต่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีเรียนรู้และการจัด Road 

Show จ าหน่ายสินค้าในกิจกรรมของโครงการ 

  โดยปัจจุบัน ขอ้สรุปจากเวทถีอดบทเรียนคณะกรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop 

และทีมที่ปรึกษา ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการจัดตั้ งและด าเนินการชมรม

ผู้ประกอบการ Farmer Shop และพัฒนาไปสู่การจดทะเบียนตั้งเปน็ สมาคมผู้ประกอบการการคา้ที่เป็น

ธรรมในอนาคต เพื่อให้เป็นสถาบันของผู้ประกอบการรายย่อย ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ

ยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการสู่สากล และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อหาแนว
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ทางการลดข้อจ ากัดและเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประกอบการรายย่อยตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรคข์องประเทศต่อไป (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 ขอ้ 5.1.4) 
 

6.5.4 การสร้างเครอืข่ายสมาชิกผู้บริโภค 

  ปัจจุบันสมาชิกโครงการ Farmer Shop มีจ านวนทั้งสิ้น 1,453 ราย ประกอบด้วย 

สมาชิกร้านต้นแบบ 1,152 ราย สมาชิกโครงการซ้ือขา้วจากชาวนา 301 ราย  

 ผลการประเมินความคดิเห็นสมาชิกผู้บริโภค 

ความคิดเห็นสมาชิกเกี่ยวกับการให้บริการอยู่ในระดับ “ดี” และเห็นชอบให้มีการ

ด าเนินงานร้านต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป สินค้าขายดี 10 อันดับแรก ได้แก่ น ้าข้าวโพด, ข้าวเกิด
บุญ 1 กก. (Vacuum), ขนมเปี๊ยะ, ลูกอมมะขาม (ร้าน Farmer Shop), น ้าดื่มเกษตร, ข้าวกล้องคุณธรรม (หอม
มะลิ 105), ไดฟกุุ, ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่ Vacuum), ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมแดง) และ กะหรี่พัฟ ตามล้าดับ 

โดยสมาชิกส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ด้าเนินการร้าน Farmer Shop ต่อไป โดยเน้นเรื่อง 
โครงการซื อข้าวจากชาวนา และการจา้หน่ายอาหารสขุภาพเพื่อบรกิารสมาชิกและประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์ 

 

6.5.5 การจัดท าคู่มือการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop 

  การจัดท าคูมื่อการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop ได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักการควบคู่

กับทักษะและประสบการณ์ที่เรียนรู้ในการบ่มเพาะธุรกิจในช่วงเวลา 2 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปใช้

เป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการร้านชุมชนในระยะขยายผล โดยรายละเอียดในคู่มือ 

ประกอบด้วยข้อแนะน า 10 ประเด็น ได้แก่ 

 เกี่ยวกับ Farmer Shop 

 ท าเลที่ตั้งและการจัดบรรยากาศภายในร้าน 

 เทคนิคการสั่งซ้ือสินค้า 
 การก าหนดราคา 
 เทคนิคการรับสินค้าและจัดช้ันวางสินค้า 
 การขายและบริการ ณ จุดแคชเชียร์ 

 การจัดการสต็อคสินคา้ 
 การจัดท าเอกสารและรายงานการเงิน 

 ภารกิจประจ าวัน 

 ระเบียบปฏิบัติของพนักงานร้าน 
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6.5.6 การจัดท าท าเนียบสนิค้า Farmer Shop 

  ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการคัดสรร ภายใต้กลไกคณะกรรมการ

คัดสรรสินค้า Farmer Shop จ านวนทั้งสิน้ 647 รายการ ได้ถูกน าไปจัดท าท าเนียบสินค้า Farmer Shop 

เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Farmer Shop และแคตาล็อคสินคา้ในวารสาร “ฅนสหกรณ์” และเผยแพร่แก่

ภาครี้านคา้ที่สนใจสั่งซ้ือสินค้าจากภาคเีครือขา่ยผู้ประกอบการ 
 

6.5.7 การจัดท าคู่มือการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Farmer Shop 

  การพัฒนาคูมื่อการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Farmer Shop โดยทีม

วจิัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัยของสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็น

กลไกในการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ตามที่ระบุไวใ้นฉลากสินคา้ ซ่ึงมรีายละเอียด ดังนี้ 

1) กรอบแนวคิดการตรวจประเมินคุณภาพ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ

ด าเนินการตรวจประเมิน การตรวจสอบหลักฐานต่าง และการพิจารณาเกณฑ์ตรวจประเมินคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

2) แบบฟอร์มการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ Farmer Shop 
 

6.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญส าหรับการใช้ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เป็นกลยุทธ์ในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด New Growth Model มีดังนี ้

 6.6.1 การสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop จัดตั้งและด าเนินการสมาคม

ผู้ประกอบการ Farmer Shop เพื่อการคา้ที่เป็นธรรม เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการรายย่อย ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และการ

เช่ือมโยงธุรกิจสู่ตลาดเป้าหมายอยา่งยั่งยืน 

 6.6.2 การสนับสนุนให้มีสถาบันฝึกอบรม Smart Entrepreneur แก่ผู้ประกอบการรายย่อย

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่สามารถยืนหยัดในระบบ

ธุรกิจที่มีการแขง่ขันได้อยา่งม่ันคงและยั่งยืน 

 6.6.3 การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ให้มีการจัดตั้งในชุมชน ในฐานะร้านค้า

ทางเลือกของชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร้านคา้ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” อันจะก่อให้เกิด

ระบบการหมุนเวียนของสินค้าที่ผลิตไปสู่การบริโภคในชุมชนและเครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมกัน ใน

แนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างสรรคร์ะบบเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถอยูร่อดด้วยตนเอง พัฒนาเคียงคู่ไป

กับพัฒนาการของระบบทุนนิยม อันจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ 

 6.6.4 สนับสนุนในการจัดตั้งและด าเนินงาน Outlet Farmer Shop ในรูปแบบของ Marketing 

Learning Center โดยมีสถานที่ที่ถาวร เพื่อจัดจ าหน่ายในราคาเป็นธรรมและโชว์สินค้าสร้างสรรค์ของ

ผู้ประกอบการรายย่อย แนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง
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ผู้ประกอบการรายยอ่ยและผู้บริโภค เพื่อน าไปสู่การยกระดับการผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภค และการเขา้ถึงสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม อีกทั้งสร้างความตระหนัก

แก่คนในสังคมส าหรับการสร้างสรรคต์ลาดทางเลือกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบกัน 

 6.6.5 สนับสนุนการจัดท าศูนย์สารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างภาคเครือขา่ยผู้ประกอบการ และภาคเีครือข่ายผู้บริโภค ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Farmer Shop 

และผู้สนใจเพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขบวนการการคา้ที่เป็นธรรมต่อไป 
 

6.7 ข้อเสนอส าหรับการวิจัยในระยะต่อไป 

 การวิจัยในระยะต่อไปซ่ึงเป็นระยะที่ 3 จะเป็นการขยายผลการจัดตั้งและด าเนินงานร้าน 

Farmer Shop สู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการคา้ที่เป็นธรรมให้ขยายวงกวา้งเคยีงคู่ไปกบัพัฒนาการ

ของระบบทุนนิยม ในแนวทางดังกล่าวจะกอ่ให้เกดิประโยชน์หลายประการ ได้แก่ การสร้างทางเลือกแก่

คนในชุมชนให้เข้าถึงสินคา้คุณภาพราคาเป็นธรรม และทางเลือกของผู้ประกอบการรายย่อยในการมี

ช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภค และมีค่าใช้จ่ายการตลาดต่ ากว่าในระบบค้าปลีกทุนนิยม 

นอกจากนั้น กลไกของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในฐานะร้านค้าชุมชนยังจะช่วยให้เกิดระบบธุรกิจ

ชุมชนสร้างสรรค์ที่มีระบบหมุนเวียนในเศรษฐกิจชุมชนจากผู้ผลิต สู่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคใน

ชุมชน โดยค าถามการวจิัยในระยะที่ 3 มีดังนี้ 

6.7.1 การจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop ในชุมชน จะมีบทบาทในการสร้างรายได้

เพิ่มแก่เกษตรกรและการสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจชุมชนได้อยา่งไร 

6.7.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนขบวนการการค้าที่เป็นธรรมที่ริเริ่มจาก

ชุมชน โดยใช้กลไกร้านคา้ Farmer Shop มีอะไรบ้าง 

6.7.3 กลไกของร้านคา้ Farmer Shop มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการสร้างความตระหนักแก่

คนในชุมชน ในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการคา้ที่เป็นธรรม 

6.7.4 การขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ผ่านกลไกของเครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop 

สามารถสร้างความตระหนักในเรื่องการคา้ที่เป็นธรรม และสมรรถนะในการแขง่ขันบนการพึ่งพาตนเอง

แก่ผู้ประกอบการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

6.7.5 การจัดตั้งและด าเนินงาน Outlet Farmer Shop ในฐานะที่เป็น Marketing Learning 

Center ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล และ

สนองความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจของผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด 

และข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการรายย่อยควรเป็น

อยา่งไร 
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ภาคผนวกที่ 1 

ตารางกิจกรรม 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

(15 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2556) 

 



1-1 
 

 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

1 21/7/53 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมนําเสนอ

ข้อเสโครงการวิจัย 

แนวทางการ

ยกระดับการ

เช่ือมโยงธุรกิจ 

ด้านการผลิตและ

การตลาดสําหรับ

สินค้าของเกษตรกร 

: การพัฒนาตัวแบบ 

Farmer Shop 

ผู้ประสาน/

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ 

ทีมวิจัย 

จํานวน 12 

คน 

12 ห้องประชุม 1 

สํานักงาน

กองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

ชัน้ 14 อาคาร

เอสเอ็มทาวเวอร์ 

ผอ. นําเสนอวัตถุประสงค์

เพื่อนําร่องการสร้างตัว

แบบ Farmer shop ใน

รูปแบบการเช่ือมโยงการ

ทํางานของเครือข่าย

สถาบันเกษตรกรและ

พันธมิตร โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่างให้

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุง

ข้อเสนอต่างๆ และ

ดําเนินการตามขั้นตอน

ต่อไป 

2 18/8/53 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมร่วมกับ  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวผัก

และผลไม้ 

ผู้ประสานงาน 

/ทีมวิจัย 

จํานวน 2 คน 

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

แนวทางการดําเนนิ

โครงการ Farmer shop 

และร่วมวางแผนการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ

ความเข้าใจที่ตรงกัน 

3 26/8/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

นําเสนอ (ร่าง) 

รายงานฉบับ

สมบูรณ์ 

- โครงการวิจัยกลุม่

ธุรกิจเชิงคุณค่าสวน

สามพราน 

- โครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาตัวแบบ

สหกรณ์เชิงคุณค่า : 

กรณีสหกรณ์

การเกษตรบ้านค่าย 

จํากัด 

ผู้

ประสานงาน/ 

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ 

ทีมวิจัย 

จํานวน 12 

คน 

12 ห้อง 306 ชัน้ 3 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผู้ทรงคุณแต่ละท่านได้

แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะให้แก่ทีม

นักวิจัยนําไปปรับแก้และ 

นําไปเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานวิจัยต่อไป 

4 8/9/53 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมหารือร่วมกับ

นักวิจัย 

ผู้

ประสานงาน/

หัวหน้าทีม

วิจัย จํานวน 

2 คน 

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

การจัดบูท๊ Farmer shop 

ในงานเสวนาวิชาการ 

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 

กันยายน 53 จากนั้นจึง 

ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ

การขับเคล่ือน

โครงการวิจัยโครงการ 

Farmer shop ซึ่งจะมี

สินค้าอาหารและสินค้า

อุปโภคบริโภคของใช้และ

ของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้า

แปรรูป สินค้าเกษตร 



 1-2 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

สําหรับสินค้าอุปโภค

บริโภค ได้เสนอสินค้าที่ใช้

ในชีวิตประจําวัน ซึ่ง

หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม

จะไปดําเนินการวางแผน 

เกี่ยวกับการคัดเลือก

สินค้า และการประเมิน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย

เบ้ืองต้นจะมีการเปิดตัว

แสดงรูปแบบในงาน 

5 10/9/53 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

การจัดบู๊ทลําลอง 

Farmer Shop  

ในงานเสวนา

วิชาการและ

ประกาศเกียรติคุณ

นักสหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่า 

แห่งปี 2553 

ผู้

ประสานงาน/

ทีมวิจัย 

จํานวน 3 คน 

3 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

-  จัดทําโบชัวรเพื่อโป

รโมทโครงการและสินค้า

ภายในงานนิทรรศการ 

- บริษัทอดัมส์ ได้เตรียม

แผนการจัดบูท๊และ

ผลิตภัณฑ์ โดยทางบริษัท

ต้องการให้ขายและ 

แสดงสนิคา้ 

- ติดต่อคุณอนงค์นาถมา

แนะนําเรื่องเทคนิคในการ

ขายและช่วย

ประชาสัมพันธ์ 

6 20/9/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

การดําเนิน

โครงการวิจัยการ

พัฒนาและ

ดําเนินการตัวแบบ 

Farmer shop 

ผู้

ประสานงาน/

ทีมวิจัย 

จํานวน 2 คน 

2 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ได้กรอบแนวคิดรูปแบบ

ร้าน Farmer shop 

เบื้องต้น มีรายละเอียด

อาท ิการประยุกต์แนวคิด

ร้านของต่างประเทศกับ

ไทยสินค้ามาตรฐานสินค้า

ปลอดภัยมีมาตรฐาน 

เพื่อให้ผู้บริโภคม่ันใจ  

การเช่ือมโยงเครือข่าย

เกษตรกรขายตรง เป็นต้น 

- การกําหนดแผนการ

ดําเนินงานขับเคล่ือน

โครงการวิจัย 

- การวางแผนการ

ประสานงานจัดประชุม

สนทนากลุ่มเป้าหมาย

รูปแบบของ Farmer shop 

และมาตรฐานคุณภาพ ใน

ต้นเดือนตุลาคม 2553 

7 28/9/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ประชุมหารือการ

ดําเนินโครงการ 

ผู้

ประสานงาน/

2 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

1. ร่างและแก้ไข

แบบสอบถาม 



 1-3 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ทีมวิจัย 

จํานวน 2 คน 

พัฒนา มก. 2. Concept คือสินคา้

เกษตรแปรรูป เน้นจาก

วัสดุธรรมชาติ 

3. การกระจาย

กลุ่มเป้าหมายโดยใช้

แบบสอบถาม 

4. การประกวดการ

ออกแบบเครื่องหมาย

บริการ 

5. คัดสรรบริษัท

คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา

โปรแกรม 

6. จัดทําทําเนียบ 

Supplier นัดหมายหารือ

ครั้งต่อไปในวันที่ 6 

ตุลาคม 2553 

8 6/10/53 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

เพื่อทดสอบและดู

ตัวแบบโปรแกรม

บัญชีร้านค้าปลีก 

หัวหน้า

โครงการ 

วิจัยร่วม/

นักวิจัย 

ประจํา

โครงการ/

ตัวแทน

จําหน่าย

จํานวน 5 คน 

5 ห้อง 214 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. บอกวัตถุประสงค์แก่

ตัวแทนจําหน่าย               

2. เบื้องต้นโปรแกรม

สามารถตรวจเช็คสินค้า

จากทางหน้าร้านและ

สามารถแสดงผลไปทาง 

audit เพื่อติดตามผลได้      

3. หัวหน้าโครงการวิจัย

อยากได้โปรแกรมที่ไม่

สลับซับซ้อนมาก เพื่อ

ต่อไปอาจนําไปใช้ในกลุ่ม

ชาวบ้าน                      

4. ความเป็นไปได้ในการ

จัดทําโปรแกรม  

ที่สามารถนําไปใช้ได้ใน

เดือน พ.ย.                      

5. ขอให้ทาง บริษัทเสนอ

งบประมาณค่าใช้จ่าย 

9 8/10/53 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การศึกษาและ

สํารวจข้อมูล

โปรแกรมซอฟท์แวร์

เกี่ยวกับระบบบัญชี

สินค้า 

ทีมวิจัย 

จํานวน 2 คน 

  ไบเทคบางนา ทีมวิจัยได้มีการสอบถาม

ด้านงบประมาณเกี่ยวกับ

โปรแกรมระบบการเงิน

สินค้า 

10 19/10/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

การประชุมหารือ

เพื่อทดสอบและดู

ตัวแบบโปรแกรม 

หัวหน้า

โครงการ 

วิจัยร่วม/

นักวิจัย 

4 ห้อง 214 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้

สอบถามเกี่ยวกับ

รายละเอียดของโปรแกรม   

2. ตัวแทนนําเสนอและ
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

Shop ประจํา

โครงการ/

ตัวแทน

จําหน่าย

จํานวน 4 คน 

จําหน่ายโปรแกรม

สําเร็จรูปอธิบายลักษณะ 

และการใช้งานของ

โปรแกรมโดยละเอียด     

 3. มีการสอบถามเรื่อง

ราคาของโปรแกรมรวมทัง้

อุปกรณ์ทั้งหมดโดยทาง

บริษัท จะทําการส่ง

รายละเอียดของโปรแกรม 

AdaPoS 

Hypermart/Fashion ให้

ภายหลัง 

11 27/10/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

เพื่อเตรียมพร้อม

สําหรับบูทของ 

Farmer Shop ใน

การเปิดตัว Farmer 

Market 

หัวหน้า

โครงการ 

วิจัยร่วม/

นักวิจัย 

ประจํา

โครงการ

จํานวน 3 คน 

3 ห้อง 214 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้
หารือกับหัวหนา้

โครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับ

ความคืบหน้าและวางแผน

ที่จะคัดสรรสินค้า 

2. หัวหน้าโครงการวิจัย

ร่วมได้มีการสรุปแบบ

ประเมินจากแบบสอบถาม 

แสดงให้เห็นความ

ต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

3. หัวหน้าโครงการวิจัย

เรียงลําดับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 

4.หัวหน้าโครงการวิจัยได้

นัดหมายประชุมเพื่อคัด

สรรสินค้าเข้าโครงการ 

Farmer Shop 

5. สรุปกระบวนการ

ดําเนินการก่อนเปิดบูท  

6. หารือเรื่องช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ 

12 1/11/53 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

เพื่อเตรียมการ

เปดิตัวโครงการ 

Farmer Market 

และ Farmer Shop 

ผู้ประสานงาน

โครงการ/

หัวหน้า

โครงการ 

วิจัย/นักวิจัย 

ประจํา

โครงการ/

เจ้าหน้าที่วิจัย

จํานวน 5 คน 

5 ห้อง 214 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย 

ต้องการหารือเรื่องการ

ประชาสัมพันธ ์ขยายผล 

และวางตําแหน่ง 

2. highlight ของงาน ทาง

สวนสามพรานได้จัดพืน้ไว้

สําหรับเป็นศูนย์การ

เรียนรู ้

3. มีการเตรียมพร้อมใน
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

เรื่องของการ

ประชาสัมพันธ์ 

4. การจัดล็อค สิทธิขาด

ทั้งหมดขึ้นอยูก่ับหัวหนา้

โครงการ 

5. เตรียมพื้นที่สําหรับบูธ 

Farmer Shop 

6. ผู้ประสานงานโครงการ

ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ กรอบ

การบริหารจัดการแบรนด์ 

7. ผู้ประสานงานโครงการ

ได้แนะนําเกี่ยวกับ Format

ของตารางกิจกรรม การ 

follow up และการ

ประเมินผล 

8. นัดหมายประชุมรือใน

ระหว่างการดําเนินการ 

เพื่อติดตามและ

ประเมินผล 

13 2/11/53 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

เพื่อคัดเลือก

เครื่องหมายบริการ 

Farmer Shop 

ประธาน/

หัวหน้า

โครงการวิจัย/

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ

นักวิจัยประจํา

โครงการ 

จํานวน 7 คน 

7 ห้อง 214 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้

ได้ขับเคล่ือนโครงการโดย

มีการประกวดออกแบบ

เครื่องหมายบริการของ 

Farmer Shop โดยเชิญ

คุณทรงวุฒิของ มก.และ

ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ 

มาเพื่อเป็นคณะกรรมการ

ตัดสิน 

2. มีผู้เข้าร่วม ส่งผลงาน

การประกวดทั้งสิ้น 30 

ท่าน รวมชิ้นงานแล้วได้

กว่า 63 ชิ้น 

3. พิจารณาได้ข้อสรุป 

เห็นตรงกันว่า โลโก้ของ

คุณยอดศักดิ์นั้นให้

ความหมายดี ส่ือถึง

โครงการมากที่สุด จึ้ง

ติดต่อกับไปทางผู้สง่ผล

งานเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไข 

รายละเอียดเล็กน้อย 

เพื่อให้ภาพนัน้ smooth 

และง่ายต่อการนําไปใช้

ต่อไป 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

14 10/11/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

เพื่อคัดเลือกสินค้า 

Farmer Shop 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วม/

เจ้าหน้าที่ศูนย์

สารสนเทศ

จํานวน 3 คน 

3 ห้อง 204 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ หีบ

ห่อ เป็นกระดาษ เพื่อลด

การใช้ฟรอยด์ 

2. หารือเกี่ยวกับ

เป้าหมายของการ

คัดเลือกสินค้า 

3. หารือเกี่ยวกับเกณฑ์

การณใ์ห้คะแนนของ

กรรมการ 

4. แยกประเภทสินค้า เป็น 

3 ประเภท พร้อมทั้งตัง้

รหัสสินค้า 

15 16/11/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

เพื่อคัดเลือกสินค้า 

Farmer Shop 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วม/

เจ้าหน้าที่ศูนย์

สารสนเทศ/

นักวิจัยประจํา

โครงการ 

จํานวน 4 คน 

4 ห้อง 204 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. ติดตามความคืบหน้า

การดําเนินงาน ของ

หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

2. หารือเกี่ยวกับ

กําหนดการในวันคัดเลือก

สินค้า Farmer Shop  

3. หารือเกี่ยวกับงาน

แถลงข่าว ตลาดสุขใจ 

ของสวนสามพราน และ

การเปิดตัวของ farmer 

Shop By สวนสามพราน 

4. หารือเกี่ยวกับการ

เปิดตัวกระเช้าปีใหม่ของ 

Farmer Shop 

16 17/11/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

เพื่อประสานกับทาง

เครือข่ายโอทอป 

ที่ปรึกษา

โครงการ/

นักวิจัยประจํา

โครงการ

จํานวน 3 คน 

3 ห้อง 214 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. ทําหนังสือเชิญประธาน

เครือข่ายโอทอปประเทศ

ไทย มาในงานแถลง

เปิดตัว Farmer Shop by 

สวนสามพราน 

2. ประสานกับทาง

ประธานเครือข่ายโอทอป 

เพื่อนําผลิตภัณฑ์ มารว่ม

จําหน่ายในร้าน Famer 

Shop 

3. หารือเพื่อเปิดตัวรา้น 

Famer Shop ในงาน 

OTOP City 

4. เปิดตัวร้านFarmer 

Shop ร่วมกับสินค้า OTOP 

โดยใช้ช่ือ “Farmer Shop 

OTOP” 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

17 18/11/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

เพื่อคัดเลือกสินค้า 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วม/

กรรมการ

คัดเลือก

สินค้า/

เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัย/

นักวิจัยประจํา

โครงการ 

จํานวน 30 

คน 

30 ห้อง 601 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย

แจง้รายละเอยีดของ

โครงการ Farmer Shop 

2. นําเสนอสินค้าจาก 

OTOP/SME โดยเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทน

จําหน่าย 

3. สรุปผลการคัดเลือก

จากคณะกรรมการ 

มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

เป็นสมาชิกโครงการฯ 22 

ราย มีสินค้าที่ผ่านการ

คัดเลือกจํานวน 22 

รายการจาก 133 

4. หารือกับเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทน

จําหน่าย เกี่ยวกับการ

จัดส่งสินค้า 

18 23/11/5

3 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การแถลงข่าว

เปดิตัว Farmer 

Shop By สวนสาม

พราน 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วม/

เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัย/

นักวิจัยประจํา

โครงการ 

จํานวน 6 คน 

6 Rose Garden 

Riverside 

สวนสามพราน 

1. แถลงข่าวเปิดตัวตลาด

สุขใจ และ Farmer Shop 

By สวนสามพราน 

2. โมเดลร้าน Farmer 

Shop By สวนสามพราน 

3. หารือเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการร้าน 

Farmer Shop 

19 1-2/ 

12/53 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การจัดนิทรรศการ

วันธุรกิจการเกษตร

(Agribusiness Day) 

ประจําปีการศึกษา 

2553 

จนท.สว.สก. /  

ผู้เข้าชมบูท๊ 

จํานวน 50 

คน 

50 ณ ห้องโถง ชัน้ 2 

อาคารปฎิบัติ

การ คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตร ์

บางเขน 

ร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ ์

ร้าน Farmer shop ผู้เยี่ยม

ชมสามารถหาซื้อสิ้นค้า

ภายในร้านได้               

มีจําหน่ายผักออแกนิกป

ลอดสารพิษ ข้าวหอมมะลิ

แบรนด์เกิดบุญ และ

เพื่อให้เข้ากับเทศกาล

เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม ่ทางร้าน 

Farmer shop มีบริการ

กระเช้าของขวัญให้ผู้สนใจ

ส่ังจองได้ที่บู๊ทภายในงาน 

20 8/12/ 

53 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

ประชุมหารือเพื่อ

ดําเนินการโครงการ 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

จํานวน 3 คน 

3 ห้อง 214 ชัน้ 2  

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ประชุมหารือเพื่อ

ขับเคล่ือนโครงการวิจัย 

โดยมีประเด็นสําคัญใน

การหารือการเลือก
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

Shop รายการสินค้าที่จะนํามา

จําหน่ายในการเปิดตัวร้าน 

Farmer shop ที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร ์ซึ่งประกอบไปด้วย

สินค้า 3 ประเภท คือ 

ประเภทข้าวของเครื่องใช้

ประจําวัน อาท ิข้าว

คุณธรรม ข้าวเกิดบุญ 

น้ําตาล น้ําปลา ฯลฯ 

ประเภทอาหารเครื่องด่ืม 

อาท ิผักอินทรีย ์ผัก

พืน้บ้าน ผลไม้ปลอดภัย

คลองจินดา ฯลฯ และ

ประเภทของขบเคี้ยว /

เบ็ดเตล็ด  

-  นอกจากนี้

ผูอํ้านวยการได้มอบหมาย

ให้ ผศ.ดร.อภิรดี 

ประสานงานกับ ดร.

เบญจมาศ กําหนด

คุณสมบัติคุณลักษณะ

ของผลไม้ในการจัดทํา 

package ของ Fresh Fruit 

-  ทั้งนี้ที่ประชุมได้นัด

หมายหารือคัดเลือกสินค้า 

OTOP เข้าร่วมร้าน 

Farmer shop ในวัน

อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคมนี้ 

ณ เมืองทองธานี 

21 20/12 

/53 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การสํารวจสินค้า 

เพื่อคัดเลือกเข้า

โครงการ Farmer 

Shop 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

จํานวน 20 

คน 

20 ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม

อิมแพค เมือง

ทองธานี  

จ. นนทบุร ี

สํารวจสินค้าโอทอป

ภายในโอทอปซิตี ้2553 

เพื่อคัดเลือกนํามา

จําหน่ายในร้าน Farmer 

shop จากการเดินสํารวจ

พบว่ามีสินค้าที่น่าสนใจ

มากมายหลายชนิด ซึ่ง

นักวิจัยจะไดป้ระสานงาน

นําสินค้าที่มีคุณภาพมา

จําหน่ายให้ผู้บริโภคได้ซื้อ

หากันในร้าน Farmer 

shop 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

22 27/12 

/53 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมคัดเลือก

สินค้าภายใต้

โครงการ Farmer 

Shop ครั้งที่ 1 

ผู้ประสานงาน 

/ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

/ กลุ่มผู้

ประกอบ 

การ OTOP

จํานวน 20 

คน 

20 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ประชุมภาคี

ผู้ประกอบการโครงการ 

Farmer shop โดยมี

วัตถุประสงค์สําคัญในการ

ระดมความคิดและวาง

กรอบแนวทางการ

ขับเคล่ือนโครงการ 

Farmer shop ไปสู่การ

จัดตั้งและดําเนินการร้าน 

Farmer shop โดยมีภาค ี

มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

เป็นสมาชิกโครงการฯ  

13 ราย มีสินค้าที่ผ่านการ

คัดเลือกจํานวน  

49 รายการ 

-  ผู้ประกอบการเห็นด้วย

ในปณิธานและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

Farmer shop และสมคัร

ใจเป็นสมาชิกของ

โครงการเพื่อเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาไปสู่การ

จัดตั้งและดําเนินการร้าน 

Farmer shop โดยในที่

ประชุมได้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการ

ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการคือ  

คุณกาญจนา คูหา

กาญจน ์จากบริษัท ซ.ีเค.

อินดัสทร ี(2000) จํากัด 

23 5-6-

7/12/53 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

จัดบู๊ทนิทรรศการ

โครงการ farmer 

shop 

จนท.สว.สก. / 

จนท.กฟผ.

จํานวน 100 

คน 

100 ณ บริเวณโดม

ขาว อาคา

ประชาสัมพันธ ์

การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศ

ไทย จํากัด 

มีผู้เข้าชมบูท๊ จํานวน 100 

คน และให้การตอบรับ

เป็นอย่างดี โดยจาก

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้

ความสนใจและให้การ

สนับสนุน farmer Shop 

24 

 

 

 

10/1/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมหารือกับ

คณะกรรมการ 

บริหาร farmer 

Shop 

 

 

ทีมวิจัย / และ

คณะกรรมกา

รบริหาร 

farmer Shop 

จํานวน 11 คน 

11 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ข้อสรุปในที่ประชุม 

1.  ใช้พื้นที่ของคณะ

เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร ์สร้างเป็นโชว์รูม (Show 

Room) ของโครงการร้าน 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

 

 

 

Farmer Shop โดยตั้ง

ร้านค้าที่ตลาดสุขใจ สวน

สามพราน และ กฟผ. 

เป็น Outlet 

2.  เงินที่จะนํามาลงทุนใน

การก่อสร้างร้าน ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ ในเบื้องต้น

จะใช้การเปิดรับบริจาค

จากผู้สนับสนุน และ

ผู้ประกอบการ 

3.  ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารให้

ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 

1,000 บาท/ราย เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

และนัดประชุมทุกวัน

จันทร์ที่ 2 และ 4 ของ

เดือน โดยนัดครั้งต่อไปใน

วันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 2554 

ณ ห้อง 214 ศูนย์

สารสนเทศสหกรณ์ 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

4.  แนวคิดเด่นของร้าน 

Farmer Shop คือ สินค้าดี 

ราคาถูก ซึ่งสินค้าจะเน้น

จําพวกสินค้ารักษ์สุขภาพ  

5.  แจ้งแก่ผู้ประกอบการ

ที่นําสินค้ามาวางจําหนา่ย

ในร้าน ให้ส่งเรื่องราวของ

สินค้าที่เป็นจุดเด่นมายัง

สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ (สว.สก.) เพื่อให้

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและ

บันทึกไว้ในร้านค้า

อิเล็คทรอนิคส์ของ

เว็บไซต ์

http://cai.ku.ac.th/ 

farmershop/farmershopm

ain.html 

6.  ให้ ดร. อัจฉริยา มณี

น้อย นักวิจัยของ

โครงการฯ เข้าร่วมเป็น
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการบริหารเพิ่ม

อีก 1 ท่าน 

7.  ให้ที่ประชุมร่วมกัน

เสนอแนวคิดวางภาพ

อนาคตที่จะใช้เป็น 

Wording และวิสัยทัศน ์ใน

การสร้างแบรนด์ Farmer 

Shop 

8.  งานเกษตรแฟร ์ม. 

เกษตรศาสตร์ บางเขน ที่

จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ม.ค. 

– 5 ก.พ. 2554 ที่จะถึงนี้

ผู้ประกอบการรายใด

สนใจนําสินค้าร่วมแสดง

และจําหน่ายให้ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ สว.สก. เพื่อ

กําหนดจํานวนสินค้าที่

เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่

จัดแสดงมีขนาดจํากัด 

25 19/1/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมหารือร่วมกับ  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

จํานวน 3 คน 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- รายงานความคืบหน้า

การดําเนินการร้าน 

Farmer Shop  

- การขอจดทะเบียน

เครื่องหมายบริการ 

Farmer Shop ใช้เวลา

ประกาศ 90 วัน หากไม่มี

ผู้ใดคัดค้าน ทางกรม

ทรัพย์สินจะดําเนินการให้

ไปชําระเงิน 

- การจัดทํารายงาน

ความก้าวหน้า และการ

นําเสนอรายงาน มี

กําหนดวันที่ 8 มีนาคม 

2554 

- การจัดบู๊ทงานเกษตร

แฟร ์ในวันที่ 28 มกราคม 

– 5 กุมภาพันธ ์2554 ม ี2 

จุด คือ บนอาคารจักร

พันธ ์และเต้นท์ข้างอาคาร

จักรพันธ ์

- เวทีรับฟังความคิดเห็น

เพื่อกําหนดทิศทาง 

Farmer Shop มีกําหนด
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

จัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ ์

2554 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง 

คือ เช้าและบ่าย 

- นัดประชุมทีมวิจัยครัง้

ต่อไป วันที่ 25 มกราคม 

2554  

26 19/1/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมหารือร่วมกับ

คณะ

กรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

ผู้ประสานงาน 

/ 

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 5 คน 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก 

- ประชุมหารือร่วมกัน

เพื่อเตรียมการดําเนิน 

การร้าน Farmer Shop  

- เตรียมการจัดบู๊ทงาน

เกษตรแฟร ์วันที่ 28 ม.ค. 

ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2554 

27 24/1/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมแนวทาง

ความร่วมมือกับ

ฝ่ายตลาดสด The 

Mall 

ผูจั้ดการส่วน

สรรหาสินค้า

ตลาดสด The 

Mall/นักวิจัย

ประจํา

สถาบันฯ 

จํานวน 3 คน 

3 ห้อง 214 ชัน้2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ผูอํ้านวยการหารือเรื่อง

การส่งเสริมการตลาดข้าว

คุณธรรม 

- ผูจั้ดการหารือปัญหา

เรื่องบรรจุภัณฑ์ของข้าว

เกิดบุญ 

- ผูจั้ดการแนะนําช่องทาง

ทางการตลาดให้ทําการ

ทดลองส่ือสาร ทาง

การตลาด โดยจัดเป็น

สินค้าโปร โมท ซึ่งมี

เง่ือนไข “ระบบเครดิต” 

และ “ระบบฝากขาย”  

- ข้อสรุปคือ ทาง The 

Mall ยินได้สนับสนุน

ส่งเสริม โดยมีแนวทาง

ร่วมมือ  

1. โครงการจําหน่ายสินค้า

ในพื้นที่ประจํา  

2.โครงการ Even Hall  

โดยได้วาง เป้าหมายร่วม

เทศการงานอาหาร

ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 

17-23 มีนาคม 2554 ณ 

The Mall บางกะปิ 

28 31/1/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมหารือร่วมกับ

คณะ

กรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

ผู้ประสานงาน 

/ 

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop 

จํานวน 5 คน 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ผูอํ้านวยการชี้แจงเรื่อง

พืน้ท่ีและการจําหนา่ย

สินค้า 

- หารือเพื่อพิจารณาเรื่อง 

แนวทางการจัด Road 

Show และการเตรียมการ 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

- หารือเพื่อพิจารณา

กรอบแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการร้าน 

Farmer Shop 

29 3/2/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการ

บริหารร้าน Farmer 

Shop  

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 5 คน 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- คณะกรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

ประชุมหารือเพื่อทําความ

เข้าใจและวางแผนในงาน

เกษตรแฟร์ 

- คณะกรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop เชญิ 

ผูอํ้านวยการเข้าร่วม

ประชุมเพื่อรับฟังและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

30 7/2/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ ผศ.ดร.

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วมจํานวน 3 

คน 

3 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- หารือเรื่องรายงาน

ความก้าวหน้า โครงการ 

Farmer Shop  

- หารือเพื่อเตรยีมงาน

ประชุมผู้ประกอบการ 

ร้าน Farmer Shop ในวันที่ 

21/2/54 

- หารือเตรียมการ

วางแผนในการจัดบู๊ท 

Farmer Shop ในงาน 

“อาหารปลอดภัย” ณ 

The Mall รามคําแหง 

ระหว่างวันที่ 17-23 ม.ีค.

54 

31 10/2/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมแนวทาง

ความร่วมมือกับ

ฝ่ายตลาดสด The 

Mall 

ผูจั้ดการส่วน

สรรหาสินค้า

ตลาดสด The 

Mall/คณะ

กรรม 

การบริหาร 

Farmer Shop/

ตัวแทนจาก  

บ. Adums 

จํานวน 10 

คน 

10 The Mall 

รามคําแหง 

- ประชุมหารือวางแผน

เพื่อเข้าร่วมเทศกาลงาน 

“อาหารปลอดภัย”  

- ลงพื้นที่ สถานที่จรงิ

เพื่อสํารวจและประเมิน 

32 14/2/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

ประชุมหารือร่วมกับ

คณะ

กรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 13 

13 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ผูอํ้านวยการแจ้งแก่ที่

ประชุมว่าทางทีมงานและ

คณะกรรมการบริหาร

โครงการร้าน Farmer 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

Shop วาระพิเศษ คน Shop เห็นชอบในการจัด 

Road Show กับ

ห้างสรรพสินค้าเดอะ

มอลล์ ในงานเทศกาล

อาหารปลอดภัย ระหว่าง

วันที่17-23 มีนาคม 2554 

- พิจารณาประเด็นตา่งๆ

ในการจัดบู๊ทวางจําหนา่ย

สินค้า โดยให้เปลี่ยน

ตัวอักษร Farmer Shop 

ใต้ภาพ จากเดิมสีเขียวให้

เป็นสีน้ําเงินเดียวกันกับสี

น้ําเงินของรูปภาพ และ

เพิ่มรายละเอียดด้านบน

ของวงกลมให้มีเบอร์

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ

ด้านล่างเป็นช่ือเว็บไซต์ 

http://cai.ku.ac.th/ 

- สรุปรายการสินค้าที่จะ

วางจําหน่ายในงานรวม 

15 ชนิด 

- การจัดทําป้ายเล่าเรื่อง 

ราวของสินค้าแต่ละชนิด 

มอบหมายให้คุณกมล

ทิพย์ (คุณนก) ออกแบบ

ป้ายเล่าเรื่องขนาด A4 

โดยให้ผู้ประกอบการทุก

ท่านเขียนเรื่องราว พิมพ์

ตัวอักษรขนาด 20 จัดวาง

แนวนอน ส่งให้           

คุณกมลทิพย์ทางอีเมลล์ 

(ภายในวันที่ 20 ก.พ. 

2554) เพื่อจัดทําให้อยู่ใน

รูปแบบเดียวกัน 

- นัดประชุมอีกครั้งวัน

อังคารที่ 1 มีนาคม 2554 

เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์

สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 

214  ชัน้ 2 อาคารวิจัย

และพัฒนา มก. เพื่อ

ติดตามความคืบหน้าใน

การทําป้ายเล่าเรื่อง 

พร้อมดูตัวอย่างขนาดป้าย
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ราคาจากคุณกมลทิพย ์

- ผูอํ้านวยการ ขอหารือ

ในที่ประชุมเรื่องการ

เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการ เนื่องจาก

คุณธนิดา สงวนสนิ ไม่

สามารถเข้าร่วม

ดําเนินงานกับคณะฯ ได้

จึงขอเชิญคุณสะอาด จึง

สมานญาต ิเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการบริหารฯ 

ด้วย  และขอเชิญคุณทิม 

ไทยทว ีผ่านตัวแทนที่มา

เข้าร่วมประชุมในวันนี้คือ

คุณธนกฤต ให้เข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการบริหาร

ฯ อีกท่านหนึ่งด้วย 

- คุณกมลทิพย์ ขอรูป 

display ที่ผู้ประกอบการ

เคยออกงานมาก่อนหน้านี้

ว่ามีลักษณะเป็นอย่าง 

ไร โดยให้ส่งรูปไปที่

อีเมลล์แอดเดรส 

designsense2004@yaho

o.com เพื่อนําไปออก 

แบบรูปแบบการจัดวาง

สินค้าให้เป็นที่น่าสนใจ 

33 21/2/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การจัดเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นเพื่อ

กําหนดทิศทาง 

Farmer Shop 

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer  Shop 

/

ผู้ประกอบกา

รจํานวน 30 

คน 

30 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- รศ.จุฑาทิพย์ ประธาน

ในที่ประชุมกล่าวต้อน 

รับผู้เข้าร่วมและชี้แจง

กําหนดการของเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นเพื่อกําหนด

ทิศทาง Farmer Shop 

- จากนัน้ รศ.จุฑาทิพย ์

ได้เกริ่นนํา สําหรับการ

ดําเนินโครงการจะเป็น

เรื่องของการคัดสรรสินค้า 

พัฒนาสินค้า การวางแผน

การจัดหาและจําหน่าย 

การบริหารจัดการร้านค้า

ปลีก ภาย 

ใต้แบรนด์ Farmer Shop 

- ผศ.ดร.อภิรดี หัวหนา้
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

โครงการ กล่าวเสริมว่า

โครงการนี้ต้องการ

ผู้เข้าร่วมงานที่มีความ

เสียสละ มีแนวคิด

เหมือนกัน เพื่อที่จะช่วยให้

การดําเนินงานไปด้วยกัน

ได ้คือไม่คิดถึงแต่กําไร

เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 

ต้องคํานึงถึงการให้

กลับคืนสูสั่งคมด้วย 

ดังนั้นจึงต้องได้ผลผลิตที่

มีคุณภาพดีต่อผู้บริโภค 

- จากนัน้ รศ.จุฑาทิพย ์

กล่าวเชิญ คุณมณฑา

ทิพย์ ผจก.ทั่วไปกลุ่ม

ธุรกิจครบวงจรเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ เล่า

ประสบการณ์ร้านค้าปลีก

ให้ 

แก่ที่ประชุม 

- เมื่อคุณมณฑาทิพย์

แนะนําหลักการเรียบ 

ร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่าน

ซักถามแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น โดยมี รศ.จุฑา

ทิพย์ เป็นผูต้ัง้คําถาม 

- รศ.จุฑาทิพย์ กลา่ว

สรุปว่าทุกคนที่เข้ามาใน

โครง 

การต้องมองทะลุและเห็น

ด้วยกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการนี้ และกล่าว

ขอบคุณ คุณมณฑาทิพย ์

ผู้บรรยายพิเศษในวันนี้

พร้อมมอบของที่ระลึก

และถ่ายภาพร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารฯ 

- จากนั้นเข้าสู่การชี้แจง

รายละเอียดโครงการฯ 

เพิ่มเติมโดยเปิดโอกาสใน

ผู้เข้าร่วมเวทีแนะนํา

ตัวเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

เข้าร่วมโครงการ 

- เมื่อผู้ประกอบการ

แนะนําตัวครบทุกคนแล้ว 

รศ.จุฑาทิพย์ จึงชี้แจง

ประเด็นที่ต้องเป็น

โครงการ Farmer Shop 

เนื่องจากเคยทํา MOU กับ

กลุ่มธุรกิจสหกรณ์เม่ือ 5 

ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้

อาจจะได้มีอะไรบางอย่าง

ไปเจรจาธุรกิจกับกลุ่มนี้

ได้บ้าง เพื่อเป็นจุดคานงัด

คานง้าง โดยจะเลือก

ผู้ประกอบการที่มีใจคิด

พึ่งพาตนเอง และร่วมมือ

กันในการเริ่มต้นตั้งร้าน 

Farmer Shop ซึ่งตอ้งให้

ผู้ประกอบการวาง

ตําแหน่งเดิมไว้แล้วเข้า

มาร่วมงานกับทีมวิจัยของ

โครงการฯ 

- รศ.จุฑาทิพย์ ต้องการ

ถามว่าผู้ประกอบการแต่

ละท่านจะมีส่วนช่วยกับ

ร้าน Farmer Shop อย่าง 

ไรบ้าง เราจะช่วยเหลือกัน

ได้อย่างไร โดยขณะ 

นี้เรามีสินค้าประมาณ 

130 รายการ และจะมี

การคัดเลือกต่อไปอีก 3-

4 เวท ีในอีก 6 เดือน

ข้างหน้า และมีคําถามว่า

ผู้บริโภคจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของร้านได้อย่างไร 

- รศ.จุฑาทิพย์ อธิบายถึง 

พันธกิจ,กลุ่มเป้าหมาย,

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับและปัจจัยสู่ความ 

สําเร็จของโครงการฯ 

- เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรับสมัคร

สมาชิกผู้ประกอบการ 



 1-18 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

34 8/3/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมเพื่อ

นําเสนอรายงาน

ความก้าวหน้า

โครงการ 

 

 

ผูอํ้านวยการ

ฝ่าย4 สกว./

หัวหน้า

โครงการวิจัย/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop/

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฯ/ผู้

ประกอบร้าน 

Farmer Shop/

นักวิจัย/

เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัย

จํานวน 39 

คน 

39 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. รายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย 

2. รับฟัง ข้อเสนอแนะ

ต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

35 8/4/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

โครงการพัฒนาตัว

แบบ Farmer Shop 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฯ 

จํานวน 6 คน 

6 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ทราบถึงความคืบหน้า

ของโครงการวิจัย 

2. รับฟัง ข้อเสนอแนะ

ต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

36 11/4/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร 

Farmer Shop 

หัวหน้า

โครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop/

ผูอํ้านวยการ

ศูนย์ปฏิรูป

ที่ดินจํานวน 9 

คน 

9 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. สรุปการจัด Road 

Show โครงการร้าน 

Farmer Shop ในงาน

อาหารปลอดภัย ณ เดอะ

มอลล์          บางกะปิ 

ปัญหา – อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 

2. แนวทางในการ

ดําเนินการ Farmer Shop 

ในอนาคต 

37 21/4/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

การจดทะเบียนร้าน 

Farmer Shop 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฯ/

กรรมการและ

เลขานุการ

สหกรณ์ออม

ทรัพย ์จํานวน 

4 คน 

4 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1.หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

เกี่ยวกับการจดทะเบียน

ร้าน Farmer Shop  

2.หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

เกี่ยวกับประเภทของการ

จดทะเบียนร้าน Farmer 

Shop ว่าจะจดทะเบียนใน

รูปแบบใดซึ่งเบื้องต้นได้
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

จําแนกออกเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ 1.) มูลนิธิ 

2.) บริษัท 3.) ห้างหุ้นสว่น  

4.)สหกรณ์ 

3.หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

เกี่ยวกับการสิทธิของ

สมาชิกร้าน Farmer Shop 

โดยระยะแรกเป็นสมาชิก

วงในและสมาชิกวงนอก 

4.หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

เกี่ยวกับการที่จะให้

มหาวิทยาลัยมาเป็น

นายทุนในการสร้างร้าน 

Farmer Shop  

5.หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

เกี่ยวกับผลกําไรใน

อนาคตว่าเมื่อมีกําไรจะ

ออกกฎข้อบังคับอย่างไร 

38 10/5/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 5 

หัวหน้า

โครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 8 คน 

8 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ประเมินผล Road 

Show ครั้งที่ผ่านมา ณ 

ห้างสรรพสินค้าเดอะ

มอลล์ สาขาบางปะป ิ

2. ติดตามความก้าวหน้า

การประสานงาน Road 

Show ณ สอ.วชิร

พยาบาล จก. และร้าน

สหกรณ์กรุงเทพฯ จก. 

3. การจัดตั้งและ

ดําเนินงานโครงการร้าน 

Farmer Shop ณ คณะ

เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

4. แผน Road Show 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –

ธันวาคม 2554 

5.แผนการคัดสินค้า 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

6.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

7.การเผยแพร่รายงาน

ของคณะกรรมการบริหาร 

Farmer Shop 

39 19/5/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 6 

หัวหน้า

โครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 7 คน 

7 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ติดตามความก้าวหน้า

การประสานงาน Road 

Show ณ สอ.วชิร

พยาบาล จก.และร้าน

สหกรณ์กรุงเทพฯ จก. 

2. การจัดทํากล่อง

ของขวัญปีใหม ่Farmer 

Shop 

3. หารือการจัดทํา Model 

ร้าน Farmer Shop 

สําหรับ Road Show 

4. ความก้าวหน้าในการ

จัดหาเครื่อง Barcode 

5. ความก้าวหน้าการ

ติดต่อขอ Barcode 

40 19/5/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร 

Farmer Shop  

(วาระพิเศษ) 

หัวหน้า

โครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer shop 

จํานวน 6 คน 

6 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. คณะกรรมการบริหารฯ 

ได้เดินทางไปพูดคุย

รายละเอียดกับตัวแทน

ร้านสหกรณ์ กฟผ. 

2. หาข้อสรุปในการนํา

สินค้าโครงการ Farmer 

Shop ไปวางจําหน่ายใน

ร้านสหกรณ์ กฟผ. 

3. ห้างสรรพสนิคา้เดอะ

มอลล์ งามวงศว์านเสนอให้ 

ร่วมจัดแสดงสนิคา้เพ่ือ

จําหนา่ยใน Home Fresh 

Mart 

41 6/6/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมคัดเลือก

สินค้าร้านFarmer 

Shop ครั้งที่3 

หัวหน้า

โครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop/

ผู้ประกอบกา

รจํานวน 26 

คน 

26 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.ได้เชิญ คุณนริศ 

รองกรรมการผูจั้ดการ  

บ.รีเทลลิงค ์จํากัด เขา้

ร่วมประชุมพร้อมทัง้

บรรยายพิเศษในหัวขอ้ 

“เรื่องเล่าประสบการณ์

ร้านค้าปลีก” มีการเปิด

เวทีให้ซักถามและแนะนํา

เทคนิคต่างๆ ด้านแผนกล

ยุทธ์ในการบริหาจัดการ 

ร้านค้าปลีก 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

2. ผอ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้

ประกอบแนะนําสินค้าที่

นํามาเสนอ เพื่อให้คณะ 

กรรมการร่วมคัดสรร

สินค้าเพื่อเข้าโครงการ 

3. หัวหน้าโครงการเป็นผู้

ประกาศผลการคัดสรร  

มีผู้ประกอบการ ที่เขา้รว่ม

เป็นสมาชิกโครงการฯ 17 

ราย มีสินค้าที่ผ่านการ

คัดเลือกจํานวน 79 

รายการจาก 81 รายการ 

ซึ่งมีสินค้าที่ไม่ผ่านจํานวน 

2 รายการ ได้แก่สินค้า

ประเภทของที่ระลึก คือ ที่

แขวนโทรศัพท์มือถือ และ

นาฬิกา จาก หจก.เจโปร

ดักส์    

4. ผอ.ไดเ้ชญิ

ผู้ประกอบการที่เขา้รว่ม

เวทคีัดสนิคา้ในวนันี้เข้า

รว่มออกบูท๊ ในวนัที่ 15 

กย. 54 ซึ่งเป็นวนัสถาปนา

สถาบันฯ ณ อาคาร

สารนเิทศ 50 ป ีมก.            

42 6/6/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop  ครั้งที่ 7 

หัวหน้า

โครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 7 คน 

7 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. รศ.จุฑาทิพย์ มอบให้

คุณสุขุม แจ้งเรื่องเพื่อ

ทราบแก่ที่ประชุมความว่า 

จากที่ได้ติดต่อกับ

ผูจั้ดการร้านสหกรณ์ 

กฟผ. ทางร้าน Farmer 

Shop ได ้Shelf ในการวาง

สินค้า ขนาด 180 ซม.  

3 ชัน้ จํานวน 2 อันและ

ขอกําหนดการนําส่งสินค้า

และการไปออกแสดง

สินค้าเพื่อการ

ประชาสัมพันธ ์ภายใน

วันที่ 7 ม.ิย.54 

2. โครงการร้าน Farmer 

Shop จะนําสินค้าขึ้น 

Shelf ที่ร้านสหกรณ์ 

กฟผ.โดยเริ่มสง่ของครัง้
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

แรกในวันที่ 13 มิ.ย.54 

และจัดแสดงสินค้าเพื่อ

การประชาสัมพันธ์ในวันที่ 

16-17 มิ.ย.54 กรณีที่ไม่

สะดวกให้เล่ือนเป็นวันที่ 

23-24 ม.ิย.54 

43 13/6/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop   

หัวหน้า

โครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 7 คน 

7 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.ได้มอบให้ คุณสุขุม

ดําเนินการเรื่องจัดทําป้าย

ช่ือร้าน Farmer Shop รูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 

18*14 นิ้ว สําหรับติดตั้งที่ 

Shelf วางสินค้า โดยใช้

งบประมาณของโครงการ 

4. รศ.จุฑาทิพย์ ได้เสนอ

ให้จัดทํากล่องขนาดเล็กที่

เป็นรูปคุณบุญซื่อ โดยใช้

บรรจุกล้วยอบเล็บมือ 

นางเปน็การนําร่อง 

นอกจากนี้อาจทําแถบ

คาดสินค้าเพื่อใช้คาด

สินค้าประเภทที่ลักษณะ

เป็นขวดต่างๆ อีกด้วย 

5. มีการกําหนดเวที

คัดเลือกสินค้าร้าน 

Farmer Shop ครั้งต่อไป

วันอังคารที่ 28 ม.ิย.54 

44 14/6/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือกับ

ตัวแทนจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์จาก

โครงการ

พระราชดําริ 

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

สํารับโบราณ/

เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันฯ 

จํานวน 3 คน 

3 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.สถาบันฯ ชวนคุณ

อ้อเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

ร้าน Farmer Shop เพื่อหา

สินค้าจากแหล่งผลิต

โดยตรงที่เป็นกลุ่มสําหรับ 

1 shelf (20 รายการ) ซี่ง

จะมีการเปิดตัวร้าน ที่

คณะเศรษฐศาสตร ์มก. 

2. ผอ.สถาบันฯ ไดเ้ชญิ

ชวนคุณอ้อนําสินค้ามา

นําเสนอคัดสินค้า

โครงการ Farmer Shop 

ในวันที่ 28 มิถุนายน 54 

พร้อมทั้งแนะนําให้คุณอ้อ

นําสินค้าตัวอย่างมา

นําเสนอในรูปแบบ คือ 

2.1 ใส่ถุงซิป 20 ชนิด 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ราคาไม่เกิน 35 บาท โดย

มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น

นิสิต 

2.2 อาหารเบรกระหว่าง

ประชุม เชน่ ทองม้วน 

ราคา 5-10 บาท 

2.3 สินค้าที่เหมาะสม

สําหรับจัดวางเป็นกิ๊ฟเซ็ต

ในกล่องตัวอย่าง ราคา

ประมาณ 200-300 

บาทพรีเมี่ยม ราคา 500 

บาท 

45 15/6/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและข้าว

ฟ่างแห่งชาต ิ

ผอ.ศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและ

ข้าวฟ่าง

แห่งชาตแิละ

คณะ จํานวน 

7 คน 

7 ชัน้ 2 ศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและข้าว

ฟ่างแห่งชาต ิ       

(ไร่สุวรรณฯ) 

1. ผอ.สถาบันฯ ได้อธิบาย

เกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้

ทราบถึงเป้าหมายของ

โครงการ ผอ.ศูนย์ฯ และ

คณะมีความเห็นตรงกัน

เรื่องการเข้าร่วมเป็น

พันธมิตรของโครงการ 

Farmer Shop  

2. ผอ.ศูนยฯ์ มีความ

ประสงคท์ี่จะให้ Shelf 

Farmer Shop ตัง้อยูภ่ายใน

หนา้รา้นของทางศูนย์ฯ 

แลว้จัดทํา Story เกี่ยวกับ

สนิคา้ของโครงการ Farmer 

Shop โดยให้สหกรณเ์ป็น

กลไกในการเช่ือมโยงกับ 

มก. ซ งจะมีค่าการตลาด 

15% ถา้สง่ผา่นทาง

สหกรณ์ และมกีารทดสอบ

ปีละ 2 ครัง้ สัญญาปตีอ่ปี 

3. ผอ.สถาบันฯ มีความ

ประสงค์ให้ทางศูนย์ ส่งน้ํา

ข้าวโพดมาจําหนา่ยทุกวัน

พุธ  เพื่อทํา Daily Fresh 

วันต่อวัน 

4. ผอ.สถาบันฯ หารือ

เรื่องข้อมูลย้อนกลับ เพื่อ

นํามาใช้ในการประเมินผล

ในรอบ 1 ปี  

โดยผอ.สถาบันฯ ได้เสนอ

ให้มีการทํา Report  
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ทุกๆ เดือนและทุกๆ 6 

เดือนจะมีการประชุมสรุป

งาน และผอ.ศูนย์ได้ขอให้

มีเจ้าภาพหลักในการ

ติดต่อประสานงานของ

ทางศูนย์ฯ กับทางสถาบัน

ฯ 

46 17/6/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ ตัวแทน        

บริษัท เอด้าซอฟท์ 

จํากัด 

Business 

Development 

Specialist  

บ.เอด้าซอฟท์ 

จํากัด จํานวน 

6 คน 

6 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.ได้เชิญคุณวุฒิชัย

ตัวแทนจาก บ.เอดา้

ซอฟท ์เพื่อหารือเรื่อง 

Software Hardware และ

เตรียมความพร้อมสําหรับ

การวางระบบในร้าน          

farmer shop 

2. คุณวุฒิชัย ได้แนะนํา

และเปรียบเทียบข้อ

แตกต่างสําหรับ

เครื่องพิมพ์แบบ Dot 

Matrix กับ Thermal 

Printer  รวมถึงราคา

เบ้ืองต้นสําหรับจัดเตรยีม

งบประมาณเพื่อให้ทาง 

ผอ.พิจารณาในการส่ังซือ้ 

3. ผอ.ได้สอบถามคุณวุฒิ

ชัยเรื่อง Bar Code ซึ่ง

คุณวุฒิชัยกล่าวว่า

โปรแกรม AdaPos จะรัน

บน Window XP Service 

Pack 3 เท่านัน้ และถา้

สินค้าใดไม่มี Bar Code 

จําเป็นจะต้องส่ังซือ้

เครื่องพิมพ์ Bar Code 

และสติ๊กเกอรสํ์าหรับ

พิมพ ์Bar Code รวมถึง

เครื่องยิง Bar Code 

4. ผอ.สอบถามคุณวุฒิชัย 

ถึงวิธีการ Training ระบบ 

Software ซึ่งคุณวุฒิชัย

แนะนําว่า การ Training ที่ 

บ.นั้นมีอุปกรณ์ครบและ

สามารถให้ความรู้ไดอ้ยา่ง

เต็มที่ กว่าการ Training 

ก่อนที่จะขึ้นระบบที่หนา้
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ร้าน 1 วัน ซึ่ง

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

เลือกวิธีนี้เพื่อเป็นการ

ประหยัดเวลา 

47 23/6/5

4 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับผูจั้ดการร้าน

สหกรณ์กรุงเทพ 

จํากัด 

นักวิจัย/ 

ผูจั้ดการร้าน

สหกรณ์

กรุงเทพ 

จํากัด จํานวน 

3 คน 

3 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.เชญิรา้นสหกรณ์

กรุงเทพ จํากัด เข้าร่วม

โครงการ Farmer Shop 

สําหรับการนําสินค้า

มาร่วมจําหน่ายในเชลฟ์

ของโครงการ Farmer 

Shop ณ Outlet ไร่สุวรรณ 

และร้าน Farmer Shop ณ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มก.

บางเขน 

2. ผอ.ได้ขอความร่วมมือ

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ 

จํากัด ในการจัดกระเช้า/

ชุดของขวัญปีใหม่ ส่งให้

ทางร้าน Farmer Shop 

ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

3. ผอ.ได้ขอความร่วมมือ

วิทยากรจากร้าสหกรณ์

กรุงเทพ จํากัด เพื่อให้

ความรู้การจัดเชลฟ์ให้กับ

เจ้าหน้าที่ สว.สก. 

4. ผูจั้ดการร้านสหกรณ์

กรุงเทพ ยินดีให้ความ

ร่วมมือ ทั้งนี้ได้ขอให้ทาง 

สว.สก.ทําหนังสือถึง

ประธานร้านสหกรณ์

กรุงเทพ จํากัด ในความ

ร่วมมือดังกล่าว 

48 28/6/5

4 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ Organize 

จาก สกว. 

นักวิจัย/

Organize  

จาก สกว. 

จํานวน 7 คน 

7 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.หารือร่วมกับ 

Organize จาก สกว. 

เกี่ยวกับ Concept ของ

ทาง ร้าน Farmer Shop 

และตลาดสุขใจ ในงาน

มหกรรมสกว. 

49 28/6/5

4 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมคัดเลือก

สินค้าร้าน Farmer 

Shop ครั้งที่ 4 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

Farmer Shop/

ผู้ประกอบกา

ร/Supplier 

25 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.ชี้แจงรายละเอียด

โครงการ Farmer Shop  

2. ประชุมหารือการวาง

ระบบจัดซือ้รา้น Farmer 

Shop  
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

จํานวน 25 

คน 

3. นําสินค้าเพื่อให้

คณะกรรมการคัดเลือก 

และสรุปผลการตัดสนิมี

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

เป็นสมาชิกโครงการฯ 3 

ราย มีสินค้าที่ผ่านการ

คัดเลือกจํานวน 13 

รายการ  

50 8/7/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 8 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer shop

จํานวน 8 คน 

8 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.แจ้งในประชุมวา่

ได้รับเชิญจาก ผอ.ไร่

สุวรรณฯ ให้นําสินค้าใน

โครงการ Farmer Shop  

ไปวางจําหนา่ยที่ร้านโดย

จะหักค่า GP 15% โดยที่

ประชุมเห็นตกลงจะนํา

สินค้าไปจําหน่ายบนเชลฟ์

ที่ทางไร่สุวรรณฯจัดไวใ้ห้ 

2. หารือเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าในการ

ประสานงานนําสินค้าวาง

จําหน่าย ณ ร้านสหกรณ์ 

กฟผ. จํากัด 

3. หารือเรื่องกลอ่ง Gift 

Set Farmer Shop 

4. หารือการนําสินค้าร้าน 

Farmer Shop วาง

จําหน่ายในร้านไร่สุวรรณ

ฯ 

5. การเตรียมการสําหรับ

การจําหน่ายสินค้าในร้าน 

Farmer Shop คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. 

6. ผอ.ได้แจ้งว่าสินค้าของ

โครงการที่ยังไม่มีบาร์โค้ด

ได้ติดต่อขอบาร์โค้ด คาด

ว่าจะได้หมายเลขสําหรับ

สินค้า 100 รายการ หาก

ไม่เพียงพออาจขอใช้

บาร์โค้ดขอคุณสะอาดที่

เคยขอมาและไม่ได้ใช้มา

สํารองในโครงการ 

7. ผอ.ได้ขอให้

คณะกรรมการฯ ร่วมกัน
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

จัดทําสรุปภาพรวมวา่

ตั้งแต่ออก Road Show ใน

นามโครงการร้านมี

ยอดขายและอุปสรรค

อย่างไรบ้างมีข้อเสนอแนะ

ใดบ้าง โดยขอให้คุณสุขุม 

ช่วยรวบรวม 

51 8/7/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 9 ตัวแทน

ศูนย์วิจัยข้าวโพด

และขา้วฟา่งแห่งชาติ  

(ไร่สุวรรณฯ) 

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop/

ผอ.ไร่สุวรรณ

ฯและทีมงาน

จํานวน 10 

คน 

10 ศูนย์วิจัยข้าวโพด

และข้าวฟ่าง

แห่งชาติ  

(ไร่สุวรรณฯ) 

ผอ.ได้เชิญคณะกรรมการ

บริหารร้าน Farmer Shop 

เดินทางไปที่ Outlet ไร่

สุวรรณฯ เพื่อหารือกับ 

ผอ.และทีมงานไร่สุวรรณ

ฯ เพื่อดูสถานที่ ก่อนนํา

สินค้าในโครงการ Farmer 

Shop วางจําหนา่ยบน

เชลฟ์ของไร่สุวรรณฯ และ

หารือเกี่ยวกับวิธีการ

จัดส่งสินค้า 

52 12/7/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับช่างร้าน 

Farmer Shop  

(หน้าคณะ

เศรษฐศาสตร)์ 

ช่างร้าน 

Farmer Shop/

หัวหน้า

โครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 7 คน 

4 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1.ผอ.เชิญช่างร้าน Farmer 

Shop มาประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารร้าน 

Farmer Shop เพื่อคุย

รายละเอียดและต่อลอง

ราคา พร้อมทัง้นัดวันเริ่ม

เข้าทําร้านและหารือเรื่อง

การเซ็นสัญญา 

53 19/7/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ประชุมหารือร่วมกับ

ช่างร้าน Farmer 

Shop  

(หน้าคณะ

เศรษฐศาสตร)์ 

ช่างร้าน 

Farmer Shop/

หัวหน้า

โครงการวิจัย

จํานวน 3 คน 

20 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.หารือกับช่างทํารา้น 

Farmer Shopร่วมกับ

คณะกรรมการร้าน 

Farmer Shop เพื่อต่อรอง

ราคา นัดวันเข้าทําร้าน

และการเซ็นสัญญา  

54 25/7/5

4 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุมหารือร่วมกับ 

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ 

(นักวิจัย) 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วมจํานวน 2 

คน 

7 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1.ร่วมประชุมหารือเพื่อ

ขับเคล่ือนโครงการวิจัยให้

เป็นไปตามแผนการ

ดําเนินการวิจัย โดยม ี

Outline ดังนี้ 

บทที่ 1 บทนํา 

บทที่ 2 ผลการดําเนินการ

วิจัย 

บทที่ 3 ผลผลิตการวิจัย 

บทที่ 4 ข้อค้นพบจาก
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

งานวิจัย 

ภาคผนวก  

55 28/7/5

4 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการตัว

แบบ Farmer 

Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 10 

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer shop

จํานวน 7 คน 

700 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้

มอบให้หัวหนา้

โครงการวิจัยร่วมนําเสนอ

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

และพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

แก่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

2. หัวหน้าโครงการวิจัย

ตัง้คําถามในที่ประชุมว่า

การทําโครงการวิจัยร้าน 

Farmer Shop นี้มีอะไร

เป็นตัวเช่ือมโยงทุกฝา่ย

เข้าด้วยกัน 

3. ประธานกรรมการร้าน 

เสนอให้มีการจัดทํา

วิดีทัศน์เพื่อนําเสนอ

เส้นทางความเป็นมาของ

ผลิตภัณฑ์แตล่ะชนิด เพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์แก่

กลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่ง 

56 2/8/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับนักวิจัย

โครงการ farmer 

Shop 

นักวิจัย

โครงการ 

Farmer Shop

จํานวน 2 คน 

30 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.หารือร่วมกับนักวจัิย

โครงการ Farmer Shop 

เกี่ยวกับการตกแต่ง

ภายในร้าน Farmer Shop  

ซึ่ง ผอ.ไดม้อบนักวิจัย

โครงการเกี่ยวกับการทํา

ถุง Farmer Shop และการ

ทําโมเดลคุณบุญซื่อรา้น 

Farmer Shop 

57 3/8/54 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 11 

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer shop

จํานวน 7 คน 

11 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.หารือร่วมกับคณะ

กรรมการบริหารร้าน 

Farmer Shop เรื่องโจทย์

ของโครงการฯ ที่จะทําใน

ระยะ 2 ปีต่อไปคือ จะ

สร้างความประทับใจแก่

กลุ่มลูกค้าและ

ผู้ประกอบการ 

2. รายงานความก้าวหน้า

การตกแต่งร้าน Farmer 

Shop ขณะนี้อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ คาดว่าจะแล้ว
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

เสร็จส่งงานได้ภายในวัน

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 

โดยจะใช้ไฟแบบ Daylight 

หลอดยาวเพื่อความสว่าง

ในร้าน สําหรับร้าน

จําหน่ายข้าวสารจะยังไม่

นําระบบคอมพิวเตอร์ลง

ไว้ในร้าน โดยจะขายแบบ

ใช้การจดบันทึก และ

นําไปลงบันทึกในระบบ

คอมพิวเตอร์ร่วมกับร้าน 

Farmer Shop ที่จําหน่าย

สินค้าเกษตรแปรรูปอกี

ร้านหนึ่งไปก่อน 

3. ผอ.ขอหารือในที่

ประชุมเรื่องถุงผ้าของร้าน 

Farmer Shop ซึ่งได้

มอบหมายให้คุณดวงทพิย ์

ระเบียบ เป็นผู้ติดต่อร้าน

ตัวแทนจัดทําถุงผ้าที่มีช่ือ

ร้านบนตัวถุง โดยนําเสนอ

แบบให้ที่ประชุมร่วมกัน

พิจารณา ซึ่งราคาถุงผ้าที่

ติดต่อไว้ในเบื้องต้นใบละ 

85 บาท 

4. การหักค่าส่วนต่าง (ค่า 

GP) ให้หักที่ 20% เป็น

มาตรฐานของร้าน ยกเว้น

ของสดและข้าวกล่องคิด

ตามแต่ละกรณี 

5. เรื่องสติ๊กเกอร์ของ 

Farmer Shop ที่จะใช้ติด

บนตัวสินค้านัน้ ที่ประชุม

เห็นพ้องให้จําหน่ายแก่

ผู้ประกอบการโดยคิด

ราคาพิเศษ เพื่อให้

ผู้ประกอบการนําไปใช้ติด

บนตัวสินค้าที่จะวาง

จําหน่ายในร้าน Farmer 

Shop และให้คุณสายสุดา

ติดต่อคุณกิติวรรณ (พี่

โอม) ตัวแทนร้านจัดทํา

สติ๊กเกอร์เข้าพูดคุย
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

รายละเอียดราคาการ

ผลิต 

6. เรื่องข้าวแกง ที่คุณ

สุขุม ไวทยธํารงค ์จะเป็น

ผูจั้ดทําเพื่อวางจําหนา่ย

ในร้านนัน้ ให้ทําสติ๊กเกอร์

บอกรายการอาหาร 

พร้อมสรรพคุณของ

อาหารในกล่อง และบอก

ปริมาณแคลอรี่ไว้หน้า

กล่องด้วย โดยถ้าลูกค้า

ต้องการส่ังอาหารกล่อง

ล่วงหน้า ต้องส่ังล่วงหนา้

อย่างน้อย 2 วัน และเก็บ

มัดจํา 50% ของราคา

สินค้า 

7. เรื่องถุงพลาสติก

สําหรับใส่สินค้านัน้  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

เสนอว่าต้องการใช้

ถุงพลาสติกแบบย่อย

สลายได ้คุณกาญจนา  

จึงติดต่อผูจั้ดจําหน่ายเพื่อ

สอบถามราคา พบว่าถุง

ย่อยสลายได้นั้นมีอายุ

เพียง 6 เดือนเทา่นั้นจะ

เริ่มเส่ือมสภาพ 

นอกจากนี้ต้องสั่งจํานวน

อย่างต่ํา 300 กิโลกรัม ที่

ประชุมจึงเห็นควรให้ใช้

ถุงพลาสติกแบบปกติไป

ก่อนในเบ้ืองต้น 

58 15/10/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุมหารือร่วมกับ

นักวิจัยโครงการ 

farmer Shop 

นักวิจัย

โครงการ 

Farmer Shop

จํานวน 2 คน 

60 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.หารือร่วมกับนักวจัิย

โครงการ Farmer Shop 

เกี่ยวกับการตกแต่ง

ภายในร้าน Farmer Shop  

ซึ่ง ผอ.ไดม้อบนักวิจัย

โครงการเกี่ยวกับการทํา

ถุง Farmer Shop และการ

ทําโมเดลคุณบุญซื่อรา้น 

Farmer Shop 

59 24/10/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

การประชุมร่วมกับ

สมาชิกโครงการซื้อ

นักวิจัย/

ผู้บริโภค/

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัย 

- การประชุมร่วมกับ        

คุณสมพงษ์ โหตระไว   
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ข้าวจากชาวนา 

(คุณสมพงษ ์โหตระ

ไวศยะ)  

ตัวแทน

จําหน่าย 

และพัฒนา มก. ศยะ สมาชิกโครงการ

ซื้อข้าวจากชาวนา           

โดยสนใจเป็นตัวแทน       

นําข้าวหอมมะลิเกิดบุญ 

ไปจําหน่ายยังหมู่บา้น

หมู่บ้านการ์เดนท์            

โฮมย่านดอนเมือง           

ซึ่งเป็นชุมชนขนาด 600 

หลังคาเรือน 

- โครงการซื้อข้าวจาก

ชาวนาให้สิทธิ์ในการเป็น

ตัวแทนจําหน่ายข้าวของ

โครงการในเขตหมู่บ้าน

การ์เดนโฮม เขตดอน

เมืองแก่คุณคุณสมพงษ ์

โหตระไวศยะ แต่เพียงผู้

เดียว กําหนดการชําระ

เงินในลักษณะซื้อขาด

โดยจะชําระค่าสินค้า

ครบทัง้จํานวนในการ

ส่ังซือ้สินค้าสําหรับรอบ

ถัดไป  

60 25/10/ 55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

จัดบูท๊

ประชาสัมพันธ์

โครงการซื้อข้าว

จากชาวนา ใน

ตลาดนัดกรมป่าไม้ 

นักวิจัย/

Farmer shop 

young 

ambassadors/

ประชาคม 

กรมป่าไม.้/

ผู้บริโภค

ผู้สนใจทั่วไป 

125 ตลาดนัด 

กรมป่าไม้ 

- การประชาสัมพันธ์

โครงการซื้อข้าวจาก

ชาวนา โดยทีม Yong 

Ambassador ให้

ประชาคม มก. ได้

บริโภคข้าวจาก

เกษตรกร 

61 26/10/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมสรุป

โครงการซื้อข้าว

จากชาวนา  

ณ ตลาดนัด 

กรมป่าไม้ 

นักวิจัย/

Farmer shop 

young 

ambassadors 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และ

จําหน่ายสินค้าในงาน

ตลาดนัดกรมป่าไม้ 

- มีผูใ้ห้ความสนใจใน

กิจกรรม 100 ราย 

- มีผู้ให้ความสนใจและให้

การสนับสนุนโดยการ

สมัครเป็นสมาชิก

โครงการ จํานวน 18 

ราย 

62 26/10/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

การประชุมสรุป

โครงการซื้อข้าว

นักวิจัย/

Farmer shop 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

- การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และ
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

จากชาวนา  

ของตลาดนัด            

ธงเขียว 

young 

ambassadors 

พัฒนา มก. จําหน่ายสินค้าในงาน

ตลาดนัดกรมป่าไม้ 

- มีผูใ้ห้ความสนใจใน

กิจกรรม 60 ราย 

- มีผู้ให้ความสนใจและให้

การสนับสนุนโดยการ

สมัครเป็นสมาชิก

โครงการ จํานวน 41 

ราย 

63 9/11/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารร้าน Farmer 

shop  

นักวิจัย/ 

คณะกรรม 

การบริหาร

ร้าน Farmer 

shop 

7 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ติดตามความก้าวหน้า 

Outlet ไร่สุวรรณ 

- ผลการดําเนินงาน

โครงการร้าน Farmer 

Shop ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. 

- โครงการของขวัญปใีหม่ 

ประจําป ี2556 

64 15/11/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

สําหรับการจัดตัง้

บูท๊ Farmer shop ณ 

โรงพยาบาลนครธน 

นักวิจัย/

คณะกรรมกา

รบริหารร้าน 

Farmer shop 

ผู้บริหาร

โรงพยาบาล

นครธน 

7  ห้องประชุม

แผนกโภชนาการ 

โรงพยาบาลนคร

ธน 

- หารือเรื่องการเปิด 

Outlet Farmer Shop 

ภายในโรงพยาบาล         

นครธน 

- โรงพยายาบาลนครธน

ร่วมกับร้าน farmer 

shop นําสินค้าเข้าร่วม

จําหน่ายที่ร้านค้าของ

โรงพยาบาลก่อน 

เนื่องจากยังไม่มีร้าน 

Outlet แบบเป็นรูปแบบ  

- มอบหมายให้คุณ

เสน่ห์ลตา เป็นผูจั้ดหา

ทําเลในการจัดบูท๊ 

Farmer shop  

65 16/11/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

จัดทําคู่มือร้าน 

Farmer shop 

เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมสรุปกําหนด

โครงร่างของคู่มือ ดังนี้ 

 - หน้าปก 

 - คํานํา 

 - สารบัญ 

- เกี่ยวกับร้าน Farmer 

Shop 

- ทําเลที่ดีและ

บรรยากาศในร้าน...    

ของเรา 

- ใครครือ
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

กลุ่มเป้าหมายและทํา

อย่างไรถึงจะรู ้? 

- วิธีจัดหาสินค้ามา

จําหน่ายในร้าน 

- การกําหนดราคา

สินค้า 

- เทคนิคการจัดหาร

และส่ังซือ้ 

- เทคนิคการจัด             

ชั้นสินค้า 

- แคชเชียร์และการขาย 

- การบริหารสินค้า         

คงคลัง 

- การทํารายงาน

การเงิน 

- ข้อควรระวังและความ

เสี่ยงต่างๆ 

- กิจกรรมที่ต้องทํา 

(ประจําวัน/

ประจําเดือน) 

- ภาคผนวก 

66 30/11/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมคัดเลือก

สินค้า Farmer shop 

ครั้งที่ 8 ภาคเช้า 

ผู้ประกอบ 

การที่สนใจ

เข้าร่วม

โครงการ 

25 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตร ์

บางเขน 

- การประชุมคัดเลือก

สินค้าโดยมี

ผู้ประกอบการเข้าร่วม

คัดสินค้า จํานวน            

11 ราย มีสินค้า จํานวน   

41 รายการ 

67 30/11/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมคัดเลือก

สินค้า Farmer shop 

ครั้งที่ 8 ภาคบ่าย 

การบรรยายพิเศษ 

หัวข้อ “การเตรียม

ตัวตัง้รับของ

ผู้ประกอบการ 

SMEs และ OTOP  

ในการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน”โดย ดร.

ธนภัท แสงอรุณ 

สํานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์

การค้า กระทรวง

พาณิชย์ 

ทีมวิจัย/ 

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ

ผู้ประกอบ 

การที่สนใจ

เข้าร่วม

โครงการ 

35 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตร ์

บางเขน 

- แนวทางการตัง้รับ

สําหรับ SMEs และ

วิสาหกิจชุมชน เพื่อ

รองรับการแข่งขันใน 

AEC นั้นทุกฝ่ายทัง้

ผู้ผลิต 

- โอกาสของ SMEs           

และวิสาหกิจชุมชน จาก

การรวมตัวทาง

เศรษฐกิจ 

- ความเสี่ยงที่ SMEs     

และวิสาหกิจชุมชนต้อง

เตรียมรับมือ 

- สินค้าผูกพันตาม

ข้อตกลงการค้าเสรี

อาเซียน จํานวน 23 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

รายการ 

68 30/11/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

เครือข่ายข้าวหอม

มะลิสหกรณ์ไทย 

ร่วมกับร้าน Farmer 

shop นําข้าวหอม

มะลิเกิดบุญ มา

จําหน่ายในตลาดนัด 

“ธงเขียว มก. 

  บริเวณหน้าโรง

อาหารกลาง 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

- การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และ

จําหน่ายสินค้า 

- มีผูใ้ห้ความสนใจใน

กิจกรรม 20 ราย 

- มีผู้ให้ความสนใจและให้

การสนับสนุนโดยการ

สมัครเป็นสมาชิก

โครงการ จํานวน 13 

ราย 

69 3/12/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมวาง

แผนการ

ประชาสัมพันธ์

โครงการของขวัญปี

ใหม่ 

เจ้าหน้าทีที่

เกี่ยวข้อง 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การเฉลี่ยเงินคืนตาม

ส่วนซื้อแก่สมาชิก

โครงการร้าน             

Farmer Shop 

- ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 

2554 – 31 ธันวาคม 

2555 ตั้งแต ่300 บาท

ขึ้นไป 

- มอบหมายให้            

นางสาววสินธรา             

สรุปรายละเอียดการ

เฉลี่ยเงินคืนแก่สมาชิก

แต่ละรายเพื่อนําเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการ

ร้าน Farmer Shop 

70 4/12/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชาสัมพันธ์

โครงการของขวัญ     

ปีใหม่ 

บุคลากรคณะ

เศรษฐศาสตร์

/ประชาคม 

มก. 

150 คณะ

เศรษฐศาสตร์/

คณะ

วิทยาศาสตร์  

- การประชาสัมพันธ์

โครงการของขวัญปีใหม ่

หน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัยเกษตร   

ศาสตร ์จํานวน 15 

หน่วยงาน 

71 5/10/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ 

Outlet ไร่สุวรรณ  

ทีมวิจัย 

Farmer Shop  

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมหารือ       

แนวทางการขับเคล่ือน 

Outlet Farmer Shop       

ณ ไร่สุวรรณ 

72 7/12/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

การประชุมหารือ

วางแผนเตรียม

จ่ายเงินเฉลี่ยคืน

ประจําปีแก่สมาชิก

เจ้าหน้าทีที่

เกี่ยวข้อง 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การเตรียมจ่ายเงินเฉลี่ย

คืนสมาชิกโครงการร้าน 

Farmer Shop เพื่อคืน

กําไรแก่สมาชิกโครงการ
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

Farmer Shop ร้าน Farmer shop/

รูปแบบกระเช้า

โครงการของขวัญปี

ใหม/่การจัดทําคู่มือ

ร้าน Farmer shop 

ร้าน Farmer Shop          

ตามส่วนซื้อ 

- สรุปยอดซื้อสะสมของ

สมาชิก แต่ละรายใน

โปรแกรม excel ก่อน 

แล้วจึงดําเนินการ

คํานวณเงินเฉลี่ยคืน 3% 

ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 

สัปดาห์ 

73 17-28 

/12/ 55 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ร้าน Farmer shop

จัดซุ้มโครงการ

ของขวัญปีใหม่

บริการประชาคม 

มก. 

ประชาคม 

มก. 

200 บริเวณซุม้

ด้านหน้าร้าน 

Farmer shop 

คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตร ์

บางเขน 

- โครงการของขวัญปใีหม่

ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-28 

ธันวาคม พ.ศ.2555 

เสริมสร้างบรรยากาศใน

เทศกาลปีใหม่ด้วยการ

สรรหาของขวัญคุณภาพ  

ราคาเป็นธรรมของ

เครือข่ายร้าน Farmer 

Shop  

- ชุดของขวัญ โดยมี

สินค้าจําหน่าย 80 

รายการ จาก

ผู้ประกอบการ 25 ราย 

จําหน่ายเป็นชุด 5 ชุดให้

เลือก คือ 

1. ชุดของขวัญ               

Farmer Shop  

   

2. ชุดกล่องข้าว

คุณธรรม และถุงสา     

ใส่ข้าวคุณธรรม   

3. ชุดชาใบหมอ่น  

4. ชุดน้ําพริกแม่เกตุ   

5. ชุดกระเชา้ของขวัญปี

ใหม ่2556  

เบ้ืองต้นยอดจําหน่าย

สามารถจําหน่าย

กระเช้าได้ จํานวน           

37 กระเช้า มีผู้สนใจ

เลือกซื้อกว่า 400 คน 

74 14/12/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

การประชุมหารือ

การจัดตั้งร้าน 

Farmer shop ที่

เพชรบุรี 

ผู้ประกอบ 

การ 

4 บริษัทพันสุข 

2008 จํากัด  

จ.เพชรบุรี 

- ประชุมร่วมกับ               

คุณชปาพันธ ์เงินมูล 

กรรมการผูจั้ดการ          

บริษัทพันสุข 2008 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

Farmer Shop จํากัด ซึ่งสนใจในการ     

นําแนวคิดร้าน              

Farmer shop                 

ไปดําเนินการจัดตั้ง         

ในพื้นที่โครงการของ

บริษัทพันสุข 2008 

จํากัด เป็นสถานที่

จําหน่ายสินค้า อาหาร

ปลอดภัย  

75 16/12/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมวางแผน

งาน และการ

เตรียมการ              

จัดโครงการ

ของขวัญปีใหม ่

2556 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

10 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมเพื่อแบง่หนา้

ความรับผิดในการ

ดําเนินการโครงการ

ขงขวัปีใหม ่ประจําป ี

2556 

- ตอนเช้าของการจัดบูท๊

ให้ตรวจนับสินค้าที่นํา

ออกมาจําหน่ายทุก

รายการ 

- ดําเนินการเช็ดสต็อก

ในช่วงก่อนเปิดบูท๊-หลัง

เก็บบู๊ททุกวัน เพื่อเป็น

ข้อมูลว่ามีสินค้าสูญหาย  

76 3/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุมสรุปงาน        

การจัดโครงการ

ของขวัญปีใหม่ 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

10 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- มีผู้เข้าเยี่ยมชมบู๊ท           

โครงการของขวัญปีใหม ่

จํานวน 400 ราย 

- การเก็บแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการ จํานวน 82 

ชุด มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก 

77 7/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมวางแผน

โครงการซื้อข้าว

จากชาวนา 

จําหน่ายข้าวหอม

มะลิเกิดบุญ และ

ข้าวคุณธรรมในงาน

เกษตรแห่งชาติ 

ประจําป ี2556  

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมหารือ

เกี่ยวกับบู๊ทจําหน่ายข้าว 

และเตรียมประสาน         

กับเครือข่ายในการ         

มาจําหน่ายข้าว             

โดยมอบให้               

คุณสายสุดา ศรีอุไร        

เป็นผู้ประสานงาน 

- เตรียมจัดทํา

แบบสอบถามเพื่อติด       

แบรนด์ข้าว 

78 10/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ประชุมหารือวาง

แผนการจัด lay out 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

- แบ่งพื้นที่เป็นของ

โครงการข้าวและ 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ศูนย์เรียนรู้ข้าว    

และการจัดทํา POP 

UP สินค้า 

พัฒนา มก. Farmer Shop โปสเตอร์

ที่ใช้แสดงในศูนย์เรียนรู้

ใช้โปสเตอร์เดียวกันกับ

โปสเตอร์ที่ใช้ในงาน 

MOU ส.ป.ก. 

- ให้จัดทํา POP UP 

สินค้าใหม/่ สินค้าขายดี 

/ สินค้าแนะนํา เพื่อ

ประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์ให้สมาชิกซื้อ

สินค้าเพิ่ม 

79 15/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมวางแผน

เตรียมโครงการ

กิจกรรมการ

บรรยายพิเศษ          

ในหัวข้อการดูแล

สุขภาพด้วยพืช

สมุนไพร 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การประสานงานกับ

วิทยากร 

- การจัดเตรียม

กําหนดการ 

- แผนการประชาสัมพันธ์

โครงการ 

80 16/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุมหารือ

แนวทางความ

ร่วมมือการ

สนับสนุนโครงการ

ร้านค้า Farmer 

Shop ระหว่าง

สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์และ บริษัท 

ปตท.จํากัด 

(มหาชน) 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

8 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- บริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) ได้ให้ความ

สนใจในเรื่องของการจัด

โครงการให้ความรู้ต่างๆ 

แก่ เกษตรกร สมาชิก

สหกรณ์ของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ ์

และโครงการหลักสูตร

ชาวนามืออาชีพ ที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้

ชาวนาได้รับความรู้และ

สามารถนําไปใช้ได้จริง

ในสังคมปัจจุบัน โดยจะ

ประสานด้านสายงาน

ธุรกิจของบริษัท ปตท.

จํากัด (มหาชน) เพื่อ

เสริมพลังสนับสนุน

โครงการร้าน Farmer 

shop เพื่อหารืออีกครัง้ 

81 16/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารโครงการ

ร้าน Farmer shop 

ระยะที่ 2 ครั้งที่ 

12/2555 

ทีมวิจัย/ 

คณะกรรม  

การบริหาร

โครงการร้าน 

Farmer shop 

8 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการร้าน 

Farmer Shop 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 

และธันวาคม 2555  

- ผลการดําเนินงาน
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

โครงการของขวัญปีใหม ่

ประจําป ี2556 

- ติดตามความก้าวหน้า 

Outlet Farmer Shop, 

Outlet ไร่สุวรรณ, 

Outlet ร้านสหกรณ์ 

กฟผ. จํากัด และ  

Outlet ปึกเตียน              

คาบาน่า รึสอร์ท &         

เรสซิเด้นท ์อ.ท่ายาง        

จ.เพชรบุรี  

- การพิจารณาการจัดบูท๊ 

Farmer Shop ในงาน

เกษตรแห่งชาติ ที่จะจัด

ขึ้นระหว่างวันที่              

31 มกราคม-                

9 กุมภาพันธ ์2556

  

82 16/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุม

เจ้าหน้าที่โครงการ

ร้าน Farmer shop 

เพื่อหารือระบบงาน

ร้าน  

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การกําหนดนโยบาย

ของการปรับปรุงรายการ

สินค้าใหม่ดังนี้ 

 1. ห้ามปรับปรุง

รายการสินค้า

ย้อนหลังวันที่ 

 2. ก่อนการปรับปรุง

รายการสินค้าต้อง

ขออนุมัติจาก

ผูจั้ดการร้านก่อน

ทุกครัง้ 

 3. ให้เจ้าหน้าที่ back 

office ปฏิบัติตาม

คู่มือการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด 

83 17/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุม

เจ้าหน้าที่โครงการ

ร้าน Farmer shop 

เพื่อหารือจัดทํา Lay 

out ศูนย์เรียนรู้ข้าว 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การวางรูปแบบศูนย์

เรียนรู้ข้าว เพื่อให้

ความรู้แก่ประชาคม 

มก. 

84 18/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

จัดทําคู่มือร้าน 

Farmer shop 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

4 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- แนวทางในการเขียน

คู่มือ โดยต้องการให้มี

องค์ประกอบในแต่ละ

หน่วยดังนี้ คือ  

1. เกริ่นนํา/ ทฤษฎ ีของ
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

หัวข้อนัน้  

2. ระเบียบ/ นโยบาย/ 

แนวปฏิบัต ิ 

3. Do & Don’t ซึ่ง

เนื้อหาอยากให้นํา

ข้อมูลจาก

ประสบการณ์จริงที่ได้

ปฏิบัติงาน และศึกษา

หาข้อมูลเพิ่มเติมใน

หัวข้อที่แต่ละคนทํา 

85 19/12/55 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุม            

แนวทางการจัดตัง้ 

Outlet Farmer 

Shop                     

ณ สหกรณ์

การเกษตรปราสาท 

จํากัด 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop/ 

เครือข่ายวิจัย 

4 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมหารือร่วมกับ

เครือข่ายวิจัย เพื่อการ

นําโมเดลร้าน Farmer 

Shop ซึ่งเป็น New 

Business Model เพื่อ

จําหน่ายสินค้าที่มี

คุณภาพราคาเป็นธรรม

แก่สมาชิกสหกรณ์ 

86 22/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

วางแผนเตรียม

จ่ายเงินเฉลี่ยคืน

ประจําปีแก่สมาชิก

ร้าน Farmer shop 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ระเบียบการจ่ายเงิน

เฉลี่ยคืนแก่สมาชิก 

- สมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ย

คืน จํานวนทัง้ส้ิน 291 

ราย รวมมูลค่าเงินเฉลี่ย

คืน 10,583.00 บาท 

- ดําเนินการจ่ายเงินเฉลี่ย

คืน ในวันอังคารและ

พฤหัสบดีของเดือน

กุมภาพันธ ์2556         

เวลา 12.30 – 16.30 น. 

87 23/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ 

Outlet ไร่สุวรรณ  

ทีมวิจัย 

Farmer Shop  

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การประชุมหารือ       

แนวทางการขับเคล่ือน 

Outlet Farmer Shop       

ณ ไร่สุวรรณ 

88 27/1/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

คัดเลือกสินค้าใน

งาน ไทยแลนด์ 

เบสช๊อปปิ้งแฟร ์

2013 

นักวิจัย 220 อิมแพ็ค เมือง

ทองธานี จ.

นนทบุร ี

- นักวิจัยคัดสินค้าที่        

นํามาเข้าร่วมจัดใน          

งาน ไทยแลนด์               

เบสช๊อปปิ้งแฟร ์2013 

89 30/1/56 

-9/2/56 

โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

โครงการซื้อข้าว

จากชาวนานํา

ผลผลิตจาก

ทีมวิจัย 

Farmer Shop/

เครือข่ายวิจัย 

550 โซน S ด้านหน้า

ร้านสหกรณ์

มหาวิทยาลัย   

- การออกร้านจําหน่าย

ข้าวแบรนด์เกิดบุญ         

เป็นความร่วมมือของ
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

งานวิจัยคือข้าวหอม

มะลิเกิดบุญ และ

ข้าวคุณธรรมมา

จําหน่ายในงาน

เกษตรแห่งชาติ 

ประจําป ี2556 

เกษตรศาสตร์

จํากัด 

เครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิสหกรณ์ไทย 

ได้แก ่สหกรณ์

การเกษตรบรบือ จํากัด 

และสหกรณ์การเกษตร

ปราสาท จํากัด  

- สรุปบู๊ธข้าวคุณธรรม       

มียอดจําหนา่ยในงาน

จํานวน 700 ก.ก.            

คิดเป็นมูลค่าประมาณ 

38,880 บาท 

90 5/2/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

ร่วมกันสําหรับแนว

ทางการเช่ือมโยง

ธุรกิจระหว่าง 

โครงการร้าน 

Farmer shop และ

ร้านใบจาก 

ทีมวิจัย/ 

ผู้บริหาร 

บริษัท             

บางจาก 

จํากัด 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- คุณธงชัย ผูจั้ดการ

อาวุโส บริษัท บางจาก

ปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) และ                

คุณวรกาญจน์ ผูจั้ดการ

ฝ่าย หารือร่วมกัน

สําหรับแนวทางการ

เช่ือมโยงธุรกิจระหว่าง 

โครงการร้าน Farmer 

shop และร้านใบจาก 

โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น

ทางโครงการร้าน 

Farmer shop จะส่ง

รายการสินค้าที่น่าสนใจ

จําหน่ายในร้านใบจาก

จํานวน 50 รายการ 

 

91 18/2/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมย่อย 

เรื่อง ระบบร้าน 

Farmer Shop 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

4 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- มอบหมายให้นางสาว   

วสินธราถ่ายโอนความรู้

เกี่ยวกับระบบ back office 

ให้นางสาวอรสิร ิตาม

แผนที่ได้เสนอไว ้เพื่อให้

ปฏิบัติจริงที่ร้าน Farmer 

Shop เพื่อทดสอบความ

เข้าใจและฝึกฝนให้เกิด

ความชํานาญ 

92 19/2/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมวาง

แผนการ  

จัดกิจกรรม             

การบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อการดูแล

สุขภาพด้วยพืช

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

9 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การจัดเตรียมสถานที่      

/วิทยากร/และของที่

ระลึก 

- การแบ่งความ

รับผิดชอบงาน 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

สมุนไพร 

93 20/2/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

โครงการร้าน 

Farmer shop จัด

กิจกรรมการ

บรรยายพิเศษใน

หัวข้อการดูแล

สุขภาพด้วยพืช

สมุนไพร 

นิสิต /

บุคลากร 

คณะ

เศรษฐศาสตร์

/สมาชิกร้าน 

Farmer shop 

136 ห้อง 5205 ชัน้ 2  

อาคาร

ปฏิบัติการ คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

- การบรรยายพเิศษ “การ

ดูแลสุขภาพดว้ยพืช

สมุนไพรโดยคุณหมอโกศล 

สงิห์ทอง และทมีแพทย์

ทางเลือกผูเ้ชี่ยวชาญดา้น

สมุนไพร จากวัดไรข่งิ อ.

สามพราน จ.นครปฐม  

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ฟังมีคณาจารย ์บุคลากร 

นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยาย

กว่า 120 คน 

- การคืนเงินเฉลี่ยคืนแก่

สมาชิกร้าน Farmer shop 

94 4/3/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

วางแผนการจัด

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

โครงการร้าน 

Farmer shop 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การวางแผนงานร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ให้มีการเขียนโครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

Farmer Shop จํานวน       

5 โครงการ 

95 7/3/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมหารือ

จัดทําคู่มือร้าน 

Farmer shop 

ทีมวิจัย 

Farmer Shop 

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ติดตามความก้าวหน้าการ

จัดทําคู่มือการดําเนินการ 

ร้าน Farmer Shop  

- การดําเนินการจัดทํา

รายงานความก้าวหน้า

โครงการฯ 

 

 

96 25/3/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมนําเสนอ

รายงาน

ความก้าวหน้า

โครงการวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ

ทีมวิจัย 

35 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ทีมวิจัยนําเสนอผล          

การดําเนินงาน 

- ผู้ทรงคุณวุฒิให้

ข้อเสนอแนะในการดําเนิน

โครงการวิจัย 

97 26/4/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหารโครงการ

ร้าน  Farmer shop 

ครั้งที่ 28/2556 

ทีมวิจัย/ 

คณะกรรม  

การบริหาร

โครงการร้าน 

Farmer shop 

10 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ Farmer Shop 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 

และธันวาคม 2556 

- หารือแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการร้าน 

Farmer Shop ระยะต่อไป 

- การถอดบทเรียนจาก

กรณีโรงพยาบาลนครธน 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

98 20/5/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การจัดบูท๊               

การประชุม

นิทรรศการในการ

นําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์ด้าน

เศรษฐศาสตร์ของ

นิสิตนักศึกษา           

ครั้งที่ 7 

ทีมวิจัย/ 

ผู้ที่สนใจ 

45 อาคาร

ปฏิบัติการ           

คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

มก. 

- มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 45 ราย 

- มีความเห็นว่าโครงการซื้อ

ข้าวจากชาวนาเป็น

ทางเลือกหนึ่งของการ

แก้ปัญหาระบบการค้าที่

ไม่เป็นธรรม 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ือต่างๆ เพื่อเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

99 5/6/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การจัดบูท๊แสดง

ผลิตภัณฑ์ข้าวงาน

วันรําลึกพระบาท

สมเจพระปรเมนทร

มหาอนันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบด ี

ทรงหว่านข้าว ณ 

เกษตรกลางบางเขน 

ทีมวิจัย/ 

ผู้ที่สนใจ 

150 บริเวณหน้า 

ห้องประชุม 

สุธรรม อารีกุล  

อาคารสารนิเทศ 

50 ป ีมก. 

- จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์โครงการซื้อ

ข้าวจากชาวนา ร่วมกับ

ผลิตภัณฑ์บริษัท บางซื่อ

โรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด 

- จําหน่ายข้าวเกิดบุญ 77 

กิโลกรัม เป็นจํานวนเงิน 

2869 บาท ข้าวคุณธรรม 

46 กิโลกรัม จํานวนเงิน 

2720 บาท  

100 19/6/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหารโครงการ

ร้าน  Farmer shop 

ครั้งที่ 29/2556 

ทีมวิจัย/ 

คณะกรรม  

การบริหาร

โครงการร้าน 

Farmer shop 

9 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การสังเคราะห์

สถานการณ์ของ 

SMEs/OTOP ภายใต้

โครงการ Farmer Shop 

- รายงานผลการดําเนินงาน

ร้าน Farmer Shop 

ประจําเดือนพฤษภาคม  

- ติดตามการดําเนินงาน 

Outlet Farmer Shop 

101 18/7/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การนําเสนอ

โครงการซื้อข้าว

จากชาวนา เวที

เสวนา                    

“แนวทางการ

ยกระดับสมรรถนะ

ชาวนาสู่การเป็น

ชาวนามืออาชีพ” 

ทีมวิจัย/ 

ผู้ที่สนใจ 

505 บริเวณหน้า 

ห้องประชุม 

สุธรรม อารีกุล  

อาคารสารนิเทศ 

50 ป ีมก. 

- ผู้เข้าชมบู๊ทเห็นด้วยกับ

แนวทางการดําเนินงาน 

- โครงการมีประโยชน์กับ

ผู้บริโภคและชาวนา 

- ช่ืนมกับการริเริ่มแนวคดิ

ใหม่กับ มก. 

- การดําเนินลักษณะนี้ มี

ความเป็นไปได้ 

- มีความสนใจอยากเข้า

ร่วมเป็นผู้บริโภค 

- มีผู้สนใจอยากเป็นสมาชิก

ฝ่ายผู้ผลิต อยากได้ข้อมูล

การดําเนินโครงการไป

ขยายผลในชุมชนต่อไป 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

102 21/7/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหารโครงการ

ร้าน  Farmer shop 

ครั้งที่ 30/2556 

ทีมวิจัย/ 

คณะกรรม  

การบริหาร

โครงการร้าน 

Farmer shop 

8 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การสังเคราะห์

สถานการณ์ของ 

SMEs/OTOP ภายใต้

โครงการ Farmer Shop 

- รายงานผลการดําเนินงาน

ร้าน Farmer Shop 

ประจําเดือนพฤษภาคม 

2556 

- ติดตามการดําเนินงาน 

Outlet Farmer Shop 

103 31/7/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหารโครงการ

ร้าน  Farmer shop 

ครั้งที่ 31/2556 

ทีมวิจัย/ 

คณะกรรม  

การบริหาร

โครงการร้าน 

Farmer shop 

8 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การดําเนินงานร้านอาหาร

สุขภาพ ที่ Thai PBS 

- งานประกาศเกียรติคุณนัก

สหกรณ์และสหกรณ์ที่มี

คุณค่า 

- รายงานผลการดําเนินงาน

ร้าน Farmer Shop 

- ความคืบหน้าการจัดตัง้

สมาคม 

104 2/8/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

เวท ี“รับฟังความ

คิดเห็นสมาชิก

โครงการซื้อข้าว

จากชาวนา” 

ทีมวิจัย/

สมาชิก

โครงการซื้อ

ข้าวจาก

ชาวนา 

12 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- สมาชิกมีความสะดวก      

ในการซื้อข้าวที่ร้าน 

Farmer Shop ในกรณ ี     

ที่ไม่มีการจัดส่ง 

- สาเหตุที่เข้าร่วมโครงการ 

เนื่องจากข้าวอร่อย ไม่

แพง และสนับสนุน

สหกรณ์ 

- หารือการปิดโครงการใน

ระยะที่ 2 

105 16/8/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

เวทีถอดบทเรียน

โครงการร้าน 

Farmer Shop 

ทีมวิจัย/

เจ้าหน้าที่

สถาบัน

วิชาการด้าน

สหกรณ์ 

10 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ประสบการณ์การทํางาน

ที่เกี่ยวข้องกับร้านต้นแบบ 

Farmer Shop 

- ข้อเสนอแนะในการ

ดําเนินงาน 

106 20/8/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

เวทีประชุม

ตรวจสอบบัญช ี      

ร้านต้นแบบ             

Farmer Shop 

ทีมวิจัย/ 

ผู้เชี่ยวชาญ

กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ 

6 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- การตรวจสอบบัญชีร้าน

ต้นแบบ Farmer Shop 

- ตรวจทานเอกสารที่

เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม 2555 – 

มิถุนายน 2556 เพื่อ

รับรองงบการเงินของร้าน 

Farmer Shop 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ลําดับที่ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

107 10/9/56 โครงการวิจัย

พัฒนาและ

ดําเนินการ          

ตัวแบบ  

Farmer Shop 

การประชุมชมรม

ผู้ประกอบการ 

Farmer Shop 

ทีมวิจัย/ 

กรรมการบริ

หารโครงการ

ร้าน Farmer 

Shop 

9 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. เวทีนําเสนอ (ร่าง) 

รายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการวิจัยการพัฒนา

และดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop กําหนดไว้

ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 

2556 

2. การขยายผลร้าน Farmer 

Shop ณ สหกรณ์

การเกษตรปราสาท 

จํากัด จ.สุรินทร์ 

3. การขยายผล Farmer 

Shop สูชุ่มชนรว่มกับ       

ส.ป.ก. 

4. ความคืบหน้าการจัดตัง้

ชมรม และแผนพัฒนา

ชมรมผู้ประกอบการ 

Farmer Shop 
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ภาคผนวกที่ 2 

รายงานการประชุม 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

(15 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2556) 

 
 



 2-2

รายงานการประชมุย่อยอบรมการใชโ้ปรแกรมครัง้ที่ 1 

รายงานการประชมุร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจาก บ.เอด้าซอฟ จํากัด 

วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 – 17.00 น. 

ณ ร้าน Farmer Shop ช้ัน 1 อาคารปฏิบตัิการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

 

ผู้เข้าประชุม : 

1. รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. คุณดีน     เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจาก บ.เอด้าซอฟท์  

3. คุณสนธยา   สีแดง  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศ 

4. คุณวสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ Farmer shop 

5. คุณประทิน  สนริ้ว  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

6. คุณสาวิตรี  นุกนัยา  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

7. คุณจินตหรา  นกเงิน  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

8. นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ Farmer shop 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

   

  ตามท่ี ผอ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจําร้านและเจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ 

Farmer Shop เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป AdaPOS 3.0 Hypermart จาก บ.เอด้า

ซอฟท์ จํากัด ครั้งที่1 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เพ่ือที่เจ้าหน้าที่ประจําร้านทุกคนจะสามารถใช้

โปรแกรม อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จึงนัดทางผู้ฝึกอบรมจาก บ.เอด้าซอฟท์ จํากัด เพ่ือติดตั้ง

โปรแกรมและอบรมแก่เจ้าหน้าที่ประจําร้าน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

  แบ่งการทํางานเป็น 2 ทีมคือ ทีมแบคออฟฟิตและฟอนท์ออฟฟิต โดยคุณดีนได้เทรน

ทีมฟอนท์ออฟฟิตก่อน เริ่มจากการเข้าระบบ AdaPosFront ให้สังเกตวันที่ว่าเป็นวันที่ปัจจุบันหรือไม่ 

มีหน้าจอบอกสถานะว่าขณะนี้ผู้เข้าใช้อยู่ในสถานะใด เช่น Admin Manager Cashier หน้าจอจะ

ปรากฎตารางการขาย ด้านขวาจะเป็นปุ่มปฏิบัติการ สามารถเปล่ียนแปลงได้และมีคีย์ลัด ข้ันตอน

แรกก่อนปฏิบัติงานคือการนําเงินทอนเข้าระบบที่ ปุ่มนําเงินเข้า ต่อมาคือปุ่มล็อคจอ สามารถเซ็ต

รหัสได้ การนําเงินออก ต้องใช้ปุ่มนําเงินออกเพ่ือที่ระบบจะได้รับทราบ การยกเลิกบิล ต้องระบุ

เหตุผลเสมอ สามารถยกเลิกรายการสุดท้ายได้ ที่ปุ่มยกเลิกสุดท้าย สามารถเลือกรายการที่จะ

ยกเลิกได้ที่ปุ่มเลือกรายการ กรณีที่ยังไม่ได้ปิดรอบ ให้เข้ารหัสเดิมเพื่อทํารายการต่อก่อน การพักบิล 

ที่ปุ่มพักบิลและค้นคืน กรณีมีการใช้คูปอง ควรเก็บคูปองคืนหลังจากใช้คูปองแล้ว ระบุสถานะของ

ลูกค้าว่าเป็นสมาชิกก่อนชําระเงิน ปุ่มเช็คราคา ในกรณีที่ลูกค้าสอบถามราคาของสินค้าและจะ
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สามารถทราบจํานวนของสินค้าคงเหลืออีกด้วย ปุ่มคูณ วิธีคือใส่จํานวน > กดปุ่มคูณ > ยิงบาร์โค้ด 

ปุ่มฟรี กดปุ่มฟรี > ยิงบาร์โค้ดตัวที่ฟรี และควรมีใบส่งมอบเงินระหว่างวัน ไม่ควรเก็บไว้ที่แคชเชียร์

เป็นจํานวนมาก การส่งข้อมูลจากฟอนต์ออฟฟิตไปถึงแบคออฟฟิต ทําได้โดยการใช้ระบบ Import - 

Export และ Sky ของโปรแกรม AdaPos  

  ระบบแบคออฟฟิต เริ่มจากการจัดการข้อมูลตั้งแต่ หัวท้ายบิล เมนูเครื่องมือ ได้แก่

การสร้างบาร์โค้ด (กรณีสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด) ให้ติ๊กกลางและใหญ่ออก เลือกช่วงรหัส โดยใช้ Ada 

Barcode เริ่มจาก พิมพ์บาร์โค้ด > บาร์โค้ดทั่วไป > เลือกช่วงรหัส > เลือกจํานวนดวง การเลือก

กระดาษ (แบบพิมพ์โดยตรง) เลือกเป็น 3 คอลัมส์>พิมพ์ เมนูกลุ่มสินค้า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

ขายขาดและฝากขาย การตั้งรหัสบาร์โค้ดควรต้ังจากหน่วยที่เล็กที่สุด การตั้งราคาสมาชิกจะใช้เป็น

เปอเซ็น โฟเดอร์เก็บรูปอยู่ที่ C: Program File > Ada > AdaPos 3.0 Hypermart > AdaImage เมนูผู้

จําหน่าย สามารถทําใบรับของและใบซื้อสินค้าได้ทันทีเมื่อรับสินค้า โดยทางโปรแกรมจะเป็นแบบทุน

เฉล่ีย สามารถรายงานสต็อคสินค้า รายงานความเคล่ือนไหวของสินค้า เมนูสินค้าคงคลัง สามารถ

เบิกออกสินค้าในกรณีเปล่ียนสินค้าเมื่อส่งสินค้าแล้วให้ add ที่ใบเข้าสินค้า เมนูซ้ือ สามารถลดหน้ี

เจ้าหนี้ ในกรณีส่งคืนสินค้า กรณีหลังปิดรอบบิล ควรประมวลผล > ประมวลผลรวม > ติ๊ก 3 ตัวบน 

กรณีลืมอนุมัติ ให้ประมวลผลรวม > ติ๊กทุกช่อง 

  หลังจากอบรมแบคออฟฟิตและฟอนต์ออฟฟิตเป็นที่เรียบร้อย คุณดีนได้เปิดโอกาส

ให้ซักถาม และทดลองใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น ก่อนจะทําการล้างระบบก่อนร้าน Farmer Shop เปิด

ทําการในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่ยังสามารถอบรมได้อีก 1 ครั้งตามโควตาของ บ.เอด้า

ซอฟท์ จํากัด และสามารถให้เจ้าหน้าที่ของ บ.เอด้า รีโมทได้ตลอดไม่กําจัดจํานวนครั้ง 

      

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
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รายงานการประชมุย่อยเพื่อเตรียมความพร้อม 

รายงานการประชมุร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 16.40 – 17.30 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้เข้าประชุม : 

1.   รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2.   คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้าน 

      สหกรณ์ 

3.   คุณสนธยา  สีแดง  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศ 

4.   คุณสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจยั  

5.   คุณผุสดี  กล่ินเกษร เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศ 

6.   คุณธราภรณ์ ศรีงาม  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

7.   คุณพรติมา  คงศร ี  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

8.   คุณวสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ  

     Farmer shop 

9.   คุณประทิน  สนริ้ว  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

10. คุณสาวิตรี  นุกนัยา  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

11. คุณจินตหรา  นกเงิน  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

12. นายธนวัฒน ์ ธนะปล้ืม เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ  

     Farmer shop 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.40 น. 

   

  ผอ.ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เพ่ือมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ประจําร้าน 

Farmer Shop และตรวจความเรียบร้อยภายในร้านก่อนร้านเปิดทําการเพ่ือทดสอบระบบในวันที่ 26 

สิงหาคม 2554  

  ผอ.ได้แจ้งเพื่อทราบ สําหรับป้ายราคาสินค้าในร้านนั้น ในส่วนของรหัสสินค้าให้

เปล่ียนเป็นรหัสบาร์โค้ด และการแก้รหัสบาร์โค้ดให้เป็นรหัสสากล โดยเป็นรหัสเฉพาะของร้าน 

Farmer Shop สําหรับข้าวเกิดบุญที่เป็นแบรนด์เดียวกันแต่มาจากหลายสหกรณ์ ให้ใช้บาร์โค้ด

เดียวกัน โดยทางบริษัท เอด้าซอฟ จํากัด จะทําการรีโมทมายังร้าน Farmer Shop เพ่ือติดตั้ง
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โปรแกรม หลังจากติดตั้งแล้วทางทีมแบคออฟฟิตสามารถปริ้นบาร์โค้ดมาใช้ได้ในวันที่ 23 สิงหาคม 

2554 

  ผอ.มอบให้นายธนวัฒน์ ทําสต็อควัสดุ-อุปกรณ์ของร้าน Farmer Shop โดยการทํา

รายการ จัดทําใบเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ เช็คสต็อคและจัดทําป้ายสินค้าและป้ายอ่ืนๆ ภายในร้าน Farmer 

Shop เช่น ไม่รับฝากของ กรุณาเก็บตะกร้าเข้าที่ เป็นต้น 

  เรื่องอื่นๆ ผอ.มอบให้คุณพรติมานาํเงินทอนใส่แคชเชียร์เป็นเงิน 3,000 บาท มอบให้   

คุณวสินธราจัดเตรียมบิลเงินสด ใบรับของและเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการรับ-ส่งสินค้า ให้

เตรียมบันทึกรายการพร้อมบิลเงินสดไว้ในกรณีท่ีไฟฟ้าดับ กรณีขอบิลเงินสดย้อนหลังให้เว้นวันที่ไว้

ไม่ต้องลง ผอ.มอบให้คุณสายสุดาดําเนินการขอโทรศัพท์เพื่อใช้ประสานงานระหว่าง Office กับร้าน 

Farmer Shop มอบให้เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop ร่างระเบียบของร้าน Farmer Shop และ

นําเสนอแก่ ผอ.เพ่ือนําไปปรับใช้และถือปฏิบัติเพ่ือความเป็นระเบียบ เตรียมจัดทําป้ายเครื่องด่ืม

สุขภาพ ป้ายผักอินทรีย์ ผอ.แจ้งว่าจะมีการทําอาหารกล่อง ผักสลัดและน้ําสลัดของคุณวสินธรา 

เพื่อจําหน่ายต่อไป  

    

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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รายงานการประชมุย่อยก่อนเปิดร้าน 

รายงานการประชมุร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 08.35 – 10.30 น. 

ณ ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้เข้าประชุม : 

1.   รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2.   คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้าน 

      สหกรณ์ 

3.   คุณสนธยา  สีแดง  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศ 

4.   คุณสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าทีวิ่จยั  

5.   คุณผุสดี  กล่ินเกษร เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศ 

6.   คุณธราภรณ์ ศรีงาม  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

7.   คุณพรติมา  คงศร ี  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

8.   คุณวสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

      Farmer shop 

9.   คุณประทิน  สนริ้ว  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

10. คุณสาวิตรี  นุกนัยา  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

11. คุณจินตหรา  นกเงิน  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

12. นายธนวัฒน ์ ธนะปล้ืม เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ  

     Farmer shop 

 

เริ่มประชุมเวลา 08.35 น. 

   

  ผอ.ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เพ่ือแจ้งนโยบายของร้าน เรื่องการบริการ

ตนเองของลูกค้า เพราะทางร้านไม่มีเจ้าหน้าที่สําหรับบริการลูกค้า และมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าท่ี

ประจําร้าน Farmer Shop เพื่อตรวจความเรียบร้อยภายในร้านก่อนร้านเปิดทําการเพ่ือทดสอบระบบ

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554  

  ผอ.กล่าวเปิดประชุม พร้อมนําภาพถ่ายประกอบการประชุมได้และอธิบายเรื่องราว

บนโปสเตอร์ภายในร้าน ว่าคุณบุญซ่ือนั้นเป็นสัญลักษณ์ประจําร้าน Farmer Shop ซ่ึงเป็นตัวดําเนิน

เรื่องราว ที่เช่ือมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค ให้ทราบถึงความเป็นมาของสินค้าภายในร้านว่า

ได้มาจากเกษตรกรโดยตรง   
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  ผอ.จึงได้หารือกับเจ้าหน้าที่ประจําร้าน ว่ามีวัสดุและอุปกรณ์ใดที่จะต้องเตรียม ดังมี

รายการดังนี้ ที่ตากผ้า กระติกน้ําสําหรับเจ้าหน้าที่ หัวสวมก๊อก กล่องใส่ทิชชู ป้าย open-close 

อุปกรณ์หุงข้าว ถังขยะ ผอ.แจ้งว่าช้ันวางสินค้าท่ียังว่างอยู่ ให้นํามะขามและไข่ไก่ไปวาง รวมถึง

ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ ผอ.ได้มอบให้นายธนวัฒน์ เช็ควัสดุ-อุปกรณ์ตามบิล จากคุณพรติ

มา พร้อมทั้งทํารหัสติดที่อุปกรณ์ ผอ.มอบให้คุณวสิธรา กันรหัส Barcode ไว้สําหรับสินค้าของคุณเก๋ 

เพ่ือที่จะได้รหัสที่ใกล้เคียงกัน และให้คุณวสินธรา ตั้งวงเงินที่จะถือสําหรับซ้ืออุปกรณ์หรือส่ิงของ

จําเป็นภายในร้าน รวมถึงการรับของให้ตรวจบิลอย่างละเอียด กรณีสินค้าชํารุดให้เขียนหลังบิล

กํากับไว้ 

  คุณประทิน เจ้าหน้าที่ประจําร้าน มีข้อสังเกตหลังจากที่ตรวจความเรียบร้อยภายใน

ร้าน ว่า พหรมเช็ดเท้านั้นล่ืน ไม่ยึดพ้ืน เบื้องต้น ผอ.ได้รับเรื่องไว้เพ่ือแก้ไขต่อไป คุณจินตหรา มี

ข้อสังเกตว่า ผ้าสําหรับใช้ทําความสะอาดไม่ควรตากไว้ภายในร้านเพราะจะทําให้เกิดกล่ินอับ จึง

เสนอว่าสามารถนํามาตากบริเวณหน้าร้านได้หรือไม่ คุณประทินจึงแจ้งว่า ด้านหลังของอาคาร

ปฏิบัติการมีห้องแม่บ้านไม่ทราบว่าสามารถนําไปตากที่นั้นได้หรือไม่ ผอ.จึงมอบให้คุณสาวิตรี 

สอบถามแม่บ้านว่าทางร้านสามารถนําผ้าไปตากที่ห้องนั้นได้หรือไม่ สําหรับการส่งมอบเงินจากการ

ขายในแต่ละวัน ผอ.มอบให้คุณสาวิตรีรับผิดชอบพร้อมท้ังทําแบบฟอร์มการส่งรับเงินและมอบให้

เจ้าหน้าที่ประจําร้านบันทึกพร้อม รายงานประสบการณ์ที่พบระหว่างปฏิบัติงานเพื่อนําข้อมูลมา

พัฒนาต่อไป 

      

เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 
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     รายงานการประชุมกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 12 

วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้เข้าประชุม : 

1. รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรตันกิจ หัวหน้าโครงการวิจัย  

3. คุณบรรหาร   แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารร้านฯ 

4. คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์ กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  

5. คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  

6. นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ Farmer   

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 

  หลังจากร้าน Farmer Shop ได้เปิดให้บริการเป็นวันแรกเพ่ือทดลองระบบ ผอ.ได้

ประชุมร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop เพ่ือพัฒนาระบบ

และขับเคล่ือนร้าน Farmer Shop มีรายละเอียดดังนี้ 

  ผอ.ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ได้ดําเนินการจัดทําการ์ด Member Card แล้วอยู่ใน

ระหว่างการดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกันยายน   

  ผอ.ได้เสนอในท่ีประชุมว่า ควรมีแกงมัสมั่นของคุณสุขุม ในร้าน Farmer Shop เพ่ือ

เป็นทางเลือกแก่นิสิต ที่ต้องการบริโภคอาหารกล่อง โดยแนะนําให้ใช้ถาดหลุมพาสติกที่สามารถเข้า

ไมโครเวฟได้ คุณสุขุมจึงได้แนะนําเป็นแกงกะหรี่ คู่กับแกงมัสมั่น เพราะแกงกะหรี่มีอาจาด ทําให้ดู

สวยงามน่ารับประทาน กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิตหลัง 15.00 น. และมีโต๊ะนั่งรับประทานบริเวณหน้า

ร้าน คุณสุขุมได้รายงานแก่ที่ประชุมว่าแกงมัสมั่นนั้นเก็บได้ 2 วันและรสชาติของมะขามนั้นไม่นิ่ง 

  คณะกรรมการได้มีข้อสังเกตหลังจากร้าน Farmer Shop เริ่มเปิดทําการมีดังน้ี คุณ

สมพงษ์ได้แนะนําว่า แสงในร้านไม่เพียงพอทําให้สินค้าไม่เด่นเท่าที่ควร เบื้องต้น ผอ.ได้แจ้ง จนท.ของ

ทางคณะแล้ว และได้ทําการแก้ไขแล้ว ผอ.ได้รับเรื่องเพื่อพัฒนาต่อไป คุณสมพงษ์มีข้อสังเกตว่า เส้ือ 

Farmer Shop นั้นไม่มีกระเป๋าเส้ือ และควรเพ่ิม Maximum Size เป็น XXL เพราะ Size ไม่ได้

มาตรฐาน คุณสุขุม ได้เสนอว่า สําหรับกระเป๋า Farmer Shop ควรมีหูห้ิวที่ยาวกว่าน้ี เพ่ือที่จะ

สามารถใช้งานได้มากกว่านี้  

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 



 2-9 

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 13/2554 

วันศุกร์ที่ 9 กนัยายน 2554 เวลา 13.30 – 18.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุม ดังนี้ 

1.  สกว. ได้อนุมัติโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

ระยะที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 – 2556 ซ่ึง

มี รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท เป็นหัวหน้าโครงการฯ และ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เป็นหัวหน้า

โครงการร่วมฯ เช่นเดิม สําหรับร้านค้า Farmer Shop ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยได้เริ่มเปิด

ดําเนินการที่คณะเศรษฐศาสตร์แล้ว และขณะนี้มีพนักงานประจําร้านข้าว 1 คน และพนักงานประจํา

ร้านมินิมาร์ท 2 คน พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ คือ คุณธนวัฒน์ ธนะปล้ืม และคุณวสินธรา 

ขวนเขิน เป็นผู้ช่วยดําเนินงานด้วย นอกจากน้ีได้วางแผนไว้ว่าระยะท่ี 2 จะจัดจ้างผู้จัดการร้าน

เพิ่มเติมต่อไป 

  2.  สรุปผลการจําหน่ายสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 

2554 – 8 ก.ย. 2554 มีรายได้เป็นที่น่าพอใจ โดยวันแรกเปิดจําหน่ายสินค้าได้จํานวน 12,418 บาท 

แต่พบว่ายอดขายในวันเสาร์มีเพียง 1,191 บาท รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงเปล่ียนนโยบายการขาย

โดยประกาศปิดร้านวันเสาร์-อาทิตย์ และกําหนดให้มีการตรวจสอบและเช็คสต็อกสินค้าในวันเสาร์
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ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ได้เริ่มแจกบัตรสมาชิกเพื่อสะสมยอดจําหน่ายและเก็บข้อมูลการซ้ือสินค้าเพ่ือ

ใช้เป็นฐานข้อมูลในการดําเนินงานร้านต่อไปแล้ว พร้อมกับแจกบัตรสมาชิกแก่คณะกรรมการทุกท่าน

ด้วย 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2554 

 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 12/2554 เมื่อ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม  

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   

3.1 การเตรียมบู๊ทร้าน Farmer Shop ในงานเสวนาวิชาการฯ ประจําป ี2554 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้วางแผนให้คุณดวงทิพย์ ระเบียบ เป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัด       บู๊ทร้าน Farmer Shop เช่นเดียวกับปีที่แล้ว โดยจะเน้นการโชว์โมเดลร้านมากกว่าการขาย

สินค้า แต่ก็ยังมีการจําหน่ายสินค้าด้วยเช่นกัน และได้ประสานงานกับคุณมณิสรา (สํารับโบราณ) ให้

นําสินค้าขนมไทยมาจัดแสดงด้วย พร้อมกับขอปรึกษาคณะกรรมการในท่ีประชุมว่าควรมีการจัด

ประชาสัมพันธ์สินค้าโดยจัดมาให้ชิมฟรี หรือให้ทดลองสาธิตสินค้าบางชนิดด้วยจะดีหรือไม่ ซ่ึงที่

ประชุมเห็นพ้องให้มีการนําสินค้ามาสาธิต และให้ชิมฟรีหน้างานด้วย ได้แก่ กล้วยอบเล็บมือนางศรี

ภา (คุณบรรหาร), ชาใบหม่อน (คุณกาญจนา), น้ําพริกแม่เกตุ (คุณสุขุม), ผลิตภัณฑ์ของ บ. ซอง

เดอร์, กลุ่มพลาผล จ.จันทบุรี และแชมพูชมพูพันธ์ทิพย์ (คุณสมพงษ์) 

 

3.2 การคัดเลือกสินค้าใหม่เข้าร้าน Farmer Shop 

 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ได้นําสินค้ามานําเสนอให้ที่ประชุมร่วมกัน

พิจารณา ประเภทนมและเต้าฮวยนมสดรสชาติต่างๆ ซ่ึงที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแล้ว 

คัดเลือกสินค้า 2 รายการเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เต้าฮวยนมสดผสมเฉาก๊วย และเต้าฮวยนมสด

ผสมแคนตาลูป โดยให้พ้ืนที่จัดวางสินค้าในตู้แช่ 1 ช้ัน พร้อมขอให้จัดทําเรื่องราวความเป็นมาของ

วัตถุดิบในการผลิตสินค้ามาส่งด้วย 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอนําไอศกรีมเจลาโต้ สไตล์อิตาลี มาวางจําหน่าย

ในร้าน โดยผู้ประกอบการจะนําตู้แช่มาวางสินค้าให้ 1 ตู้ 

 คุณวาย ผู้ประกอบการ ผลิตและจําหน่ายน้ําผลไม้ชนิดต่างๆ ซ่ึงได้รับ

คําแนะนําจากคุณมณิสรา (คุณอ้อ สํารับโบราณ) ให้นําสินค้ามาเสนอแก่ที่ประชุม ได้นําน้ําผลไม้

จํานวน 11 ชนิด เช่น น้ําบีทรูทผสมเสาวรส น้ําเสาวรสผสมอโวคาโด น้ําใบบัวบก น้ํากระเจี๊ยบพุทรา
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จีน ฯลฯ ซ่ึงที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว สรุปว่าให้ผู้ประกอบการนําสินค้าจํานวน 8 ชนิด ยกเว้น

น้ําว่างหางจระเข้ น้ําข้าวกล้องงอก และน้ําข้าวโพด มาทดลองฝากขายท่ีร้าน โดยให้เริ่มนําสินค้ามา

จัดวางพรุ่งนี้ (วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2554) และนําส่งสินค้าทุกวันเสาร์ นอกจากน้ียังเสนอสินค้า

ประเภทขนมปังโฮลวีตเพ่ิมเติม ซ่ึงที่ประชุมคัดเลือกไว้ 3 ชนิด คือ ขนมปังโฮลวีทลูกเกด ขนมปังโฮล

วีทไส้งาดํา และขนมปังโฮลวีทอบกรอบรสกระเทียม โดยให้นําสินค้ามาวางจําหน่ายได้ทันทีเช่นกัน  

โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ขอเชิญให้ผู้ประกอบการรายน้ี นําสินค้ามาร่วม

จัดบู๊ทชิมฟรีในงานเสวนาวิชาการฯ ที่จะจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 2554 ที่จะถึงนี้ด้วย 

 

3.3 ความคืบหน้าการนําสินค้าวางจําหน่ายที่ร้านค้าไร่สุวรรณ จ.นครราชสีมา 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แจ้งว่าพบปัญหาการจ่ายเงินล่าช้า ซ่ึงที่ประชุมร่วมกัน

พิจารณาแล้วเห็นว่ายังอยู่ในระยะแรกของการนําสินค้าวางจําหน่าย จึงเห็นพ้องให้รอการชําระเงิน

รอบต่อไปก่อน หากเกิดปัญหาอีกครั้งจึงหาทางแก้ปัญหาต่อไป  

นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาสินค้าท่ีจะนําส่งวางจําหน่ายที่ร้านค้าไร่สุวรรณ

เพิ่มเติม โดยจะส่งรายการสินค้าทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

  1. ข้าวเกิดบุญ    

  2. ข้าวคุณธรรม   

  3. ชาใบหม่อน  

  4. กล้วยอบเล็บมือนาง 

  5. น้ําพริกแม่เกตุ   

  6. ข้าวตังน้ําพริกเผาหมูหยอง/ข้าวตังเนยสด/ข้าวตังเนยสดโรยงา/ ข้างตังเนย

กระเทียม/ ข้าวตังธัญพืช 

  7. แชมพูชมพูพันธ์ทิพย์ 

  8. ครีมนวดชมพูพันธ์ทิพย์ 

  9. ครีมประสานรอยแตกลาลาเก้ 

  10. ผลิตภัณฑ์กล้วยอบธัญพืช (สํารับโบราณ) 

  11. ท๊อฟฟี่มะขาม (Farmer Shop) 

  12. ผลิตภัณฑ์ถ่ัวเหลืองอบกรอบ (ซี.เค.อินดัสทรี จก.) 

  13. ทุเรียนทอด (พลาผล) หรือ ทุเรียนอบกรอบแม่ศรี 

  14. ผลิตภัฑณ์เฮิร์บนัท 

  15. ผลิตภัฑฑ์ของ บ.พรทิพย์ 

  16. กระเจี๊ยบอบกรอบไพรทิพ 

  17. บร็อคโคลี่อบกรอบไพรมิพ 
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  18. กาแฟชุมพร 

  19. ผลิตภัณฑ์ บ.ซองเดอร์ 

  20. น้ํามันเหลือง จากผู้ประกอบการทั้ง 2 แห่ง 

โดยโครงการจะส่งรายช่ือสินค้าไปยังร้านค้าไร่สุวรรณ และให้ผู้ประกอบการแต่ละ

รายติดต่อกับร้านค้าไร่สุวรรณได้โดยตรง และให้แจ้งแก่ผู้ประกอบการทุกรายว่าร้านค้าไร่สุวรรณหัก

ค่า GP 15%  

 

3.4 การกําหนดแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยระยะที่ 2 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแผนปฏิบัติงานในระยะที่ 2 โดยจะมีแผนการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จะมีการประชุมเป็น

ประจําทุกเดือน โดยกําหนดให้เปน็ทกุวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน และในระยะที่ 2 นี้จะมีเบี้ยเลี้ยงค่า

เดินทางให้แก่คณะกรรมการทุกท่านด้วย 

 การคัดเลือก Suppliers เพ่ิมเติมจะจัดข้ึนอีก 6 ครั้งใน 1 ปี โดยจะจัด

คัดเลือกเดือนเว้นเดือน ซ่ึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาหาเครือข่ายให้นําสินค้าเข้ามาร่วม

คัดเลือกด้วย และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการฯ เขียนโครงการมาเสนอว่าคิดจะทําอะไรต่อไป 

โดยขอให้นําส่งในการประชุมครั้งถัดไป  

 ขอให้คณะกรรมการฯ นําเสนอเครือข่ายผู้ประกอบการที่จะให้สถาบันฯ ไป

จัดเวทีให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การรับมือกับการค้าเสรีเต็มรูปแบบในอนาคต โดยกําหนดจํานวน

ผู้ประกอบการข้ันต่ํา 10 ราย ที่มีปัญหาเรื่องการตลาดและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับโครงการ 

Farmer Shop ซ่ึงคุณกาญจนา เสนอขอให้จัดเวทีให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในท้องที่จังหวัด

กาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 1 ครั้ง 

 

วาระที่ 4 อ่ืนๆ 

1. นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 9.30 

น. (เนื่องจาก ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ติดภารกิจในวันพุธที่ 5 ต.ค. จึงขอเล่ือนวันประชุมเป็นวัน

ถัดไป) 

2. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ขอปรึกษาปัญหาที่พบจากร้านสหกรณ์ กฟผ. เช่น 

พบปัญหาการเก็บเงินยากเนื่องจากมีการสั่งของเพ่ิมแต่ยังไม่เคยได้รับการจ่ายเงินเลย การไม่เปิด 

PO การไม่ให้วางบิล สินค้าหมดจากช้ันไม่มีการเติม และสินค้าของโครงการ Farmer Shop ไม่ได้จัด

วางเป็นกลุ่มเหมือนช่วงเริ่มต้นโดยมีการจัดเรียงกระจัดกระจายปนกับสินค้าทั่วไป ซ่ึงที่ประชุมให้
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ข้อคิดเห็นว่าน่าจะเกิดจากปัญหาระบบภายในของร้านค้า กฟผ. เอง ดังนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

จึงขอรับทราบปัญหานี้ไว้ และจะหาแนวทางประสานงานแก้ปัญหาต่อไป 

  3. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เสนอให้มีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์สรรพคุณของ

สินค้าในร้าน Farmer Shop ซ่ึงจากการอภิปรายในที่ประชุมร่วมกันแล้ว ผศ.ดร.อภิรดี เสนอให้ทํา

ป้ายบอกสรรพคุณสินค้าหมุนเวียนกันไป เช่น สัปดาห์แรกทําป้ายสรรพคุณสินค้า 5 ชนิด สัปดาห์

ถัดไปเปล่ียนไปอีก 5 ชนิด เพื่อให้มีทัศนวิสัยที่สวยงามดูสะอาดตา 

  4. รศ. จุฑาทิพย์ ภทราวาท ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการและสมาชิก

ผู้ประกอบการ ให้ไปร่วมออกงานแสดงสินค้าในนามโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรม

วิชาการของ สกว. ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี โดยอาจจัดสินค้าใส่ถุง Farmer Shop เป็นชุดไว้

จัดจําหน่ายด้วย 

5. คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ เสนอให้สร้างทีม นําสินค้าไปวางจําหน่ายที่ตลาดสุขใจ จ.

นครปฐม เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ที่ประชุมเห็นชอบ 

ดังนั้น รศ.จุฑาทิพย์ จึงขอนัดหมายคณะกรรมการให้เดินทางไปดูสถานที่และพูดคุยรายละเอียดใน

วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2554 โดยเบื้องต้นอาจสอบถามกับผู้ประกอบการท่ีได้รับคัดเลือกสินค้าไปวาง

จําหน่ายที่ร้านค้าไร่สุวรรณว่าสนใจจะนําสินค้ามาวางจําหน่ายที่ตลาดสุขใจด้วยหรือไม่ 

 

เลิกประชุมเวลา   18.00 น. 
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วาระการประชุมครั้งที่ 7 

รายงานการประชมุย่อยการทบทวนการวางระบบส่ังซื้อ 

วันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 16.00 – 17.30 น. 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้เข้าประชุม : 

1. รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. คุณสายสุดา  ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้าน 

      สหกรณ์ 

3. คุณวสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ Farmer  

      shop 

4. นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ Farmer  

      shop 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 

   

  ผอ.ประชุมร่วมกับ รอง ผอ.และเจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ Farmer Shop เพ่ือ

ทบทวนการวางระบบการส่ังซ้ือ การรับสินค้า การขายสินค้า การจัดประชาสัมพันธ์ การลงบาร์โค้ด 

การเช็คสต็อค การทํารายงานสรุปการขายและกําไรขาดทุน การจําหน่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

  ผอ.ได้หารือเก่ียวกับการวิจัยตลาดว่ามี Supplier เพียงพอหรือไม่และจะคัดสรร

อย่างไรให้เพียงพอ พร้อมท้ังวาดแผนผัง Supplier ของร้าน Farmer Shop โดยแบ่งได้เป็น 3 หมวด

ได้แก่ ซ้ือขาด ฝากขายและเครดิต 30 วัน ผอ.ได้หารือเก่ียวกับกระบวนการทํางาน พร้อมทั้งวาด 

Flow โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

การส่ังซ้ือ 

 โดยคุณสาวิตรีและคุณวสินธราเป็นผู้ส่ังซ้ือ ผ่านทางผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ  

- รายการสินค้าคงคลัง 

- พนักงาน Stock/พนักงานขายเสนอจํานวนส่ังซ้ือตามรายการสินค้าประจําสัปดาห์ ทุกวัน

เสาร์ผ่านผู้จัดการ 

- เรื่อง Pre PO ผ่านผู้จัดการ 

- ออกใบ PO ทุกวันจันทร์ 

- เสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจําเดือน 
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- โดยจําแนกตามรหัสได้ดังนี้ S0 = ข้อมูลภายในเครื่อง, Draft S1 = File Print Out ประจํา

สัปดาห์, S1 = รายงานสินค้าคงคลังที่ตัดยอดแล้ว, S1A = รายการสินค้าที่ไม่มียอดคงเหลือ   

การรับสินค้า 

 โดยคุณสาวิตรีและคุณประทินเป็นผู้รับสินค้า โดยคุณวสินธราเป็นผู้ตรวจ 

- ใบส่ังของเช็คกับใบ PO 

- ตรวจรับสินค้า/เซ็นรับสินค้า  

- ณ ศูนย์ข้าว 

การขายสินค้า 

 โดยคุณธนวัฒน์ 

- จัด Promotion 

- ทําแผ่นประชาสัมพันธ์ 

การลง Barcode 

โดยคุณวสินธรา 

- ลง Barcode เข้าระบบ 

- นําขึ้น Shelf 

การเช็ค Stock ประจําเดือน 

 โดยคุณวสินธรา คุณธนวัฒน์หรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 

- ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 

การทํารายงานสรุป การขาย กําไร-ขาดทุน 

 โดยคุณวสินธรา 

  ผอ.มอบให้นายธนวัฒน์ ออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์สินค้าของโครงการร้าน 

Farmer Shop และจัดพิมพ์ระเบียบปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ร้าน Farmer Shop ผอ.มอบให้คุณวสิน

ธรา บันทึกถึง ผอ.เมื่อพบว่ามีสินค้าหาย เพ่ือนํามาเป็นต้นทุนและมอบให้คุณวสินธราบันทึกเมื่อมี 

Supplier ขอเลื่อนการส่งสินค้า หลังจากออกใบ PO แล้ว 

  เรื่องอ่ืนๆ ผอ.มอบให้คุณวสินธรา กรณีมีคุณประกอบการนําสินค้ามานําเสนอขาย

ในร้าน Farmer Shop  

  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 14/2554 

วันพุธที่ 21 กนัยายน 2554 เวลา 15.30 – 17.30 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน 

       Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  น.ส. วสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  15.30 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุม ดังนี้ 

  1.  สรุปผลการจําหน่ายสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 

2554 – 19 ก.ย. 2554 รวมยอดจําหน่ายจากบู๊ท Farmer Shop ในเวทีเสวนาวิชาการฯ วันที่ 15 ก.ย. 

2554 แล้ว เป็นเวลาเปิดร้านทั้งหมด 18 วันมียอดขายทั้งหมด 28,852 บาท กําไรสุทธิรวม 3,198 

บาท 

  2.  รายงานแบบประเมินการจัดบู๊ทในเวทีเสวนาวิชาการฯ วันที่ 15 ก.ย. 2554 จาก

การรวบรวมแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานเสวนาฯ ได้ทั้งส้ิน 286 ชุด มีผู้แสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับบู๊ท Farmer Shop จํานวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 ของผู้ตอบแบบประเมิน

ทั้งหมด โดยมีการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ เช่น มีการจัดบู๊ทได้น่าสนใจและสวยงาม 65 ราย 

ควรขยายร้านออกสู่ตลาดให้กว้างขวางมากข้ึน 15 ราย พ้ืนที่ในการจัดร้านควรกว้างกว่าน้ี 15 ราย 
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สถานที่ในการจัดมีความเหมาะสมดี 14 ราย เป็นร้านท่ีน่าสนใจมาก เน้นเพ่ือสุขภาพ 10 ราย ควรมี

การจัดแยกสินค้าให้เป็นกลุ่มเดียวกัน 5 ราย และควรมีการอธิบายจุดเด่นของสินค้าและมีป้ายบอก

ราคาที่ชัดเจน 4 ราย เป็นต้น 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2554 

 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 

13/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อแก้ไขดังนี้  

- หน้า 2 วาระที่ 3.3 เรื่องความคืบหน้าการนําสินค้าวางจําหน่ายที่ร้านค้าไร่

สุวรรณ จ.นครราชสีมา ให้แก้ไขดังนี้ ย่อหน้าแรกจากเดิม “คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แจ้งว่าพบ

ปัญหา.....หากเกิดปัญหาอีกครั้งจึงหาทางแก้ปัญหาต่อไป” ให้เปล่ียนเป็น “คุณกาญจนา คูหา

กาญจน์ แจ้งแก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบร่วมกันว่าร้านค้าได้โอนเงินให้ผู้ประกอบการเฉพาะ

สินค้าที่จําหน่ายได้” และย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1 ให้เปล่ียนคําว่า “นอกจากนี้” เป็น “จากน้ัน”  

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   

3.1 การเตรียมการสําหรับจัดร้าน Farmer Shop ณ ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับแจ้งจากคุณพูนทรัพย์ว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่ขนาด 

4X5 เมตร สําหรับโครงการร้าน Farmer Shop เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นจึงขอชั้นวางสินค้า 8 อัน 

และขอปรึกษากับคณะกรรมการบริหารฯ ว่าจะใช้ระบบการส่ังสินค้าอย่างไร  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วได้ข้อสรุปว่า ในช่วงแรกจะเป็นการทดลองระบบโดย

ให้ทางร้านค้าไร่สุวรรณ ส่ังสินค้าโดยตรงกับผู้ประกอบการแต่ละรายท่ีสถาบันฯ ได้ส่งรายช่ือสินค้า

ไปแล้ว และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจัดส่งสําเนายอดเงินโอนที่ได้รับจากร้านค้ามายัง

สถาบันฯ พร้อมส่งค่าดําเนินการ 5% ให้แก่โครงการร้าน Farmer Shop ด้วย สําหรับเรื่องการส่ง

สินค้าในเบื้องต้นคุณอ้อ (สํารับโบราณ) รับหน้าที่ประสานงานดูแล และในวันพรุ่งน้ี (วันพฤหัสบดีที่ 

22 ก.ย. 2554) คุณสายสุดาและคณะกรรมการบริหารฯ จะเดินทางไปไร่สุวรรณ เพ่ือวัดพ้ืนที่ วาง

แผนการจัดวางและตกแต่งร้าน โดยจะส่งสินค้าไปจัดวางภายในวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 2554 เพ่ือให้

รองรับลูกค้าที่จะเข้าร้านในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ได้ 

นอกจากนี้คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เสนอให้มีการตรวจสอบสต็อกสินค้าที่ไร่

สุวรรณทุก 2 เดือนเพื่อให้ยอดจําหน่ายกับจํานวนสินค้าคงเหลือมีความถูกต้องตรงกัน 
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3.2 แผนการดําเนินงาน 3 เดือนแรกของการจัดเวทีคัดสินค้า เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และการดําเนินการพัฒนาเครือข่ายต้นนํ้า (นําร่อง) 

 

แผนการดําเนินงาน 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. การจัดเวทีคัดสินค้า ครั้งที่ 5 (คุณอ้อ)  10           

2. การจัดเวทีคัดสินค้า ครั้งที่ 6 (กรม

ส่งเสริมฯ) 
     11       

3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว

ทางการยกระดับผู้ประกอบการ ณ จ.

กาญจนบุรี 

  17          

4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ประกอบการ     โอทอป จ.นนทบุรี 
   26         

5. การจัดเวทีเรียนรู้การพัฒนากลุ่มธุรกิจ

เชิงคุณค่ากล้วยเล็บมือนาง ต้นนํ้า กลาง

นํ้า ปลายนํ้า ณ จ.ชุมพร 

    4        

6. การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

Farmer Shop 
6    2    7    

 

หมายเหตุ วันที่กําหนดไว้ในตาราง อาจมีการเปล่ียนแปลงตามการนัดหมายของผู้ประสานงาน 

วาระที่ 4 อ่ืนๆ 

 

1. คณะกรรมการบริหารฯ ให้คําแนะนําสําหรับการออกบู๊ทครั้งต่อๆ ไป ต้อง

จัดเตรียมสินค้าสําหรับการจําหน่ายให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสินค้าที่นํามาสาธิตหรือให้ชิมฟรี

ในงานด้วย 

2. คุณกาญจนา แจ้งพบปัญหาสินค้าบางชนิดในร้าน Farmer Shop ที่คณะ

เศรษฐศาสตร์หมด Shelf แต่ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับการส่ังของเพิ่ม ซ่ึงกรณีน้ี รศ.จุฑาทิพย์ แจ้ง

แก่ที่ประชุมว่ามีการวางระบบใหม่กับพนักงานและผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว  

3. คุณกาญจนา ให้คําแนะนําเพิ่มเติมเรื่องการส่ังสินค้ากับผู้ประกอบการ ควรทําใบ 

PO และกําหนดวันส่งสินค้า ไปยังผู้ประกอบการและให้มีการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นลาย

ลักษณ์อักษรกลับมายังร้านด้วย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน  
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4. วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2554 นัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม ใน

เวลา 10.00 น. เพื่อสํารวจพ้ืนที่ก่อนนําสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ไปวางจําหน่าย 

5. เรื่องการออกบู๊ทที่อิมแพค เมืองทองธานี ในงาน “รวมพลังอาหารปลอดภัย เทิด

ไท้องค์ราชินี”ของกระทรวงสาธารณสุข (ที่ได้รับการติดต่อจากคุณเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ) ในเดือน

ตุลาคมน้ี ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการนําสินค้าไปร่วมจําหน่าย ไปในนาม “เครือข่ายร้าน Farmer 

Shop” โดยให้สถาบันฯ ติดต่อประสานงานขอพื้นที่ขนาดประมาณ 3X3 เมตร 

6. กรณีปัญหาของผู้ประกอบการที่นําสินค้าไปวางจําหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ กฟผ. 

ที่พบว่าบางรายยังไม่ได้รับการชําระเงิน แต่มีการส่ังสินค้าหลายครั้งนั้น รศ.จุฑาทิพย์ มอบให้คุณ

สายสุดา ติดต่อนัดหมายขอหารือกับตัวแทนร้านค้า กฟผ. อีกครั้ง 

 

 

เลิกประชุมเวลา   17.30 น. 
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สรุปรายงานการประชุมย่อย 

วางระบบเงือ่นไขการเป็นสมาชิกโครงการ Farmer Shop 

วันที่ 22 กันยายน 2554 

ณ ห้องประชุม 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นายสนธยา  สีแดง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ 

3. นายธนวัฒน์ ธนะปล้ืม เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ 

4. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ 

5. นางสาวสาวิตรี นุกันยา  เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา 9.10 น. 

  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เปิดการประชุม กล่าวว่าเรื่องการแจก

บัตร Member card นั้นมีจุดมุ่งหมาย คือ สร้างความผูกพันธ์กับสมาชิก และสร้างแบรนด์ เพ่ือนํา

ข้อมูลสมาชิกมาจัดทําเป็นฐานข้อมูล ซ่ึงจากการแจกบัตร Member Card ยังมีการเก็บข้อมูลไม่

ครบถ้วน ซ่ึงผู้อํานวยการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จําเป็นต้องเก็บ ช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เป็น

หลัก เพื่อใช้ในการสืบค้นในโปรแกรมขายหน้าร้านได้ เมื่อสมาชิกมาใช้บริการ ถ้าหากสมาชิกลืมบัตร 

ให้แจ้ง ช่ือ-นามสกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์ ในครั้งน้ีให้ดําเนินการตามนโยบายในการแจกบัตร 

Member Card โดยมีเงื่อนไข 4 ข้อดังนี้ 

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer Shop 

  2. เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางโครงการร้าน Farmer Shop 

  3. เพื่อเป็นช่องทางการจ่ายเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิก และจัดทําเป็นฐานข้อมูลสมาชิก 

  4. เพ่ือให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ได้รหัสสมาชิกแสดงถึงความเป็นเจ้าของ โดยมีจิต

วิญญาณ ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการที่ร้านอีก 

  โดยการเป็นสมาชิกของทางร้านมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าได้เข้าร่วมการประชุมทุกเดือน 

เพ่ือเสนอความคิดเห็นต่อโครงการร้าน Farmer Shop ต่อไปในอนาคตซ่ึงมอบหมายให้คุณสาวิตรี นุ

กันยา เป็นผู้เก็บข้อมูลสมาชิกและแจกบัตร Member Card 

 

เลิกประชุม เวลา 9.50 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 15/2554 (ระยะที ่2 ครั้งที ่3/2554) 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 – 13.30 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณสายสุดา ศรีอุไร  นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์ ชุ่มเพ็งพันธุ ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  น.ส. วสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ 

2.  นายธนวัฒน ์ ธนปลื้ม  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปยอดการจําหน่ายสินค้าของโครงการร้าน Farmer 

Shop ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2554 – 23 ก.ย. 2554 มีรายได้จากการขายทั้งส้ิน 148,364 บาท หัก

ต้นทุนสินค้า สินค้าสูญหาย/ชํารุด และสินค้าให้ชิม แล้วมียอดกําไรข้ันต้น 52,498.13 บาท 

นอกจากนี้ได้ชําระเงินค่าเช่าพ้ืนที่และค่าน้ํา-ไฟ เดือนแรกไปแล้วประมาณ 20,000 บาท 
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วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2554 

 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 

14/2554 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   

3.1 รายงานความก้าวหน้า Outlet ไร่สุวรรณ และการจัดร้าน Farmer Shop 

ใหม่ ณ ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

รศ.จุฑาทิพย์ แจ้งความคืบหน้าว่า คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ (คุณอ้อ สํารับโบราณ) 

ได้จัดส่งภาพและรายงานความคืบหน้าการจัดสินค้าข้ึนช้ันวางในร้าน ซ่ึงจัดวางสินค้าไว้ตั้งแต่วัน

อังคารที่ 27 ก.ย. 2554 พร้อมรายงานว่าคุณสมชาย ได้หารือเรื่องการขอจัดวางสินค้าบางชนิดแยก

โซนจาก Farmer Shop ซ่ึงที่ประชุมหารือแล้วเห็นพ้องว่าไม่ควรแยกการจัดวาง เพราะสินค้าทั้งหมด

ไปในนามโครงการร้าน Farmer Shop  

โดย รศ.จุฑาทิพย์ ขอนัดหารือเรื่องนโยบายกับ ผอ.สมชาย อีกครั้งหนึ่ง 

 

3.2 รายงานความก้าวหน้า Outlet ร้านสหกรณ์ กฟผ. 

     คุณสายสุดา แจ้งแก่ที่ประชุมว่าได้ขอนัดหารือกับตัวแทน กฟผ. แล้วในสัปดาห์

น้ี แต่เนื่องจากตัวแทนประสบปัญหาน้ําท่วม จึงขอเลื่อนนัดไปเป็นสัปดาห์หน้า ที่ประชุมจึงขอนัดเป็น

วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2554 ในภาคบ่าย หลังจากเวทีคัดสินค้าในภาคเช้าเสร็จส้ิน โดยจะเชิญ

กรรมการและฝ่ายจัดการของร้านสหกรณ์ กฟผ. เข้าร่วมหารือด้วย 

 

3.3 การจัดเวทีคัดสินค้า ในวันที่ 13 ต.ค. 2554 

     -  คุณสายสุดาแจ้งกําหนดการจัดเวทีคัดสรรสินค้าในวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ต. 

2554  

     -  ผู้ประกอบการท่ีจะเข้าร่วมการคัดสรรสินค้ามาจากการแนะนําของ

คุณมณิสรา (คุณอ้อ) และให้คุณสายสุดาติดต่อกับคุณวิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการชํานาญ

การพิเศษ จากสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือขอความร่วมมือจัดส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมการคัด

สรรสินค้าในครั้งนี้ด้วย 

     -  ที่ประชุมมอบหมายให้คุณธนวัฒน์ จัดทําแบบฟอร์มสําหรับผู้ประกอบการ 

เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต/มาตรฐานท่ี

ได้รับ/การรับรองคุณภาพ แหล่งจําหน่าย และทิศทางธุรกิจในอนาคต 3 ปีข้างหน้า  
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3.4 การเตรียมการสําหรับการจัดบู๊ทในงานมหกรรม สกว. ในวันที่ 23-27 

พ.ย. 2554 

     รศ.จุฑาทิพย์ ได้หารือกับฝ่ายจัดการและออกแบบบู๊ทของ สกว. แล้ว พร้อม

แสดง (ร่าง) แผนผังบู๊ทที่ฝ่าย สกว. ออกแบบมาให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดยโครงการร้าน 

Farmer Shop จะได้พื้นที่ขนาด 10X10 เมตร ซ่ึงที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 

     - จัดให้มีแคชเชียร์จํานวน 2 จุด โดยใช้การเช่าระบบจาก บ.เอด้า ซอฟท์ 

     - มีโต๊ะสําหรับจัดให้ชิม หรือสาธิตสินค้าตัวอย่างหน้าช้ันวางสินค้าแต่ละชนิดที่

จะไปจัดแสดง เช่น ชาใบหม่อน กล้วยอบเล็บมือนาง น้ําพริกแม่เกตุ กาแฟ

ชุมพร แชมพูชมพูพันทิพย์ เป็นต้น 

     - ควรจัดให้มีตู้แช่เย็น 1 ตู้  

     - จะมีการจัดทําชุดกระเป๋า Farmer Shop ใส่สินค้าชนิดต่างๆ จําหน่ายในราคา

พิเศษ 200 บาท โดยมีจํานวนจํากัดในแต่ละวัน 

     - สรุปรายการสินค้าร่วมจัดแสดง จํานวนสินค้า และต้นทุน ภายในส้ินเดือน

ตุลาคม โดยใช้ concept สินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 

     - ขอให้คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกันดูแลบู๊ทตลอดการจัดงาน โดยมีคุณ

กาญจนา ประธานกรรมการฯ นําทีมในการจัดสินค้า พร้อมทั้งจัดทําป้าย

กรรมการบริหารฯ     - จัดทําโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์โครงการร้านฯ ไว้แจกใน

งาน โดยขอให้กรรมการฯ ร่วมกันเสนอรูปแบบการจัดทํา 

     - การจัดส่งสินค้านั้นผู้ประกอบการแต่ละรายต้องจัดส่งสินค้าให้เสร็จส้ินก่อน 

9.00 น. ของทุกวัน ตลอดการจัดงาน 

3.5 การเตรียมการสําหรับการจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ 

     - มอบให้คุณเก๋ (ขนมหวาน) จัดทํากระเช้าขนมหวาน และชุดของขวัญขนม

หวานสําหรับปีใหม่มาจําหน่าย 

     - จัดทําถุงของขวัญ Farmer Shop ในราคา 300, 500 และ 900 บาท พร้อมทํา

พวงกุญแจที่มีรูปคุณบุญซื่อห้อยไว้ที่กระเป๋าเพิ่มเติมด้วย  

     - ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถทําแคมเปญ (campaign) สินค้าของตนเอง

มาร่วมจําหน่ายในช่วงปีใหม่ได้ 

     - ส่ังสินค้า “ดินญ่ีปุ่น” มาร่วมจําหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย 

     - สําหรับการจัดทําแคตตาล็อกชุดของขวัญประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ 

ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย. 2554 โดย

มอบหมายให้คุณโอมเป็นผู้จัดทําแคตตาล็อก 
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     - จัดทํา ส.ค.ส. โดยให้คุณสายสุดา ประสานงานกับอาจารย์วรเทพ ไวทยา

วิโรจน์ ช่วยจัดทํากลอนประกอบภาพคุณบุญซ่ือ 6 แบบ และให้หารือกับคุณ

สมชาย ไปรษณียไทยเพื่อสอบถามข้ันตอนการฝากขายกับไปรษณีย์ไทยด้วย 

 

3.6 การเตรียมการสําหรับพิธีเปิดโครงการร้าน Farmer Shop 

     - พิธีเปิดโครงการร้าน Farmer Shop จะจัดข้ึนในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2554 

     - เชิญ ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธี 

     - จัดพิธีสงฆ์ เล้ียงพระ 5 รูป 

     - เชิญแขกร่วมงานประมาณ 200 ราย เช่น คณบดีทุกคณะใน มก.  

     - ผู้ประกอบการจัดสาธิตแสดงสินค้า หรือให้ชิมฟรี 

     - เชิญ ดร.นาวิน เยาวพลกุล ร่วมพูดคุยหัวข้อเรื่อง “ข้อคิดธุรกิจเกษตรไทย” 

     - ประกวดโครงการต่างๆ  

     - จัดทํากระเป๋าดินสอผ้า ปักลายโลโก้ Farmer Shop และรูปคุณบุญซ่ือ ที่สาย

ถือของกระเป๋า เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกสําหรับแจกให้ผู้ร่วมงาน 

     - มีกองคาราวานข้าวมาจัดแสดงและจําหน่าย พร้อมให้สิทธิพิเศษซ้ือข้าวในวัน

งานและสมัครสมาชิกข้าว จะได้ซ้ือข้าวในราคาพิเศษเป็นระยะเวลา 1 ป ี

 

3.7 ติดตามความก้าวหน้าการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และการดําเนินการ

พัฒนาเครือข่ายต้นนํ้า (นําร่อง) 

     - การจัดเวทีคัดสินค้า ครั้งที่ 5 กําหนดเดิมวันที่ 10 ต.ค. 2554 เปล่ียนเป็นวัน

พฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2554  

     - การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ จ.กาญจนบุรี และ จ.นนทบุรี ขอเล่ือน

ออกไป รอกําหนดวันใหม่อีกครั้ง 

     - การจัดเวทีเรียนรู้การพัฒนากลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่ากล้วยเล็บมือนาง ณ จ.

ชุมพร จะจัดข้ึนในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 2554 ในหัวข้อเวที “ลู่ทางการพัฒนากลุ่ม

ธุรกิจเชิงคุณค่ากล้วยเล็บมือนาง” โดยผู้เข้าร่วมเวทีฯ ประกอบด้วย กลุ่มผู้

ปลูกกล้วยเล็บมือนาง กลุ่มผู้แปรรูป และเชิญ ผอ. ธ.ก.ส. เข้าร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์ด้วย ซ่ึงคุณบรรหารรับเป็นผู้ประสานงานจัดส่งรายชื่อ ที่อยู่ 

ให้แก่สถาบันฯ จากน้ันสถาบันฯ จะจัดทําหนังสือเชิญส่งไปยังผู้เข้าร่วมเวทีฯ 

อีกครั้ง 
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วาระที่ 4 อ่ืนๆ 

 

1. เรื่องการเปิดร้านจําหน่ายสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ณ ตลาดสุขใจ 

สวนสามพราน นั้นที่ประชุมสรุปร่วมกันว่าให้คุณกาญจนาจัดหาพนักงานขายเพ่ือทดลองดําเนินการ

ในข้ันต้นก่อน โดยขณะน้ีรอฝ่ายสถานที่ของสวนสามพรานจัดเตรียมพ้ืนที่และอุปกรณ์ให้ คาดว่าจะ

เริ่มจําหน่ายได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

2. คณะกรรมการบริหารฯ เสนอให้จัดแสดงสินค้า ณ โรงพยาบาลต่างๆ เช่น 

รพ.วชิรพยาบาล ซ่ึงคุณกาญจนา เสนอให้ลองทดสอบระบบท่ีตลาดสุขใจก่อนในเบื้องต้น เพ่ือหา

ข้อสรุปอีกครั้ง 

3. คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกันพิจารณากฎระเบียบของพนักงานโครงการร้าน 

Farmer Shop ที่สถาบันฯ จัดทําข้ึนจํานวน 36 ข้อเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานฯ 

ทั้งนี้กรรมการในที่ประชุมรับทราบร่วมกัน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- ให้เพ่ิมบทลงโทษไว้ด้วย เช่น หากทําความผิดครั้งแรกจะทําใบเตือนให้พนักงานลง

นามรับทราบ และถ้าทําครั้งที่ 3 จะให้ออกจากการเป็นพนักงานร้านฯ ทันที 

- ให้ทําสัญญาทดลองงาน 3 เดือน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงาน

รับทราบไว้ก่อนเริ่มทํางาน หากไม่ผ่านการทดลองงาน สถาบันฯ สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่มี

ความผิดใดๆ  

 

เลิกประชุมเวลา   13.30 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที ่5/54 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30-12.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณศรุดา  โลหะนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยัสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop   

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

8.  คุณดวงดี  กาละสุข  บริษทั สยามบานาน่า จํากดั 

9.  คุณมัลลิกา   สะละหมัด  บริษัท เวอร์จิ้น โคโค่ จํากดั 

10. คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  สํารับโบราณ 

11. คุณสนัน่  ช่วยพิบาล  สาหร่ายมดยิ้ม 

12. คุณรําไพศรี  อติเปรมินทร์  บริษัท คริสปี้ เลอ แอนด์ ฟรุ๊ต 

13. คุณคมสันต์  ขวัญเสน่ห์  ปลายจวัก สุพรรณบรุ ี

14. คุณปุณิกา  วุฒิเทียน  ปุณิกา 

15. คุณสุพัสตรา สมใจวงษ์  บริษัท เอกชัยสาลี่สุพรรณ จํากัด 

16. คุณวรรณภัทร อินทวงษ์  บริษัท เอกชัยสาลี่สุพรรณ จํากัด 

17. คุณทิพวัลย์  แววทอง  ไชโป๊วหวานแม่กิมฮวย 

18. คุณเกษร  ดีมานพ   เกษตรไหมหอม 

19. คุณลัดดาพร บุญเรือง  ร้านพรมีคุณ 

20. คุณศรีสมบรูณ์ ชวานิสากุล  บจก. เอ็นเอ็นซี โปรดักส์ 

21. คุณสิงหา  มีชัยประเสริฐสุข ไอศครีมเจลาโต้ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจยัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นางสาวผุสดี กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

3.  นายสนธยา  สีแดง   เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

4.  นายธนวัฒน ์ ธนะปล้ืม  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย   

5.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 
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เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้า

โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีการคัดสรรสินค้า 

พร้อมแนะนําผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จากน้ันเปิดเวทีให้

ผู้ประกอบการแนะนําตนเอง และช้ีแจงกําหนดการของเวทีในวันนี้ดังต่อไปนี้ 

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00-10.00 น.  ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop  

โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภทัราวาท และคณะกรรมการบริหารฯ 

10.00-10.30 น. แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การผลิตและการตลาด และปัญหา- 

   อุปสรรคที่เผชิญ 

10.30-12.30 น. นําเสนอสินค้าเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก  

   โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินค้า 

12.30-13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop โดยตั้งคําถามใน

ที่ประชุมว่าเคยได้ยินร้านหรือรู้จักร้าน Farmer Shop มาก่อนบ้างหรือไม่ ซ่ึงผู้ส่วนประกอบการส่วน

ใหญ่ยังไม่เคยรู้จัก แล้วจึงถามต่อว่าแล้วรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินสโลแกนของร้านที่ว่า “ไม่ได้หวังที่

กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” และคาดหวังว่าภายใน 5 ปี ร้านน้ีจะเป็น “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิต

และผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” โดยมีพรีเซนเตอร์ของร้านเป็นรูปคุณบุญช่ือ คือสัญลักษณ์ควาย

ยิ้ม และหวังว่าจะเป็นที่ไว้ใจของผู้บริโภคในอนาคต ซ่ึงโครงการร้าน Farmer Shop เป็นไปภายใต้การ

ดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย

ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ซ่ึงเป็นโครงการ 5 ปี ขณะน้ีกําลังข้ึนปีที่ 2 ของโครงการ และ

ผู้ประกอบการรายใดที่มีความสนใจที่จะร่วมงานกับโครงการ ทางโครงการฯ ยินดีจะช่วยพัฒนาใน

ทุกๆ ข้ันตอนไปสู่มาตรฐานสากล โดยผู้ผลิตและผู้บริโภคจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ระบบ

ธุรกิจเพ่ือจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรมแก่สมาชิกและผู้บริโภคในแนวทางการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

ขณะนี้โครงการฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์เรียบร้อยแล้ว โดยโลโก้เป็นรูปคนสองด้านจับมือกันด้านหนึ่ง

สีน้ําเงินแทนเกษตรกรผู้ผลิต อีกด้านหนึ่งสีแดงเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และตัวเอฟตรงกลางจะเป็น

เหมือนร้าน Farmer Shop โดยมีผู้ประกอบการเป็นแกนกลาง ซ่ึงพวกเราจะเป็นตัวช่วยขับเคล่ือนงาน
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น้ี ทั้งน้ีกระบวนการดําเนินงานที่ได้ออกแบบไว้ 5 ข้ันนั้นค่อนข้างยาก แต่เราได้รับความร่วมมือจาก

หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันผลักดัน  

สําหรับกระบวนการในวันนี้อยู่ในข้ันที่ 1 เป็นการคัดสินค้าจากผู้ประกอบการ ซ่ึงต้องเป็น

ผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกในการพึ่งพาและร่วมมือกัน โดยโครงการจะไม่มีเงินทุนให้แต่อย่างใด แต่

ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในระดับหนึ่งที่สามารถเดินไปพร้อมกับโครงการเราได้ สินค้าของ

โครงการจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดอาหาร หมวดอุปโภคบริโภค และหมวดของที่ระลึก ซ่ึง

ในระหว่างน้ีโครงการจะไปดําเนินการข้ันที่ 4 ควบคู่กันไปคือการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

ร้านค้าปลีกให้สามารถเล้ียงตัวเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมกับพัฒนาข้ันตอนที่ 3 เป็นการพัฒนาระบบ

การจัดหา ส่งมอบ และการตรวจสอบย้อนกลับ นอกจากน้ีจะเป็นข้ันตอนที่ 2 ที่จะเป็นเรื่องของ

ความยั่งยืนคือการพัฒนาสินค้า ทั้งการจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพการผลิต ซ่ึงเป็นส่ิงที่

สําคัญมากเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธรุกิจไปได้อย่างย่ังยืน 

โจทย์ของเราคือจากน้ีไปภายใน 5 ปี เราจะต้องทําให้ผู้บริโภคเช่ือมั่นว่าจะได้สินค้าดีท่ีสุดมี

คุณภาพที่สุดในราคาที่เป็นธรรม โดยมีร้านค้าต้นแบบอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ที่ในขณะน้ีได้เปิด

ทดลองระบบไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะเปิดร้านอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 9 

ธ.ค. 2554  ซ่ึงสินค้าทุกชนิดคงไม่ได้ข้ึนช้ันวางในช่วงแรก เนื่องจากร้านของเราในคณะเศรษฐศาสตร์

ต้องเน้นท่ีความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิสิตและประชาคม มก. ทั้งน้ีโครงการร้านได้บริหาร

ความเส่ียงโดยการเปิด Outlet ที่ร้านค้าไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และจะมีร้านที่ตลาด

สุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ในเร็วๆ น้ีด้วย นอกจากน้ีระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ โดย

ความร่วมมือของคณะกรรมการฯ ได้ช่วยกันผลักดันออกบู๊ทแสดงสินค้าในหลายๆ แห่ง เช่น 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ร้านสหกรณ์ กฟผ. และในงานเกษตรแฟร์ มก. เป็นต้น ซ่ึงล้วน

เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการร้านให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ  

ทั้งน้ีร้านค้าในรูปแบบร้าน Farmer Shop นั้นกําลังเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ จากภาพ

ตัวอย่างแสดงร้านค้าจากร้านในประเทศเกาหลี ซ่ึงมีรูปแบบคล้ายกับร้าน Farmer Shop ของเราที่

เป็นร้านขนาดเล็กแต่ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนในพื้นที่ และมีการจัดร้านได้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

จากนั้นเชิญ คุณศรุดา โลหะนะ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ ตัวแทนจากสถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ให้คําแนะนําจากประสบการณ์ด้านอาหาร ซ่ึงกล่าวว่าเรื่องผลิตภัณฑ์

อาหารนั้นส่ิงสําคัญอันดับแรกคือ เรื่องความสะอาด ที่ควรทําให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวง

สาธารณสุขที่เน้นเรื่องสถานที่ผลิต ต้องผ่าน GMP และควรต้องมีเลขสารบบอาหาร หรือเลข อย. 13 

หลัก และที่ต้องเน้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะยังไม่ทราบว่า

ฉลากต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ซ่ึงทางสถาบันอาหาร พร้อมที่จะให้คําแนะนํา นอกจากน้ีปัญหา

เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการแนะนําว่าควรปรับปรุงอย่างไร และสุดท้ายคือเรื่องบรรจุ

ภัณฑ์ที่ควรพัฒนาเรื่องความปลอดภัยและความสวยงาม ดึงดูดผู้บริโภคที่ต้องมีการพัฒนากันต่อไป 



 2-29

ขอยกตัวอย่างการพัฒนาสินค้าที่ได้ร่วมมือในโครงการ มก.-ธ.ก.ส. ที่ลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้ผลิต

สินค้าได้ส่งปัญหาที่ต้องการให้ช่วยแก้ไขมายัง ธ.ก.ส. เช่น เรื่องกล้วยทอดบรรจุถุง ซ่ึงเดิมซ้ือน้ํามัน

มาจากตลาดที่ไม่รู้ว่าเป็นน้ํามันอะไร ทางสถาบันอาหารได้แนะนําให้เปล่ียนเป็นน้ํามันปี๊บที่มีเลข อย. 

ถูกต้อง และเมื่อนําสินค้าบรรจุถุงก็ควรเปล่ียนจากลวดเย็บกระดาษ มาเป็นการซีลปิดปากถุงเพ่ือ

ความปลอดภัย แต่เนื่องจากมีระยะเวลาในการทํางานเป็นระยะส้ันๆ เพียง 6 เดือน จึงไม่สามารถ

ติดตามได้ว่าหลังจากให้คําแนะนําไปแล้ว สามารถเพ่ิมยอดจําหน่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันได้

หรือไม่/อย่างไร  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เพ่ิมเติมว่าขบวนการของโครงการมองเห็นทั้งระบบ ซ่ึงต้องการ

แก้ปัญหาทั้งต้นน้ําซ่ึงก็คือการผลิตวัตถุดิบ หรือการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

ซ่ึงโครงการฯ มีเวลา 5 ปีที่จะดําเนินการเหล่าน้ี ทั้งน้ีสถาบันวิชาการฯ เป็นห่วงท่ีตัวเกษตรกร

มากกว่าผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการจะมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยเกษตรกรมากกว่า จึงต้อง

มองหาความร่วมมือจากตัวผู้ประกอบการด้วย จึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการเลือกดําเนินโครงการน้ี

ข้ึนมา 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop กล่าวว่า

เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ได้เข้ารับการคัดสรรสินค้าของร้าน Farmer Shop และได้เข้าเป็น

ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop โดยลักษณะงานของโครงการจะแตกต่างจาก

งานอ่ืนทั่วไปท่ีเคยรู้จักมา เพราะจะเป็นการดูแลเราตั้งแต่ต้นน้ํา ไปถึงปลายน้ํา และทําให้

ผู้ประกอบการมีช่องทางจําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

สําหรับโครงการร้าน Farmer Shop มีร้านที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เป็นร้านต้นแบบ แต่ก่อน

หน้าน้ีในปีที่ผ่านมา พวกเราได้ไปออกบู๊ทประชาสัมพันธ์สําหรับสินค้าที่หลากหลาย ซ่ึงแต่เดิมพวก

เราอาจพบปัญหาจากการติดต่อธุรกิจกับภาคเอกชนขนาดใหญ่ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะฉะนั้น

โครงการน้ีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดีเพราะไม่ได้ช่วยเพียงแค่เรื่องการตลาด แต่ยังช่วยแก้ปัญหาด้าน

การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย  

ส่วน Outlet ที่ไร่สุวรรณ อ.ปากช่องนั้น โครงการเราได้เริ่มนําสินค้าไปวางจําหน่ายแล้วซ่ึงมี

ยอดจําหน่ายที่ดี มีผู้บริโภคให้ความสนใจร้าน Farmer Shop มีการตอบรับที่ดี ซ่ึงคาดว่า

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในวันนี้น่าจะได้นําสินค้าไปวางจําหน่ายด้วยเช่นกัน 

สําหรับตนเองก่อนที่จะเข้าร่วมกับโครงการร้าน Farmer Shop นั้น ก็มีปัญหาช่องทางจัด

จําหน่ายและการติดต่อกับภาคเอกชนขนาดใหญ่มากมาย ซ่ึงส่งผลให้แทบจะไม่เหลืออะไรกลับมา

ทั้งๆ ที่เราเองมั่นใจว่าสินค้าของเราดีมีคุณภาพทําให้รู้สึกท้อแท้เป็นอย่างมาก จึงต้องขอถอนตัว

ออกมาจากห้าง modern trade เหล่านั้นในที่สุด แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการน้ีจึงเห็นว่าเป็นโครงการที่

ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ดีมาก ยิ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กนั้นจะสามารถอยู่รอดได้
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แน่นอน อีกทั้งคณะกรรมการทุกคนร่วมแรงร่วมใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพราะเราต้องการรักษามาตรฐานคุณภาพ ซ่ึงเราจะได้รับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ร่วม

แก้ปัญหาให้กับเราซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งยังมีการประชุมให้ความรู้เพ่ิมเติมอยู่เป็นประจํา

อีกด้วย 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เพ่ิมเติมว่าอนาคตเราหวังว่าพวกเราจะได้เป็นสังคมการเรียนรู้ ซ่ึง

ขณะน้ีเรามี facebook ที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาแลกเปล่ียนประสบการณ์กันได้ จากนั้นขอเชิญคุณ

บรรหาร ผู้ประกอบการผลิตกล้วยอบเล็บมือนางศรีภา ช่วยเล่าประสบการณ์การทํางานและปัญหา

ที่เผชิญอยู่ 

 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการฯ เล่าว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่

ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบคือกล้วยเล็บมือนาง เนื่องจากภาวะภัยแล้งและน้ําท่วมจนทําให้การ

ติดต่อกับเซเว่นอีเลฟเว่นต้องหยุดไปเพราะไม่สามารถผลิตสินค้าตามท่ีส่ังได้ เมื่อได้เข้าโครงการและ

แลกเปล่ียนความรู้กันแล้ว จึงมองเห็นว่าตนเองไม่เคยมีการเช่ือมโยงการผลิตโดยมุ่งแต่เรื่อง

การตลาดเพียงอย่างเดียว จึงเกิดความคิดว่าต้องมีการเช่ือมโยงกับแหล่งผลิต พร้อมกับได้รับ

คําปรึกษาจากสถาบันฯ และได้ความรู้ว่าต้องมีการบริหารความเส่ียงต่างๆ พร้อมกับการปรับระบบ

ทั้งภาคเอกชน เกษตรกร และผู้ประกอบการอย่างสมดุล ซ่ึงสุดท้ายน่าจะทําให้ได้ Best price on 

marketing ในที่สุด ซ่ึงต้องขอขอบคุณ รศ.จุฑาทิพย์ ที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ เหล่าน้ีทั้งหมด ที่เป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อตนเอง 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ กรรมการบริหารฯ และเป็นหนึ่งในโอทอป จ.นนทบุรี เห็นว่า

โครงการ Farmer Shop นี้แตกต่างจากโอทอปคือเหมือนเป็นการต่อยอดจากโอทอป โดยจาก

สโลแกนของร้านที่ว่า “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” นั้นคือตัว Farmer Shop ไม่ได้

หวังกําไร แต่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคนั้นได้กําไรแน่นอน ทั้งในแง่สินค้าที่ได้เข้าโครงการ และ

ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะสินค้าที่ได้ผ่านการคัดเลือก

เข้าโครงการแล้วนั้นเหมือนเป็นการได้ รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ  อีก ข้ันหนึ่ง  ซ่ึง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้เป็นที่ยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอยู่แล้ว และยังมีจุดแข็ง

ในเรื่องงานวิชาการท่ีมีอยู่ทุกแขนง จึงจะสามารถช่วยให้ความรู้และแก้ปัญหาให้กับพวกเราเหล่า

ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ผู้ประกอบการเองต้องรักษาภาพพจน์และคุณภาพของตัวเอง

ให้ดีตลอดไป 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารฯ กล่าวว่าตนเองเป็นกึ่ง SMEs ที่วันน้ีเห็นว่าสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหลายๆ ท่านมีคุณภาพที่ดี แต่มักเจอปัญหาที่ห้างค้าปลีกขนาด

ใหญ่มักเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อยเช่นพวกเรา แต่ถ้ามองกลับกันถือว่าเป็นการกระตุ้นให้พวก

เราต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถต่อสู้กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เหล่านั้นให้ได้  
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สําหรับโครงการน้ีมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราไปติดต่อธุรกิจกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่โดยไป

รายเด่ียวๆ นั้นมักจะไม่ได้รับการต้อนรับหรือไม่มีพลังการต่อรอง แต่เมื่อเราสามารถรวมกลุ่มให้เกิด

พลังอย่างมีคุณภาพ จะเกิดพลังการต่อรองเพิ่มข้ึนมาก แต่ทั้งน้ีเราต้องดําเนินงานอย่างมีระบบ โดย

การที่จะนําสินค้าไปวางในเชลฟ์ (Shelf) ของร้านค้าปลีกต่างๆ นั้นจะต้องไปอย่างมีระบบ และต้องใจ

เย็นดําเนินงานไปเป็นข้ันเป็นตอนอย่างเป็นระบบ ในที่สุดเมื่อเรามีความพร้อมเราอาจสามารถ

ดําเนินงานได้เหมือนร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก็เป็นได้ แล้วพวกเราจะได้มีร้านเป็นของพวกเราคนไทยด้วย

กันเอง ดังนั้นเราจะต้องร่วมกันรณรงค์ให้คนในประเทศหันมารักสินค้าไทย และอุดหนุนสินค้าไทยให้

มากข้ึน 

รศ .จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเ พ่ิมเติมว่าประสบการณ์จากผู้ประกอบการ  และ

กรรมการบริหารฯ ล้วนมีคุณค่า และต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมฯ หลายๆ ท่านที่ให้การ

ช่วยเหลืออย่างมาก และเมื่อเราเห็นกลุ่มสตรีของเราแล้วรู้สึกว่าศักยภาพของคนไทยนั้นไม่ธรรมดา 

แต่จะทําอย่างไรให้ผู้บริโภคต้องหันมาเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค เราหวังที่จะเปล่ียนพฤติกรรม

การกินของนิสิตในมหาวิทยาลัย เราจึงต้องเชื่อมโยงกับสถาบันอาหาร เพ่ือให้รู้ว่าส่ิงใดที่ปลอดภัย

สําหรับผู้บริโภคของเรา ดังนั้นโครงการ Farmer Shop จึงไม่ได้ทําแต่ตัวสินค้า แต่ต้องร่วมกันพัฒนา

ไปด้วยกัน ขอเชิญคุณอ้อเล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานกับโครงการ Farmer Shop ที่ผ่านมา 

คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ ผู้ประกอบการสํารับโบราณ พร้อมทําธุรกิจขายส่ง เริ่มต้นจากได้

พบกับ  รศ.จุฑาทิพย์ ในงานเมืองทอง และเมื่อได้รู้หลักการ “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้า

ประจํา” ก็มองว่าน่าจะเป็นส่ิงที่ยั่งยืน จึงได้เข้ามาร่วมงาน และร่วมเรียนรู้ระบบต่างๆ ซ่ึงเห็นว่าเรา

ยังคงต้องเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันต่อไป สําหรับผู้ประกอบการหลายรายท่ีเคยติดต่อนั้น ก่อนเข้า

ร่วมกับโครงการจะมีเงื่อนไขในหลายๆ เรื่อง แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการน้ีก็จะได้รับเงื่อนไขพิเศษเพ่ิม

มากข้ึน เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายเห็นคุณค่าในงานโครงการน้ีจึงยินดีให้ความร่วมมือ และ

คิดว่าเป็นส่ิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนอีกด้วย เช่น บางรายที่เคยต้องส่ัง

สินค้าทีละจํานวนมากๆ ก็ให้สิทธิพิเศษในการลดจํานวนการส่ังซ้ือลงได้ หรือปรับช่วงระยะเวลาการ

ชําระเงินให้เป็นพิเศษได้ เป็นต้น 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสริมว่าจากความคิดเห็นของคุณมนิสรา จะเห็นได้ว่าเมื่อท่าน

ผู้ประกอบการสมัครใจเข้าร่วมโครงการแล้ว คงต้องช่วยกันผลักดันทํางานให้สําเร็จโดยหาทางเลือก

หรือทางออกสําหรับทุกท่านอย่างเหมาะสม และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในวันน้ีให้ช่วยกรอก

รายละเอียดในแบบฟอร์มให้ละเอียด โดยเฉพาะสรรพคุณสินค้าของตัวเองว่ามีคุณสมบัติหรือที่มา

พิเศษอย่างไรบ้าง จากน้ันเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการแนะนําสินค้าที่นํามาร่วมการคัดสรร ทั้งราคาทุน 

ราคาจําหน่าย แหล่งจําหน่ายเดิม และปัญหาอุปสรรคที่พบในการทําธุรกิจ 
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โดยมีผู้ประกอบการนําสินค้าร่วมการคัดสรรจํานวน 13 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. คุณมัลลิกา สะละหมัด จาก บริษัท เวอร์จ้ิน โคโค่ จํากัด  

ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน โดยผลิตภัณฑ์ที่นํามาเสนอมีดังนี้ 

- ขนมทองม้วนต้นตําหรับ ทองม้วนรสชาเขียว ทองม้วนรสกาแฟ ทองม้วนรสส้ม 

- ทองม้วนชุบช็อคโกแลต เพิ่มรสชาติและสีสันต่างๆ 

- เกล็ดทองม้วนราดช็อคโกแลต 

- แผ่นทองม้วนตัดทรงกลมสอดไส้ช็อคโกแลต 

- ผลไม้อบแห้ง เช่น สับปะรดอบแห้งชุบช็อคโกแลต มะม่วงอบแห้งชุบช็อคโกแลต มะละกอ

อบแห้งชุบช็อคโกแลต 

สําหรับปัญหาที่พบในการทําธุรกิจคือเรื่อง 

1. วัตถุดิบ บางช่วงขาดวัตถุดิบเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําให้ผลิตได้ไม่

เพียงพอต่อการสั่งซ้ือ เช่น มะพร้าวที่ไม่เพียงพอในการผลิต ต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยการติดต่อ

ตัวแทนจําหน่ายมะพร้าวหลายรายมากขึ้น 

2. กําลังการผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็น SMEs เมื่อมีการส่ังซ้ือเข้ามาเป็นจํานวน

มาก มักทําให้การผลิตไม่เพียงพอ 

3. การส่งต่างประเทศ ประสบปัญหาสภาวะทางการเมืองที่ไม่ปกติทําให้เกิดปัญหาใน

การติดต่อกับตลาดต่างประเทศ เช่น การประท้วงปิดสนามบิน เป็นต้น 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าสินค้าตัวน้ีมีจําหน่ายที่ร้านค้าในสนามบินสุวรรณภูมิและ

ได้รับสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการดึงดูดลูกค้าด้วยการเชิญชวนให้ชิม ดังนั้น

จึงอยากแนะนําว่าควรให้ คนไทยมีโอกาสได้ชิมบ้าง จึงควรจะมีการบริหารความเส่ียงด้วยการทํา

บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเพ่ือเพิ่มความคล่องตัวในการจําหน่ายด้วย 

คุณมัลลิกา สะละหมัด ช้ีแจงว่าขณะน้ีกําลังพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นแบบ

ถุงพลาสติกใส ขนาดเล็กลง แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพและอายุการจัดเก็บว่าจะเท่าเทียมกับบรรจุ

ภัณฑ์แบบเดิมหรือไม่ 

2. คุณดวงดี กาละสุข จาก บริษัท สยามบานาน่า จํากัด  

มีผลิตภัณฑ์กล้วยทอดทั้งหมด 9 รสชาติ จําหน่ายในห้างบิ๊กซี โลตัส แต่ไม่จําหน่ายในห้าง

แมคโครเนื่องจากกดราคามากเกินไป สําหรับปัญหาที่พบคือเรื่องวัตถุดิบ ซ่ึงแก้ปัญหาโดยการปลูก

เองที่ จ.เพชรบุรี และให้ท้องที่ใกล้เคียงใน จ.กาญจนบุรี ทําการทอดมาส่งให้ผู้ประกอบการเลย โดย

จะมีผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก 5 บาทเพ่ือจําหน่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่ใกล้เคียง แต่ขณะน้ีเป็น

ช่วงปิดเทอมจะไม่ได้ผลิตออกมาจําหน่าย 
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําให้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กมาขายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้

เป็นอาหารว่างในการประชุม ซ่ึงใน มก. จะมีการจัดประชุมอยู่บ่อยคร้ังทุกคณะและทุกภาคส่วนใน

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ผู้ประกอบการอาจต้องสนใจในเรื่องการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกกล้วยเพ่ือเป็น

การบริหารความเส่ียงในการจัดหาวัตถุดิบอีกทางหนึ่งด้วย 

 3. คุณสน่ัน ช่วยพิบาล ผู้ผลิตสาหร่ายมดยิ้ม  

ผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบกรอบโรยงา โดยเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่เพ่ิงเริ่มดําเนินงาน

ประมาณ 1 ปี ยังไม่ได้ดําเนินการขอมาตรฐาน อย. ต้องการให้โครงการช่วยในเรื่องการรับรอง

คุณภาพมาตรฐานต่างๆ สําหรับปัญหาที่พบคือ วัตถุดิบสาหร่ายที่ซ้ือจากเยาวราชมักมีคุณภาพไม่ดี 

และพ่อค้าที่ติอต่อไม่มีความเสมอต้นเสมอปลาย  

 4. คุณปุณิกา วุฒิเทียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสะพานสูง  

ผู้ผลิตน้ําลูกเดือยที่ผลิตจากธัญพืช100% น้ําข้าวกล้องงอก และน้ําข้าวโพด ขวดละ 25 บาท 

ซ่ึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่รักสุขภาพ เนื่องจากตนเองเริ่มทําเพราะสุขภาพไม่ดีและ

ได้กินน้ําลูกเดือยแล้วมีสุขภาพดีข้ึนมากจึงหันมาสนใจดําเนินธุรกิจน้ี โดยวัตถุดิบจะได้จากเกษตรกร

ไทย ซ่ึงผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP เรียบร้อยแล้ว และได้ OTOP ระดับ 4 

ดาวด้วย ปัญหาที่พบคือ เวลานําไปขาย ลูกค้าจะติเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงแต่เมื่อได้ทดลองชิมแล้ว

จะติดใจ 

 นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการที่เป็นญาติฝากมานําเสนอด้วยคือ คุ๊กก้ีสับปะรด 

คุ๊กกี้ผือก คุ๊กกี้งาดํา และคุ๊กกี้สิงคโปร์ 

 5. คุณทิพวัลย์ แววทอง จาก ไชโป๊วหวานแม่กิมฮวย จ.ราชบุรี  

ผลิตไชโป๊วโดยไม่ใส่สารปรุงแต่งรส ไม่ใส่สี ไม่ใส่ผงกรอบ โดยแยกผลิตภัณฑ์เป็น 5 แบบ 

ด้วยบรรจุภัณฑ์ 5 สี แต่รสชาติเดียวกันทั้งหมด และมีคุณภาพสม่ําเสมอ แต่จะแตกต่างกันที่

จุดประสงค์ในการนําไปใช้งาน เช่น ถุงสีส้มลักษณะเป็นเส้น นิยมนําไปผัดไข่ หรือถุงสีฟ้าเป็นแบบสับ

ละเอียดจะนําไปเจียวไข่แทนไส้หมูสับ เป็นต้น 

 สําหรับปัญหาท่ีพบคือ คุณภาพวัตถุดิบจากเกษตรกรที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ มีของเสีย

มากซ่ึงจะข้ึนกับสภาพดินฟ้าอากาศ ตัวเกษตรกรไม่มีวินัยในการผลิต มักจัดเก็บวัตถุดิบที่คุณภาพ

ไม่ได้มาตรฐาน จึงหวังว่าจะทําอย่างไรที่จะใช้พ้ืนท่ีให้เต็มความสามารถได้ โดยตัวเกษตรกรควรจะ

ได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ในการผลิตวัตถุดิบซ่ึงจะเป็นส่ิงที่ดีมาก การให้ความรู้เรื่อง

การใช้ปุ๋ย การดูแลรักษาดิน และต่อไปอยากพัฒนาเป็นออร์แกนิคด้วยแต่คิดว่าคงต้องใช้ระยะ

เวลานาน จึงสนใจโครงการนี้เป็นอย่างมากเพราะคิดว่าอาจช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้  

นอกจากน้ีขอฝากเรื่องราคาที่ผู้ประกอบการต้องติดต่อกับผู้ผลิตเอง โดยไม่ได้มีการทํา

สัญญา จึงจะพบปัญหาเรื่องราคา และการไม่พูดความจริง เพราะอดีตทําธุรกิจน้ีตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ที่ 
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จ.กาญจนบุรี พบว่าบางปีเกษตรกรผู้ปลูกหัวไช้เท้าได้ผลผลิตมาก บางปีได้ผลผลิตน้อย แต่เกษตรกร

ไม่บอกความจริงกับเรา เพราะทราบว่าหากมีใครให้ราคาที่ดีกว่า เกษตรกรเหล่าน้ันจะขายให้กับคน

อ่ืนทั้งๆ ที่ได้ติดต่อกับเราไว้แล้ว และที่สําคัญเราเป็นผู้สํารองค่าใช้จ่ายในการลงทุนไปก่อนด้วยทั้งค่า

เมล็ดพันธุ์ และค่าต้นทุนต่างๆ จึงส่งผลให้เราไม่ได้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า นอกจากน้ียังพบปัญหา

เรื่องการเก็บเกี่ยวไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพราะตัว

เกษตรกรไม่มีความรับผิดชอบอีกด้วย 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แสดงความคิดเห็นว่าเรื่องเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่ต้องเข้าถึงตัวเกษตรกร 

อาจต้องมีพ่ีเล้ียงไปดูแล โดยต้องนําเรื่องจิตวิญญาณไปนําเสนอพร้อมกับการให้ความรู้อย่างยั่งยืน 

ต้องใช้ทีมนักวิจัยลงพื้นที่จัดการความรู้ ซ่ึงเรื่องนี้น่าสนใจที่จะทําโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้

ปลูกหัวไช้เท้าต่อไป 

 6. คุณสุพัสตรา สมใจวงษ์ ตัวแทนจากบริษัท เอกชัยสาลี่สุพรรณ จํากัด  

ผลิตภัณฑ์หลักคือ ขนมสาล่ีสุพรรณ และมีร้านจําหน่ายหลักอยู่ที่ริมถนนสุพรรณบุรี-

ชัยนาท ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเช่นกัน การจําหน่ายปกติมีการติดต่อส่งสินค้าให้กับจัสโก้ 

เทสโก้โลตัส และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์กับงานแสดงสินค้าโอทอป ที่จะมีการแสดงสินค้าเป็น

ช่วงๆ ส่วนเซเว่นอีเลฟเว่นจะติดเรื่องอายุการจัดเก็บ และเรื่องการหักค่าจีพี 

 ทั้งนี้บริษัทมีจุดยืนคือเป็นสินค้าของฝาก จึงจะผูกพันธมิตรนําไปฝากขายตามศูนย์ขายของ

ฝากที่ต่างๆ และมีศูนย์ขายสินค้าของตัวเอง โดย บ.เอกชัยมีสินค้าค่อนข้างมากประมาณ 20-30 

ชนิด เช่น ขนมสาล่ี ขนมเปี๊ยะ ครองแครงสามรส เป็นต้น ซ่ึงมีการพัฒนาตัวสินค้าให้มีอายุการ

จัดเก็บให้นานข้ึนโดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์แต่ไม่ใส่สารใดๆ และพัฒนาสินค้าให้มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มี

ขนาดเล็กลง นอกจากนี้เราต้องมีการประมาณการในการขาย เพ่ือส่ังการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้พอดีกับ

การจําหน่ายเพราะมักพบปัญหาเนื่องจากขนมเปี๊ยะมักจะมีการเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์บ่อยๆ ทํา

ให้มักจะเหลือกล่องบรรจุค้างอยู่จํานวนมาก 

 สําหรับเรื่องที่ต้องการขอคําปรึกษาคือเรื่องอายุของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการพัฒนาให้สามารถ

เก็บได้นานๆ เพราะทางบริษัทได้พยายามพัฒนาการผลิตในรูปแบบต่างๆ แต่ยังไม่ประสบ

ความสําเร็จเนื่องจากขนมบางอย่าง เมื่อเปล่ียนรูปแบบการผลิต หรือใช้ส่วนประกอบบางอย่างท่ี

เปล่ียนไปก็ส่งผลให้รสชาติไม่เหมือนเดิม ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค จึงอยากได้คําปรึกษาในเรื่องนี้  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําประเด็นว่าเราต้องมีความสามารถเรื่องการบริหารจัดการ 

ซ่ึงการพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการจัดเก็บยาวนานข้ึนน้ันไม่ควรทํา เพราะขณะน้ีทั่วโลกให้

ความสนใจกับเรื่อง Slow food และการบริโภคอาหารที่สดใหม่มากกว่าอาหารท่ีมีอายุการจัดเก็บที่

ยาวนาน แต่ควรแก้ไขในเรื่องการหาแหล่งผลิตให้ใกล้เคียงกับสถานที่จัดส่ง และการลดต้นทุนค่า

ขนส่งซึ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเด่นในการบริหารจัดการ 
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7. คุณคมสันต์ ขวัญเสน่ห์ ปลายจวัก จ. สุพรรณบุรี  

เสนอผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก่ 

- ขนมกรอบทอง ซ่ึงเป็นทองม้วนแบบแผ่นแบน ปรุงรสชาติหวานมัน 

- ขนมกรอบทอง ที่ใส่รสชาติผงช็อคโกแลต ชาเขียว สตรอเบอรี่ และชีส 

- ข้าวแต๋นน้ําแตงโม ที่ผสมน้ําตาลราดลงไปในตัวข้าวแต๋น 

- ข้าวพองสมุนไพร ใส่ใบมะกรูดและสมุนไพรต่างๆ ลงไปด้วย 

- ข้าวพองรสชาติคล้ายทวิสตี้ 

 สําหรับปัญหาที่พบคือ  

- ราคาวัตถุดิบที่ไม่คงที่ เช่น มะพร้าวที่มีราคาผันผวนมาก และผู้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่

รักษาสัญญา จะเลือกขายวัตถุดิบให้แก่คนที่ให้ราคาสูงกว่าบ่อยครั้งทําให้ประสบปัญหาขาดแคลน

วัตถุดิบ 

- การผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า ทําให้ผลิตได้ไม่รวดเร็วตามความต้องการ 

- ต้นทุนสินค้า เช่น ผงชีสที่ใส่เพื่อปรุงรสมีราคาสูงมาก หรือกล่องพลาสติกท่ีใส่

ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงถึงใบละ 4 บาทไม่รวมสติ๊กเกอร์ติดฝากล่อง 

 8. คุณลัดดาพร บุญเรือง ตัวแทนจากร้านพรมีคุณ  

ผู้ผลิตกุนเชียงซอสหอม แต่มีจุดอ่อนคือมีความแตกต่างกับกุนเชียงโคราช เพราะภาครัฐไม่

ค่อยให้การสนับสนุนเหมือนกุนเชียงโคราช แต่กุนเชียงของร้านพรมีคุณจะผลิตจากเนื้อหมูปลอดสาร

อย่างดี และมีสินค้าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหลายชนิด นอกจากนั้นยังมีมีกุนเชียงปลาซึ่งเป็นสินค้าใหม่

เพิ่มข้ึนด้วย 

สําหรับปัญหาคือด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่ผลิตไม่เพียงพอในการขาย เช่น กุนเชียงอบ

กรอบ โดยการใช้ย่าง ที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่ขายดีจะผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ และปัญหา

อายุการจัดเก็บน้อย ไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ 

9. คุณรําไพศรี อติเปรมินทร์ จาก บริษัท คริสปี้ เวท แอนด์ ฟรุ๊ต 

ผลิตลําใยอบกรอบ ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มดําเนินการมา

ได้ประมาณ 1 ป ีโดยระยะแรกพบภาวะปัญหาลําใยแพงมากจึงเริ่มต้นด้วยการใช้เงินทุนค่อนข้างมาก 

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไม่มีน้ํามัน ไม่มีสารปรุงแต่ง ต่อมาต่อยอดเป็นเครืองด่ืมลําใยอบ สามารถใช้ชง

ด่ืมได้ง่าย 

ปัญหาที่พบเรื่องแรกคือ ความเช่ือเดิมๆ ของผู้บริโภคที่เช่ือว่ากินลําใยแล้วจะร้อนใน ซ่ึงต้อง

อธิบายให้เข้าใจว่าถ้ากินลําใยสดอาจทําให้ร้อนใน แต่ลําใยอบแห้งจะช่วยแก้ร้อนในได้ และเรื่อง

วัตถุดิบที่มีปริมาณไม่สม่ําเสมอ หาวัตถุดิบยาก ต้องหาพันธมิตรผู้ปลูกลําใยซ่ึงค่อนข้างยาก ต้องทํา

การเก็บสต็อกลําใยจากฤดูกาลไว้ตลอดปีเพ่ือให้เพียงพอในการผลิต และต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจาก
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มีความพิถีพิถันในการผลิตแต่ไม่สามารถขายแพงได้ และบริษัทเองมีเงินทุนน้อยจึงไม่สามารถนําไป

วางจําหน่ายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่หักค่าจีพีสูงๆ ได้ จึงต้องหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่าง

เฉพาะเจาะจง ซ่ึงต้องทําการตลาดต่อไป 

โดยกลุ่มเป้าหมายของบริษัทนั้นวางไว้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซ่ึงตลาดใน

ประเทศนั้นในเบื้องต้นมีผลตอบรับดีพอสมควร และสินค้าได้รับความนิยมมากพอควร แต่การ

ส่งออกยังไม่คงที่มากเท่าไหร่ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าเรื่องน้ีเป็นกรณีตัวอย่างที่ตนเองมักมีคําถามกับภาครัฐว่า 

เมื่อหน่วยงานภาครัฐคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการนําไปต่อยอดนั้น หน่วยงานรัฐจะสามารถ

ดูแลต่อเนื่องได้เพียงใด เพราะผู้ประกอบการต้องต่อสู้ตั้งแต่ต้นน้ําด้วยตนเอง ซ่ึงตัวผู้ประกอบการ

ต้องมีสายป่านค่อนข้างยาวพอสมควรจึงจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้ เพราะคนไทย

มักนิยมกินลําใยสดมากกว่าลําใยแปรรูป แต่เห็นว่ากรณีน้ีน่าจะมีโอกาสที่ดี เพราะสินค้ามีรูปลักษณ์

ที่ดึงดูดน่าสนใจ แต่การทําเด่ียวๆ น่าจะยากพอสมควรเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก ซ่ึง

โครงการฯ เราเองมีช่องทางการตลาดต่างประเทศที่น่าจะไปได้ดี เนื่องจากสินค้าของร้าน Farmer 

Shop ที่ลงไว้ในเว็บไซต์หลายรายการได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศพอสมควรจึงคาดว่า

น่าจะมีช่องทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์นี้เช่นกัน 

10. คุณศรีสมบูรณ์ ชวานิสากุล ตัวแทนจาก บจก. เอ็นเอ็นซี โปรดักส ์

ผู้ผลิตเต้าหู้นมสด รสชาติต่างๆ สามารถเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส ได้ 10-

12 วัน โดยผลิตภัณฑ์ไม่ใส่สารกันเสียใดๆ มีสถานที่จําหน่ายเช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, โลตัส, จัสโก้, ร้าน

เจ็ท ในปั๊ม ปตท., โกลเด้นเพลส, และร้านค้าทั่วๆ ไป แต่ยังมีปัญหาการส่งสินค้าตามต่างจังหวัด ซ่ึง

พยายามแก้ปัญหาด้วยการตั้งเฟรนไชน์แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ  

สําหรับปัญหาที่พบคือ การติดต่อกับห้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

และวัตถุดิบประเภทนมหรือผลไม้ ที่บางครั้งพบปัญหาขาดแคลนเช่นกัน และเรื่องการขนส่งท่ีมี

ต้นทุนค่อนข้างสูงจึงอยากเสนอว่าถ้ามีผู้ประกอบการที่สามารถรวมกันแชร์ค่าขนส่งสินค้าเพื่อจะได้

เป็นการลดต้นทุนจะดีมาก 

นอกจากนี้ขอแนะนําผู้ประกอบการที่ต้องการยืดอายุสินค้า โดยมีจะผลิตภัณฑ์ประเภทไคโต

ซานซ่ึงเป็นส่ิงที่ได้จากธรรมชาติ ที่ประเทศญ่ีปุ่นส่ังซ้ือไปใส่เป็นวัตถุกันเสีย แต่ทางบริษัทยังไม่มี

ข้อมูลยืนยันจึงใคร่ขอคําแนะนําและขอข้อมูลจากนักวิชาการด้วย 

11. คุณเกษร ดีมานพ จากเกษรไหมหอม 

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาดูแลผ้าไหม ทั้งน้ํายาซักผ้าไหม และน้ํายาอาบผ้าไหมเพ่ือดูแลผ้า

ไหมให้ช่วยรีดได้ง่ายข้ึน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถซ้ือไปทําเองได้โดยจะไม่เกิดรอยด่าง 

และไม่ต้องไปจ้างร้านซักแห้งที่เส่ียงต่อการเกิดรอยด่างที่มักใช้วิธีซักน้ํามัน 
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีควรนําเสนอคู่กับการจําหน่ายผ้าไหม 

จึงเชิญชวนให้นําสินค้าไปร่วมแสดงในงานมหกรรม สกว. ที่จะมีการแสดงงานวิจัยผ้าไหมด้วย 

12. คุณสิงหา มีชัยประเสริสุข ผู้ผลิตไอศครีมเจลาโต้ 

ผลิตไอศครีมเจลาโต้ สูตรจากประเทศอิตาลี ตามลูกค้าส่ัง โดยส่งตามร้านอาหารระดับ

ภัตตาคาร เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง เรื่องวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆ ยังไม่มีปัญหาเพราะมีบริษัท

นําเข้าวัตถุดิบเหล่าน้ีมาขาย ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาใดๆ ไอศครีมเจลาโต้จะมี 2 รูปแบบคือแบบอิ

ตาเลียนแท้ และแบบไทยสไตล์ คือผลิตจากผลไม้ตามฤดูกาล ส่วนเรื่องการขอมาตรฐาน อย. ยัง

ไม่ได้ดําเนินการ ปัจจุบันมีวางจําหน่ายอยู่ที่อินเด็กซ์ทุกสาขา ฟิวเจอร์โบว์ทุกสาขา และร้านอาหารที่

มีกําลังซ้ือสูงตามแหล่งต่างๆ โดยตัวไอศครีมมีอายุได้ 3 เดือนแต่มักหมดก่อนเพราะประเทศไทยเป็น

เมืองร้อนสามารถจําหน่ายได้สม่ําเสมอ ปัจจุบันมีไอศครีมทั้งหมด 26 รสชาติ ถ้าเป็นแบบอิตาเลียน

แท้ได้จากการไปศึกษาสูตรการผลิตที่ต่างประเทศมาสูตรละ 400,000 บาท  

การท่ีเลือกนําสินค้ามาร่วมจําหน่ายกับโครงการร้านเพราะเคยได้รับการติดต่อ เข้ามา

จําหน่ายใน มก. ตามงานต่างๆ แล้วได้รับการตอบรับที่ดีเป็นตลาดที่มีกําลังซ้ือสูง จึงตัดสินใจร่วมนํา

สินค้ามาวางจําหน่ายด้วย 

13. กลุ่มจมูกข้าวรุ่งอรุณ  

นําเสนอสินค้าโดยคุณกาญจนา คูหากาญจน์ โดยกลุ่มผลิตจมูกข้าวรุ่งอรุณ เป็นกลุ่มสตรีที่

มีการทํานากันเอง และมีโรงสีข้าวที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีทั้งข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิ 

คัดมาเฉพาะจมูกข้าวทําเป็นซองพร้อมชง ต่อมาได้ร่วมพัฒนาสินค้ากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นจมูกข้าวที่ผสมนมชงทานได้ หรือสามารถทานเล่นได้ มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูง ได้รับ

มาตรฐานต่างๆ ทั้ง อย. และ มผช. ซ่ึงได้รับความนิยมมีการส่ังซ้ือจํานวนมาก 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ในฐานะประธานกรรมการฯ กล่าวสรุปว่าปัญหาของ

ผู้ประกอบการที่พบจะคล้ายๆ กัน เช่น เรื่องวัตถุดิบทางการเกษตร หรือเกษตรกรผู้ผลิตและผู้แปร

รูป และได้เสนอว่ากรณีลําใยอบแห้ง ถ้าสามารถบอกสรรพคุณที่บรรจุภัณฑ์ได้ว่าลําใยอบแห้ง

สามารถแก้ร้อนในได้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจําหน่ายเพิ่มข้ึน 

คุณรําไพศรี อติเปรมินทร์ ช้ีแจงว่าสินค้าไม่สามารถบอกสรรพคุณเช่นที่แนะนําได้เนื่องจาก

ติดที่ระเบียบของ อย. แต่ได้เล่ียงไปบอกสรรพคุณที่บรรจุภัณฑ์แล้วว่ามีวิตามินซีสูงและสารต้าน

อนุมูลอิสระสูง เพราะวิตามินซีจะเป็นตัวช่วยแก้ร้อนในได้ดี 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปดังนี้ 
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- ผู้ประกอบการหลายรายมีส่ิงท้าทายที่ต้องทํางานให้สําเร็จ หลายรายมีปัญหาซ่ึงทาง

สถาบันฯ จะสามารถนําไปศึกษาต่อได้ จึงอยากเชิญชวนให้เข้ามาร่วมงานกับสถาบันฯ และ

โครงการฯ ทั้งนี้ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดสินค้าของตนเองให้ครบถ้วน 

- ขอนําสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกไปจัดวางแสดงและจําหน่ายในงาน

มหกรรม สกว. วันที่ 23-27 พ.ย. 2554 ที่ฮอลล์ 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี โดยขอความร่วมมือให้

ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกนําสินค้ามาจัดให้ชิมหรือจัดแสดงในงานด้วย และสินค้าจะมี

สติ๊กเกอร์ของร้าน Farmer Shop ติดไว้ในเบื้องต้นด้วย ส่วนสินค้าบางอย่างอาจต้องนําไปศึกษา

ร่วมกับสถาบันอาหารและกระทรวงสาธารณสุข ให้นําสินค้ามาศึกษากับโครงการฯ ว่ามีสรรพคุณ

พิเศษจริงหรือไม่ แล้วนําไปยกระดับให้เปน็สินค้าที่มีสรรพคุณพิเศษ เช่น เป็นยา หรือเป็นกลุ่มอาหาร

ปลอดภัยต่อไป 

- วันที่ 9 ธ.ค. 2554 ที่จะถึงนี้จะมีการเปิดโครงการร้าน Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ 

มก. อย่างเป็นทางการ ผู้ประกอบการสามารถนําสินค้ามาช่วยจัดแสดงให้ชิมฟรีในงานได้ โดย

โครงการตัวแบบร้าน Farmer Shop น้ีได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)  

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการตัดสิน ร่วมกันพิจารณาสินค้าพร้อมให้คําแนะนํา ซ่ึง

ผลการคัดเลือกนั้นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จะส่งเอกสารแจ้งให้ทราบในลําดับต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 16/2554 (ระยะที ่2 ครั้งที ่4/2554) 

วาระพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ไม่มี 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2554 

  ไม่มี 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 การเตรียมการสําหรับการจัดบู๊ทในงานมหกรรม สกว. ในวันที่ 23-27 

พ.ย. 2554 

- ที่ประชุมร่วมกันพิจารณคัดเลือกสินค้าท่ีจะนําไปร่วมออกบู๊ทในงานมหกรรม 

สกว. ดังนี้ 
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1. ชาใบหม่อน คุณกาญจนา  2. น้ําพริกแม่เกตุ คุณสุขุม 

3. กล้วยอบเล็บมือนาง คุณบรรหาร 4. แชมพูชมพูพันธ์ทิพย์ คุณสมพงษ์ 

5. ผลิตภัณฑ์ของ บ.ไพรทิพ คุณสะอาด 6. ผลิตภัณฑ์ของ บ.ซองเดอร์  

7. ผลิตภัณฑ์จมูกข้าว   8. ผลิตภัณฑ์ของ บ.พรทิพย์ ภูเก็ต 

9. ผลิตภัณฑ์จมูกข้าวรุ่งอรุณ  10. ผลิตภัณฑ์ของ บ.สยามบานาน่า 

11. ผลิตภัณฑ์ลําใยอบกรอบ ของ บ.คริสปี้ฯ12. ผลิตภัณฑ์น้ํายาซักผ้าไหม 

13. ดอกเกลือ    14. น้าํมันเหลือง 

15. สบู่สมุนไพร จากกลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวง16. ไม้กวาดป่านศรนารายณ์ 

17. ข้าวหอมมะลิเกิดบุญ/ ข้าวสหกรณ์ 18. ข้าวคุณธรรม 

19. ผักออร์แกนิคของ บ.อดัมส์ฯ  20. ส้มโอไทยทวี 

21. ไชโป๊ว แม่กิมฮวย   22. ผลิตภัณฑ์ของ ครูยุ 

23. ขนมไทยของคุณอ้อ สํารับโบราณ 24. ผลิตภัณฑ์ของ บ.เอกชัย   

25. ขนมกรอบทอง ของกลุ่มปลายจวัก 26. กาแฟ 

27. ไอศครีมเจลาโต้   28. น้ําผลไม้ของคุณวาย + ขนมปังโฮลวีต

  29. น้ําข้าวโพด    30. น้ําลูกเดือย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสะพานสูง

  31. เต้าฮวยนมสด 

- เตรียมตะกร้าใส่สินค้า สําหรับบริการลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า 

- บู๊ทชิมหน้าชั้นวางสินค้าขนาดประมาณ 50x70 ซม. สูงประมาณ 80 ซม. และต้อง

ไม่บังหน้าช้ันวางสินค้า  
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- แผนการทํางาน ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด/แผนการดําเนินงาน วัน/เดือน/ปี 

1. สว.สก.ออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ระบุรายละเอียดให้

ยืนยันจํานวน/ชนิดสินค้า และ รศ.จุฑาทิพย์ จะโทรศัพท์คุยรายละเอียดกับ

ผู้ประกอบการด้วยตนเอง 

ตอบรับภายใน 25 ต.ค. 2554 

2. นัดทานข้าวกับคณะกรรมการ เวลา 11.00 น. ณ easy pissy ตรงข้าม Hall 

5 

อังคารที่ 22 พ.ย. 2554 

3. นัดส่งสินค้าหลังเที่ยง ณ Hall 7-8 อิมแพค เมืองทองธาน ี อังคารที่ 22 พ.ย. 2554 

4. มอบภารกิจการจัดชั้นให้ผู้ประกอบการตามแผนผัง อังคารที่ 22 พ.ย. 2554 

5. นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง พุธที่ 23 พ.ย. 2554 

6. จัดเวทีคัดสรรสินค้า เวลา 11.00-12.00 น. ศุกร์ที่ 25 ต.ค. 2554 

7. จัดเตรียมกระเป๋า Farmer Shop จํานวน 100 ชุด/วัน 23-27 พ.ย. 2554 

8. จัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการ เวลา 14.00-

15.00 น. ของทุกวัน 
23-27 พ.ย. 2554 

9. จัดทําสายคล้องคอ Farmer Shop สีแดงสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําบู๊ท  

10. การแต่งกาย: กางเกงแสลค เสื้อโปโล Farmer Shop รองเท้าหุ้มส้น  

 

- ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคําขวัญใหม่สําหรับทําป้ายโฆษณา โดยในเบื้องต้นมี

ตัวเลือกไว้ 2 แบบ คือ 

 

 

 

 

 

 

   

วาระที่ 4 อ่ืนๆ 

  ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา   16.00 น. 

 

บนเส้นทางสูค่วามสําเร็จท่ียั่งยืน.... กับ Farmer Shop 

 
 
 
 
 

เส้นทางสู่ความสําเร็จท่ียั่งยืน....ของผู้ประกอบการ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 17/2554 (ระยะที ่2 ครั้งที ่5/2554) 

วันพุธที่ 7 ธนัวาคม 2554 เวลา 9.00 – 12.30 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน 

       Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธ์   กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  ดร.ศักด์ิสิทธิ ์ บุศยพลากร  อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก. 

8.  คุณกชพรรณ กิ่วไธสง   ตัวแทนจากบริษทัอดัมส์ เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการ Farmer Shop แจ้งแก่ที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 

  1.1 สรุปสถานการณ์โครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังน้ําลด เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เข้าทําความ

สะอาดพร้อมสํารวจความเสียหาย พบว่าพ้ืนที่ภายในร้านได้รับความเสียหายทั้ง 2 ห้อง คือห้องมินิ

มาร์ทและห้องข้าว โดยมีข้าวสารได้รับความเสียหายบางส่วน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในร้าน

ตั้งแต่ก่อนน้ําท่วมหลายชนิด เช่นประเภทขนมหวานต้องคัดแยกออกเป็นสินค้าที่ได้รับความเสียหาย

ไปอีกส่วนหนึ่ง โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสต็อกสินค้าและรวบรวมสรุปยอดความเสียหาย 

สําหรับช้ันวางสินค้าต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน จึงได้ติดต่อช่างให้เข้าประเมินราคาการ

ซ่อมบํารุงภายในร้าน ราคาตกลงอยู่ที่ 35,000 บาท โดยจะเร่งดําเนินการซ่อมบํารุงต่อไป 
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1.2 สถาบันฯ ได้รับงบประมาณจากสภาวิจัยฯ จํานวน 800,000 บาท ให้ทํา

โครงการเรื่อง SMEs และโอทอป ซ่ึงจะสามารถนํามาเช่ือมโยงต่อกับงานโครงการ Farmer Shop ได้ 

เช่น โครงการกล้วยเล็บมือนางของคุณบรรหาร เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นโครงการใหม่ที่ต่อเนื่องกันต่อไป 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 16/2554 

  ไม่มี 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 การเตรียมการสําหรับการจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอกล่องของขวัญแบบต่างๆ และถุง Farmer 

Shop ที่จะใช้สําหรับเป็นชุดของขวัญเพ่ือจําหน่ายในช่วงปีใหม่ ให้แก่ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ซ่ึงที่

ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแล้วสรุปดังต่อไปนี้ 

1) ถุง Farmer Shop +ช่อดอกไม้ และจัดชุดตัวอย่างโดยนําสินค้าใส่ในถุงพร้อม

กําหนดราคาจําหน่าย 

2) กล่องสาน 2 แบบ + ข้าวคุณธรรม  

3) กิฟท์เซ็ทชาใบหม่อนของคุณกาญจนา 2 แบบ คือแบบถุงตาข่าย 8 กล่อง ราคา 

350 บาท และ แพ็ค 4 กล่องคาดริบบิ้นพร้อมโบว์ ราคา 170 บาท 

4) กิฟท์เซ็ทกล้วยเล็บมือนางกล่องใหญ่ของคุณบรรหาร แต่มีปัญหาที่ยังไม่มี

ดอกไม้ติดที่กล่อง จึงมอบให้เจ้าหน้าที่ของร้าน Farmer Shop เป็นผู้ทําการติด

ดอกไม้ให้เพ่ือวางจําหน่าย 

5) กิฟท์เซ็ทกระเช้าขนาดเล็กใส่ผลิตภัณฑ์แชมพูชมพูพันธ์ทิพย์ของคุณสมพงษ์ 

6) กระเช้าผักออร์แกนิค ADAMS โดยจะทําการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ส่ังจอง 

และให้ลูกค้ารับของได้ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2554 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสินค้าท่ีจะนําลงในแค็ตตาล็อกสินค้าชุด

ของขวัญปีใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยจะจัดพิมพ์แคตตาล็อคและทําการแจกจ่ายไปยัง

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมร่วมกันคัดเลือกแล้วได้

ชุดของขวัญจํานวน 12 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1) ถุงเปล่า Farmer Shop   ราคา 99 บาท 

2) ถุง Farmer Shop + gift set   ราคา 400 บาท 

3) ข้าวคุณธรรมในกล่องสาน  ราคา 180 บาท 

4) ชาใบหม่อนกาญจนาชุด 8 กล่อง ราคา 350 บาท 
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5) กล้วยเล็บมือนางกล่องเล็ก + ชาใบหม่อนชุดกล่องของขวัญที่มีเหลือในสต็อก

สินค้า 

6) กล้วยเล็บมือนางกล่องใหญ่   ราคา 200 บาท 

7) ตะกร้าผักออร์แกนิคอดัมส์  ราคา 300 บาท 

8) ตะกร้าขนมหวาน (ชุดสีเขียว) ราคา 500 บาท 

9) ตะกร้าขนมหวาน (ชุดสีแดง)  ราคา 400 บาท 

10) เซ็ทสบู่สมุนไพรชมพูพันธ์ทิพย์ ราคา 350 บาท 

11) เซ็ทน้ําพริกแม่เกตุ 2 กระปุก  ราคา 200 บาท 

12) ชุดตะกร้าของขวัญ Farmer Shop  ราคา 900 บาท  

(ภายในตะกร้าประกอบด้วย ข้าวคุณธรรม, น้ําพริกแม่เกตุ, ชาใบหม่อนถุงซิป, 

กล้วยเล็บมือนาง, แชมพู+ครีมนวด, ลูกอมมะขาม, กาแฟชุมพร, และข้าวเกิด

บุญ) 

 การเปิดตัวขายสินค้าปีใหม่ หากไม่สามารถซ่อมบํารุงร้าน Farmer Shop ที่คณะ

เศรษฐศาสตร์ได้ทัน จะจัดเป็นซุ้มที่บริเวณหน้าร้าน Farmer Shop แทนซ่ึงคาดว่าจะเริ่มเปิดจําหน่าย

ได้ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคมนี้  

3.2  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการจัดร้าน Farmer Shop ใหม่

ที่ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

- คุณสายสุดา นําเสนอภาพการจัดร้านใหม่ของ Farmer Shop ภายในร้านค้าของไร่

สุวรรณ โดยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และเสนอความคิดเพ่ือการตกแต่งพ้ืนที่ว่างแถบสีขาว

บนช้ันวางสินค้าให้น่าสนใจ ซ่ึงที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและอภิปรายแล้วได้ข้อสรุปว่า ให้จัดทําเป็น

สติ๊กเกอร์ด้วยถ้อยคําดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
                   *** ใช้ตัวอักษรสีเขียวตัดขอบ รูปแบบฟอนท์เหมือนโลโก้ที่ถุง Farmer Shop 

  -  คุณสายสุดา รายงานเรื่องระบบบัญชีที่มีความเข้าใจผิดเรื่องระบบสินค้าของ

ผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายโครงการ เนื่องจากสินค้าบางชนิดที่ส่งไปอยู่นอกเหนือจากรายการ

สินค้าของร้าน Farmer Shop ที่ได้ส่งไปยังร้านค้าไร่สุวรรณ จึงได้ทําความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบดูแล

Farmer Shop โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจากนี้ไป  รศ.จุฑาทิพย์ ได้มอบหมายให้คุณมณิสรา (คุณอ้อ) เป็นผู้ดูแลเรื่องสินค้า

ที่วางจําหน่ายที่ไร่สุวรรณและตรวจเช็คสต็อกสินค้า นอกจากน้ี ผอ.ไร่สุวรรณ ยังพบปัญหาจาก

เจ้าหน้าที่ของร้านไร่สุวรรณที่มีการเปล่ียนแปลงบ่อย จึงไม่เข้าใจในระบบสินค้าของร้าน Farmer 

Shop ที่นําไปวางจําหน่ายในร้านอีกด้วย จึงเสนอให้คณะกรรมการจัดเวรผลัดเปล่ียนเข้าไปดูแลร้าน

ด้วย  

  3.3  ติดตามความก้าวหน้าของ Outlet ที่ ร้านสหกรณ์ กฟผ. 

        ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วม 

  3.4  พิธีเปิดโครงการร้าน Farmer Shop 

        ที่ประชุมเห็นพ้องให้เลื่อนจากกําหนดเดิมคือวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ออกไป

ก่อน เนื่องจากร้านได้รับความเสียหายจากภาวะน้ําท่วมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะ

กําหนดใหม่อีกครั้งตามความเหมาะสม 

  3.5  การปรับกําหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 - การจัดเวทีเรียนรู้การพัฒนากลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่ากล้วยเล็บมือนาง ณ จ.

ชุมพร เดิมกําหนดในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 2554 ขอเล่ือนออกไปเป็นช่วงต้นเดือนมกราคม รอกําหนด

วันที่แน่นอนอีกครั้ง 

 - เวทีคัดสินค้าครั้งที่ 6 มอบหมายให้คุณสายสุดา ติดต่อกับกรมส่งเสริมฯ เพ่ือ

กําหนดวันคัดสินค้าอีกครั้ง  

วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

  4.1  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ขอปรึกษาเรื่องกําหนดการจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์สินค้า 

ณ ร้านค้าไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยที่ประชุมเห็นพ้องให้จัดข้ึนในวันที่ 17-18 

ธันวาคม 2554 โดยมอบให้คุณสายสุดาประสานงานกับคุณพูนทรัพย์ (คุณปู) เพ่ือขอพ้ืนท่ีด้านหน้า

ร้านจัดซุ้มแสดงสินค้าและซุ้มผักออร์แกนิคอดัมส์ และขอที่พักสําหรับวันที่ 17 ธันวาคมด้วย 

  

 

เลิกประชุมเวลา   12.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 18/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที ่6/2555) 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 9.30–13.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

2.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น. 
 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยมอบหมายให้คุณวสินธรา ขวยเขิน 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ของร้าน Farmer Shop ซ่ึงเริ่มดําเนินการในวันที่ 

19-30 ธันวาคม 2554 ภายหลังสถานการณ์น้ําท่วมมหาวิทยาลัยคล่ีคลายลง มียอดขายรวม 

113,650 บาท ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดไม่รวมค่าเต๊นท์หน้าร้าน ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์ตกแต่งชุด

ของขวัญต่างๆ โดยสินค้าขายดีคือ ถุงป่านรักษ์โลก Farmer Shop กล่องข้าวคุณธรรม กล้วยอบ

เล็บมือนางกล่องเล็ก ชุดของขวัญชาใบหม่อน และสบู่ล้างหน้าชมพูพันธ์ทิพธ์ ตามลําดับ ส่วนสินค้า

ในร้านที่ขายดีอันดับหนึ่งคือ ไอศครีมเจลาโต้ มะขาม 5 รส ข้าวเกิดบุญ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าว

หอมมะลิ105 ตามลําดับ  

  สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานนั้นคือ  

1.  บุคลากรบางหน่วยงานยังไม่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
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2.  ประสบการณ์ของผู้ทําการประชาสัมพันธ์ยังน้อยเกินไป 

3.  สินค้าบางอย่างขาดข้อมูล 

4.  สินค้าไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า และสินค้าบางอย่างไม่ได้สต็อกไว้ในร้าน

จึงเกิดความล่าช้าในการทํางาน 

5.  ขาดการประสานงานที่ดีและขาดความเข้าใจในระบบของร้าน 

6.  พนักงานผู้ขายสินค้ายังไม่มีความรู้ในรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิดทําให้ไม่

สามารถตอบคําถามของลูกค้าได้ 

7.  ปัญหาจากระยะเวลาที่กระชั้นชิดทําให้มีเวลาเตรียมการน้อย 

ทั้งน้ีสิ่งที่ได้จากการทํางานโครงการในครั้งน้ีคือ ได้เรียนรู้ระบบการดําเนินงานและ

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมมีข้อสังเกตในการดําเนินงานสําหรับปีต่อไป เช่น ควรประชาสัมพันธ์

โครงการไปยังหัวหน้าของหน่วยงานต่างๆ โดยตรงเพื่อความน่าเช่ือถือของโครงการ และควรมีเวลา

เตรียมการล่วงหน้าเพ่ิมมากข้ึน ทั้งเรื่องข้อมูลและปริมาณสินค้า ควรมีข้อมูลของสินค้าให้ครบถ้วน

พร้อมให้พนักงานขายศึกษารายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดด้วย เป็นต้น 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2554 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 

17/2554 เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 ข้อคิดเห็นของการนําสินค้า Farmer Shop จําหน่าย ณ ไร่สุวรรณ อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสีมา 

คุณธราภรณ์ ศรีงาม รายงานผลการติดตามลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณ์ ในวันเสาร์-

อาทิตย์ที่ 17-18 ธ.ค. 2554 พบว่า 

1. กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่ม

ลูกค้าประจําของไร่สุวรรณ  

2. การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์สินค้าพบว่ายังขาดแรงดึงดูดผู้บริโภค และขาดอุปกรณ์

ตกแต่งให้สวยงามน่าสนใจ 

3. ความเป็นหนึ่งเดียวของ Farmer Shop ยังไม่ค่อยมี เนื่องจากยังไม่มีป้ายแสดงแบ

รนด์ Farmer Shop จึงอาจทําให้ผู้บริโภคไม่เข้าใจถึงเจตนาที่แท้จริงว่าจัดบู๊ทชิม/แสดงสินค้าเพ่ืออะไร 
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4. การจัดสินค้าภายในร้านพบว่า สินค้าบางชนิดติดสติ๊กเกอร์ Farmer Shop แล้ว

ขณะที่บางชนิดยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ จึงเห็นว่าควรให้ผู้ประกอบการติดสติ๊กเกอร์ในสินค้าทุกตัวที่

นําไปวางจําหน่าย 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ช้ีแจงว่ามีความติดขัดในเรื่องการประสานงาน อาจ

เพราะยังเป็นครั้งแรกและตัวผู้ประกอบการเองไม่ทราบว่าทางร้านที่ไรสุวรรณ ไม่ได้จัดเตรียม

อุปกรณ์ในการจัดบู๊ทไว้ให้แม้กระทั่งโต๊ะวางสินค้าหน้าร้าน ซ่ึงอาจเกิดจากความเข้าใจผิดในการ

ติดต่อประสานงาน จึงทําให้การจัดบู๊ทในครั้งนี้เกิดความไม่สะดวกและไม่มีความน่าสนใจต่อผู้บริโภค

เลย 

ประกอบกับคุณมณิสรา (คุณอ้อ) นําสินค้ามาจัดข้ึนช้ันในเวลาเดียวกันจึงส่งผลให้

เกิดภาพความวุ่นวายภายในร้าน ซ่ึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ผอ. ของไร่สุวรรณ ที่อยู่ในร้านขณะนั้น

เห็นภาพความวุ่นวายดังกล่าวจนเกิดความไม่พอใจในระบบการนําสินค้าจัดข้ึนช้ันวาง อีกทั้งมาทราบ

ภายหลังว่าเราได้ทําผิดกฎระเบียบที่ร้านค้าจะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการมาจัด Shelf เองได้ รวมถึง

กรณีการติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้านั้น ผู้ประกอบการบางรายไม่ทราบว่าสติ๊กเกอร์ Farmer Shop ได้

ผลิตและมีจําหน่ายแล้ว จึงทําให้ยังไม่ได้ติดที่ตัวสินค้า ซ่ึงเมื่อทราบแล้วจึงจะนําไปปฏิบัติทันที 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงในที่ประชุมว่าก่อนหน้าน้ีเคยนําเรื่องมาปรึกษาในท่ี

ประชุม และลงความเห็นให้มอบหน้าทีแ่ก่คุณมณิสรา (คุณอ้อ) เป็นตัวแทนของ Farmer Shop ในการ

ดูแลสินค้าและการจัดสินค้าเพ่ือไม่ให้มีช่องว่างในช้ันวาง และเพ่ือความสวยงาม อีกทั้งเป็นการเพิ่ม

โอกาสในการจําหน่ายสินค้าด้วย ทั้งน้ีกรณีผักออร์แกนิคอดัมส์ที่นําสินค้าไปจําหน่ายในวันที่ 17-18 

ธันวาคม 2554 ที่หน้าร้านโดยไม่ผ่านแคชเชียร์ของร้าน จึงเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทําให้ ผอ.ไร่สุวรรณ ไม่

พอใจในการทํางานในครั้งนี้ด้วย แต่ทั้งนี้ได้พูดคุยกับ ผอ.สมชาย เพื่อความที่เข้าใจที่ตรงกันเรียบร้อย

แล้ว โดยจากนี้ไปทางไร่สุวรรณ จะติดต่อกับตัวแทน Farmer Shop เท่านั้น โดยจะไม่ติดต่อ

ประสานงานผ่านผู้ประกอบการโดยตรง  

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ สรุปว่าทางโครงการ Farmer Shop ต้องตั้งตัวแทนของร้าน

เพื่อพูดคุยและประสานงานกับไร่สุวรรณ เพราะสินค้ารวมของ Farmer Shop จําเป็นต้องมีผู้ดูแล 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ยอมรับว่าสินค้าของชมพูพันธ์ทิพธ์ได้มีการจําหน่ายหน้า

ร้านที่ไปแสดงสินค้าเพ่ือการประชาสัมพันธ์เช่นกัน เนื่องจากไม่ทราบกฎระเบียบ และลูกค้าใจร้อนไม่

อยากรอคิวเพ่ือจ่ายเงินนาน บางรายจะไม่ซ้ือเพียงเพราะต้องไปต่อคิวเพ่ือชําระค่าสินค้า จึงทําให้

ต้องจําหน่ายสินค้าที่หน้าร้านไปทันที และเมื่อทราบว่าผิดกฎก็จะไม่ทําอีก 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ แจ้งว่าพนักงานในร้านค้าไร่สุวรรณ กับคุณพูนทรัพย์ 

(คุณปู) ไม่มีการส่ังการที่ชัดเจนในกรณีท่ีไปออกบู๊ทประชาสัมพันธ์สินค้า จึงทําให้ไม่มีการ
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ประสานงานและพนักงานไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งสินค้าของ Farmer 

Shop มักถูกเปล่ียนตําแหน่งที่วาง โดยถูกแยกจากช้ันรวมของ Farmer Shop ทําให้ลูกค้าหลายราย

แสดงความคิดเห็นว่ามักจะหาสินค้าที่ต้องการไม่พบ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ต่อไปน้ีหากเราจะไปสร้างสีสันให้แก่ร้านค้า เราจะต้อง

เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดไปเองเพ่ือการดึงดูดความสนใจ และต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพ่ือเป็นตัว

แบบที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนที่จะนําสินค้าไปวางในช้ันต่อไป ซ่ึงในวันที่ 26 ม.ค. 2555 ที่จะถึงน้ี

จะพาส่ือโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ไปทําเรื่องราวของร้านค้าที่ไร่สุวรรณด้วย 

จากการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop สรุป

ได้ดังนี้ 

1. เรื่องการจัดวางสินค้าในช้ันวางสินค้าจะขอให้ผู้เช่ียวชาญในการจัดวาง มาช่วย

จัดรูปแบบให้เหมาะสม และมีผู้ประเมินผล 

2. เป้าหมายในการดําเนินงานคือ ต้องการให้คนรู้จักโครงการร้าน Farmer Shop 

มากข้ึน และถ้าในอนาคตการขายสินค้าสามารถดําเนินไปด้วยดี จะเพ่ิมชนิดสินค้าโดยการติดต่อ

ผู้ประกอบการรายอ่ืนที่สนใจมากข้ึน ส่วนสินค้าข้าวจะนําไปวางจําหน่ายในชั้นวางสินค้า Farmer 

Shop ด้วย 

3. ระยะนี้จะมอบหมายให้คุณมณิสรา (คุณอ้อ) ทําหน้าที่ PC ที่ไร่สุวรรณไปก่อน 

แล้วจะมีการประเมินผลต่อไป 

4. มอบหมายให้คุณสายสุดาเชิญผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกสินค้าแล้ว 

มาร่วมพูดคุยในภาคบ่ายของวันที่ 9 ก.พ. 2555 เพ่ือทําความเข้าใจระบบต่างๆ ของ Farmer Shop 

ในการนําสินค้าไปวางจําหน่าย ณ ไร่สุวรรณ 

5. การหักให้ค่าส่วนกลาง 5% ที่คณะกรรมการเสนอนั้น ทางโครงการไม่คํานึงถึง

ความสําคัญของเงินในส่วนน้ี เพียงแต่ต้องการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการมีใจและให้ความร่วมมือแก่

โครงการ โดยซ้ือสติ๊กเกอร์จากโครงการฯ ไปติดไว้ที่ตัวสินค้าด้วย ทั้ง น้ีในแต่ละเดือนให้

ผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าไปยังร้านค้าไร่สุวรรณ มีวาระการแจ้งยอดที่ได้รับโอนจากร้านค้าไร่สุวรรณ

ด้วย 

3.2 การเตรียมการจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานเกษตรเทรดแฟร์ (4-12 ก.พ. 

2555) 

เนื่องด้วยในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเกษตรเทรดแฟร์แทนงาน

เกษตรแฟร์ที่จะจัดข้ึนเป็นประจําทุกปี ในวันที่ 4-12 ก.พ. 2555 ซ่ึงทําให้มีพ้ืนที่ในการจัดบู๊ทขนาด

เล็กลง จึงเห็นว่าไม่เหมาะที่โครงการ Farmer Shop จะไปจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ อีกทั้งร้าน Farmer 
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Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีการเปดิร้านอยู่ตามปกติ จึงเห็นสมควรขอให้บู๊ทแก่ร้านข้าวคุณธรรม

และข้าวเกิดบุญจัดขายสินค้าแทน 

3.3 รายงานความก้าวหน้า Outlet ร้านสหกรณ์ กฟผ. 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ รายงานความคืบหน้าการติดตาม ซ่ึงได้ไปดูนอกรอบพบว่าไม่

มีสินค้า Farmer Shop วางอยู่บนช้ันวางแล้ว และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการโอนเงิน

ค่าสินค้าเลย ที่ประชุมจึงสรุปว่าให้หยุดส่งสินค้าไปวางจําหน่าย เนื่องจากติดปัญหาที่ระบบการ

จัดการภายในของ รส.กฟผ. เนื่องจากปริมาณการส่ังสินค้าน้อยและระบบการจัดการภายในร้านท่ีมี

ปัญหา 

3.4 การปรบักําหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. วันที่ 9 ก.พ. 2555 ประชุมคัดเลือกสินค้าครั้งที่ 6 ภาคเช้า และภาคบ่ายเชิญ

สมาชิกผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังแนวทางการปฏิบัติการนําสินค้าไปวางจําหน่ายที่ Outlet ร้านค้าไร่

สุวรรณ โดยให้คุณกาญจนา ประธานคณะกรรมการฯ เล่าเรื่อง Work Flow และคุณสุขุม ช้ีแจงเรื่อง

ข้อกําหนด/ระเบียบการ 

2. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และคัดสินค้า ณ จ.กาญจนบุรี และพ้ืนท่ีจังหวัดใกล้เคียง 

เวทีของผู้ประกอบการ จ.นนทบุรี และเวทีการจัดการพัฒนาธุรกิจเชิงคุณค่ากล้วยเล็บมือนาง ขอ

เล่ือนออกไปก่อน รอกําหนดใหม่อีกครั้ง 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

  4.1 แนวทางการทําวิจัยในปี 2555  

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับงบประมาณจาก วช. เพ่ือสืบค้นอุปสรรค/

ข้อจํากัด การทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงเลือกผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนคุณกาญจนา ผลิตภัณฑ์ชมพู

พันธ์ทิพย์ โดยปีนี้จะดําเนินงานด้าน Food chain ของข้าว กล้วยเล็บมือนาง ชาใบหม่อน น้ําพริกแม่

เกตุ ชมพูพันธ์ทิพย์ และไอศครีมคุณสิงห์ เป็นต้นแบบ 

  สําหรับกรณีของผลิตภัณฑ์ของชมพูพันธ์ทิพย์นั้นจะทําเรื่องบรรจุภัณฑ์ โดยมีเงินค่า

ออกแบบและร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แต่ผู้ประกอบการต้องออกค่าใช้จ่ายในการผลิตเอง 

  กรณีกล้วยเล็บมือนางของคุณบรรหารนั้น ต้องบริหารความเส่ียงด้วยการเปล่ียน

ประเภทกล้วย ซ่ึงอาจเปล่ียนเป็น “กล้วยน้ําว้า” แทนกล้วยเล็บมือนางที่หาวัตถุดิบได้ยากในปัจจุบัน  

  ทั้งนี้หัวหน้าโครงการต่างๆ ต้องทํารายงานช่องทางของแต่ละแห่งว่ามีปัญหา/

อุปสรรค อย่างไร ยอดขายเป็นอย่างไร/เท่าไหร่ และมีคําถามว่าเมื่อไม่มีการเก็บค่าส่วนกลาง 5% 

แล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลการดําเนินงานได้ผลดีหรือไม่/อย่างไร 

เลิกประชุมเวลา   13.00 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที ่6 (ภาคเช้า) 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 9.30-12.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณศรุดา  โลหะนะ  นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา 

      ผลิตภัณฑ์อาหาร 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณวิลาวัลย์  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

9.  คุณเกศสิริ  พูลช่วย   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

10. คุณดารณี  แย้มศรีสุข  ผอ.กลุ่มส่งเสริมพฒันาธุรกิจสหกรณ์  

      จังหวัดมหาสารคาม 

11. คุณกนกวรรณ   ทํามาณ   กลุ่มหตัถกรรมจากกะลามะพร้าว 

12. คุณกังวาล    โชคไพบูลย์  กลุ่มสตรีเพ่ือการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร 

13. คุณกุลภคัรศรณ์   เหล่าสินชัย  กลุ่มอาชีพสมนุไพรจนัทร์กะพ้อ 

14. คุณคมชาญ    เอกเตชวุฒิ  บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด 

15. คุณวีระพล   สอนใจ   กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ 

16. คุณจําเรียง   จอมขวัญ  กลุ่มสตรีและเยาวชนประมงบางแก้ว 

17. คุณเฉลิมชัย   เจริญนาคเพ่ิมพูน ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจ สมทุรสาคร 

18. คุณตรูจิตร   แย้มทรัพย์  กลุ่มอาชีพน้ําลูกยอ/กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา 

      กลุ่มลาดน้ําเค็ม 

19. คุณนรา    ศรีสุก   กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชบา 

20. คุณนรินทิพย์   สิงหะตา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

21. คุณบุญพิน   คําภิระแปง  กลุ่มวิสาหกิจบ้านเกาะหัวช้าง 

22. คุณประพาส  เรืองกิจ   กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานปลาตะเพียนใบลาน 
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23. คุณประภาวัลย์   นิลวรรณาภา  กลุ่มสตรีศิลปะประดิษฐ์สนามชัย 

24. คุณประยงค์   วงษ์สกุล  วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม 

25. คุณปิ่นมณ ี  อินต๊ะ   กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสระบวั 

26. คุณพัชรีย์    นาคเอ่ียม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวกระเบน 

27. คุณภัทรี    คงแก้ว   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเดิม 

28. คุณมะลิ    ชมเมือง   กลุ่มอาชีพอารียารงันก 

29. คุณมาลยั    ตรีสมบรูณ์  กลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีมาลัย 

30. คุณมินตรา   ไชยวงศ์   กลุ่มสตรีสหกรณ์สําโรงเหนือ 

31. คุณมนตรี   ยิ้มเยื้อน  กลุ่มผลิตภณัฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน 

32. คุณวราพร  ตระกูลชีวพารัตต์ กลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว 

33. คุณสนิท    แก้วนวล  กลุ่มอาชีพตัดเย็บบุษกร 

34. คุณสมหมาย  ประหยัด  สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จาํกัด 

35. คุณสะอาด   ศรีสิงห์   กลุ่มรกัษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

36. คุณสารภี   บัวเกษ   กลุ่มอาชีพหมู ่5 กระทุ่มราย 

37. คุณสิริกร   ชิวปรีชา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักส์ 

38. คุณสุกัญญา   พุ่มมะปราง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวกระเบน 

39. คุณอรปรียา บุญศิริ   กลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จํากัด 

40. คุณอ้อยทิพย์ จําจด   กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว 

41. คุณอุสมาน   เจ๊ะโมง   กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านดาโต๊ะ 

42. คุณวิจิตร  ผลไธสงค์  กลุ่มแปรรูตัดเย็บผ้าบ้านลาด 

43. คุณสมจิตร  บุรีนอก   กลุ่มผ้าไหมตาหมากรุกบ้านกุดรงั 

44. คุณนรดี  แจะแล   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

45. คุณสุพจน์  บินยูซบ   กลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จํากัด 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจยัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นางสาวผุสดี กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

3.  นายสนธยา  สีแดง   เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

4.  นายธนวัฒน ์ ธนะปล้ืม  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย   

5.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

6.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร ์  นักวิจยัประจาํโครงการ 

7.  นางสาววิภาดา  ช่วยด้วง  นักวิจยัประจาํโครงการ 
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8.  นางสาวพีรัชต ์ จําศิลป   นักวิจยัประจาํโครงการ 

9.  นางสาวกนกวรรณ ตั้งอุดมกิจเจริญ  นักวิจยัประจาํโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้า

โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีการคัดสรรสินค้า 

พร้อมกล่าวขอบคุณคุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้ประสานงาน

คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าคุณภาพมาเข้าร่วมเวทีคัดเลือกสินค้าในครั้งที่ 6 น้ี  

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีในครั้งนี้นอกจะเพ่ือคัดสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการซ่ึงตอบ

รับเข้าร่วมจํานวน 39 รายแล้ว ยังจะมีการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการทุกท่านด้วยการ

บรรยายเรื่อง “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัยสําหรับผู้ประกอบการ” โดยคุณศรุดา 

โ ล ห ะ น ะ  นั ก วิ จั ย เ ช่ี ย ว ช าญ  จ า ก ส ถ า บั น ค้ น ค ว้ า แ ล ะ พัฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นจึงช้ีแจงกําหนดการของเวทีในภาคเช้าและภาคบ่าย ดังต่อไปนี้ 

ภาคเช้า 

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 - 9.10 น.  กล่าวเปิดการประชุม  

โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภทัราวาท ผู้อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

9.10 - 10.00 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop และเงื่อนไขการส่งสินค้าเข้าร้าน 

Farmer Shop  

โดย ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และคณะกรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

10.00 - 12.00 น. นําเสนอสินค้าเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก และสรปุผลการตัดสิน 

   โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินค้า 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบ่าย 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 

13.00 – 14.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ข้อควรปฏิบตัิตามแนวทางอาหารปลอดภัย 

(Food Safety) สําหรบัผู้ประกอบการ” 

 โดย คุณศรุดา โลหะนะ นกัวิจัยเชีย่วชาญ สถาบนัค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร  
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14.00 – 15.45 น. การประชุมหารือการนําสินค้าเข้าจําหน่ายร้าน Farmer Shop และ Outlet 

ต่างๆ 

 โดย ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

15.45 – 16.00 น. กล่าวปิดการประชุม 

 โดย ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop ซ่ึงมีสโลแกนว่า “ไม่ได้หวังกําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” และวิสัยทัศน์ “อยาก

เป็นร้านค้าปลีก ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” โดยมีกรอบการทํางาน 5 ช้ันตามภาพ 

“กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer 

Shop” ซ่ึงการคัดเลือกสินค้าในวันนี้อยู่ในกระบวนการช้ันล่างสุด ที่จะมีการคัดสินค้าเข้าโครงการ

แยกเป็น 3 หมวดสินค้าคือ หมวดอาหาร หมวดสินค้าอุปโภค และหมวดของที่ระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้กระบวนการทํางานใน 5 ข้ันประกอบด้วย 

 ข้ันที่ 1 ช้ันล่างสุด เป็นการสร้างเครือข่ายอุปทานในสินค้า 3 หมวด ได้แก่ หมวดอาหาร 

อุปโภค และของใช้ ของที่ระลึก 

 ข้ันที่ 2 การพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรบัและยั่งยืน 

ข้ันที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

ข้ันที่ 4 การจําหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก 

ข้ันที่ 5 การสร้างแบรนด์ Farmer Shop 

 โดยขณะน้ีเจ้าหน้าท่ีโครงการได้จัดทําเว็บไซต์ของร้าน Farmer Shop ไว้ในเว็บไซต์ของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ http://cai.ku.ac.th/farmershop/html/index.html โดยมีรายละเอียดความเป็นมา 

กระบวนการดําเนินงาน และรายละเอียดของสินค้าท่ีผ่านการคัดเลือกพร้อมมี Story ของสินค้าแต่
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ละชนิด โดยยกตัวอย่าง Story ของผลิตภัณฑ์สบู่สามอนงค์ (Trio Soap) นอกจากน้ียังมีการ

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น Facebook ด้วย 

 ทั้งน้ีโครงการร้าน Farmer Shop ได้เปิดร้านค้าปลีกร้านหลัก-ร้านแรกที่อาคารปฏิบัติการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มก. แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาแต่ประสบปัญหาภาวะน้ําท่วมจึงต้องปิด

ร้านเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและได้เปิดอีกครั้งเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา นอกจากน้ียังมี Outlet 

ที่ร้านค้าไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และที่อ่ืนๆ อีกหลายแห่งซ่ึงเป็นการทดลองระบบ

ต่างๆ ของร้าน โดยโครงการร้าน Farmer Shop มีคณะกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมเวทีในวันน้ีได้แก่ 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการฯ คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ 

และคุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ 

 สําหรับแนวคิดธุรกิจของโครงการร้าน Farmer Shop คือ ตัวแบบร้านค้าปลีกทางเลือก

ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ซ่ึงจะครอบคลุมระบบบริหารจัดการตั้งแต่กิจกรรมระดับต้นน้ํา กลาง

น้ํา และปลายน้ํา ของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูป อันได้แก่ ระบบการจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตร 

กิจกรรมการผลิตของผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกการพ่ึงพาและร่วมมือกัน โดยผู้รับผิดชอบหลักคือ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ซ่ึงมีพันธกิจมุ่งสร้างและพัฒนา

ระบบการจัดการโซ่อุปทาน ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกการพ่ึงพาฯ  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เสนอภาพการจัดกิจกรรม Road Show เพ่ือประชาสัมพันธ์

โครงการร้าน Farmer Shop ตั้งแต่ในช่วงปแีรกทีห่้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งานเกษตรแฟร์ ป ี2554 

และที่ กฟผ. เป็นต้น จากนั้นกล่าวถึงระเบียบการเป็นสมาชิก พร้อมยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใน

โครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณธรรม ข้าวเกิดบุญ โดยจะใช้ข้าวทั้งสองแบรนด์น้ีเป็นโครงการส่ังซ้ือ

ข้าวจากชาวนา ผลิตภัณฑ์น้ํานมข้าวโพดจากไร่สุวรรณ น้ําฟักข้าว หรือไอศครีมสไตล์อิตาเลียน ที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ 

 เมื่อ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  กล่าวช้ีแจงรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอเปิด

เวทีเชิญคณะกรรมการให้มุมมองการเข้าร่วมโครงการ Farmer Shop 

 คุณกาญจน คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop เล่า

ประสบการณ์จากครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมเวทีคัดเลือกสินค้าซ่ึงยังไม่ทราบและไม่เข้าใจในโครงการน้ี

มากนักว่ามีลักษณะการดําเนินงานอย่างไร แต่ด้วยเห็นว่าปัจจุบันการทําธุรกิจรายเดียวน้ันค่อนข้าง

ลําบาก และมีความต้องการช่วยงานอาจารย์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย จึงยอมสละเวลา

ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการนี้ตลอดปีที่ผ่านมา จึงได้เห็นว่างานน้ีจะเกิดประโยชน์แก่ทุก

ท่าน แต่ทั้งนี้หากตัวผู้ประกอบการไม่ได้มาเข้าร่วมรับฟังหรือร่วมดําเนินงานเองแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจ

ในโครงการเท่าไรนัก  

 สําหรับตนเองเป็นทั้ง OTOP และ SME ที่เห็นว่าโครงการร้าน Farmer Shop ต่างจากทุกกลุ่ม

ที่เคยเข้าร่วมมา โดย Farmer Shop จะบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ซ่ึงจากประสบการณ์
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การจําหน่ายสินค้าหลายรูปแบบ นําสินค้าลงทุกห้างที่มีในประเทศไทย แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการน้ี

แล้วจึงลาออกจากหลายห้างเพราะบางห้างถูกหักค่า GP มากเกินจะรับได้จึงต้องขอถอนตัวจากห้าง

ใหญ่เหล่านั้น โดยขณะนี้อยู่ดีมีสุขกว่าตอนที่นําสินค้าส่งห้างขนาดใหญ่ เพราไม่ต้องทําการผลิตมาก

จนเกินกําลังการผลิตและมีกําไรเหลือมากข้ึน นอกจากน้ีเมื่อได้เข้าร่วมโครงการน้ีเหมือนได้พัฒนา

ตัวเองตลอดต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ได้รับความรู้ ได้รู้จักเพ่ือนร่วมวงการ ได้แบ่งปันความคิดเห็น

ประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าของตนเอง ทั้งน้ีจากการร่วมดําเนิน

โครงการ Farmer Shop ที่ผ่านมาเราได้ผลพวงคือ สินค้าในโครงการได้นําไปวางจําหน่ายที่ Outlet 

ต่างๆ โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ พร้อมมีการคิดหากระบวนการและเปลี่ยนระบบการนําสินค้าไป

วางจําหน่ายในที่ต่างๆ ซ่ึงช่วยเพ่ิมยอดขายได้ 

 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop เป็น

ผู้ประกอบการผลิตกล้วยอบเล็บมือนาง “ศรีภา” ซ่ึงสามารถผลิตส่งให้แก่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้ ให้

เหตุผลว่าที่เข้าร่วมโครงการนี้เนื่องจากเห็นว่าโครงการไม่ได้หวังกําไร อีกทั้งยังร่วมพัฒนาจากต้นน้ํา 

เช่นที่ตนเองต้องการแก้ปัญหาเรือ่งวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนางที่ขาดตลาด จึงได้เข้าร่วมเพื่อร่วมหาทาง

แก้ปัญหา เพราะผู้ประกอบการต้องมองเห็นความสําคัญของแหล่งผลิตวัตถุดิบเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากน้ีหากเราร่วมกันรณรงค์ให้ใช้ของไทย ช่วยผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทย เงิน 100 บาทที่ใช้

จ่ายไปก็ยังคงจะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยของเราเอง  

 คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop เป็น

ผู้ประกอบการผลิตน้ําพริก “แม่เกตุ” ส่งขายตลาดต่างประเทศ ทั้งน้ีต้องพัฒนาสินค้าให้มีบรรจุ

ภัณฑ์แบบซองเพ่ือกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยมีความมั่นใจในสินค้าของตัวเอง แต่ต้องการขยายตลาด

ให้กว้างข้ึนจึงเข้าร่วมกับโครงการนี้ ทั้งที่ก่อนหน้าน้ีไม่เคยมองว่าจะขยายตลาดไปท่ีใด นอกจากขาย

ในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นซ่ึงกลับต้องพบกับปัญหามากมาย สําหรับกลุ่มลูกค้านอกจากต่างประเทศ

แล้วจะเป็นหน่วยงานใหญ่ๆ ที่เล็งเห็นความสําคัญของสินค้าตนเองที่มีคุณภาพดีจึงมีราคาค่อนข้าง

สูง แต่สําหรับเมืองไทยจะมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างมาก จึงไม่ใช่ตลาดของสินค้าตนเอง

เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรอย่างดี มีคุณภาพดีมากจึงทําให้มีราคาสูงต้องส่ง

ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ประกอบการทุกท่านผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพดี 

เพราะเชื่อว่าถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพดีจริงแล้วจะต้องมีคนเห็นอย่างแน่นอน 

 และจากการเข้าร่วมงานสินค้า OTOP เมื่อปี 2553 ทําให้ได้พบกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

และชักชวนให้เข้าร่วมโครงการซ่ึงเริ่มแรกเข้าใจว่าจะได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เมื่อเข้า

ร่วมโครงการแล้วจึงพบว่าได้อะไรมากกว่าน้ัน ทั้งน้ีกฎกติกาที่โครงการ Farmer Shop ตั้งไว้นั้น 

ผู้ประกอบการทุกท่านที่จะเข้าร่วมโครงการควรต้องยอมรับและปฏิบัติตาม เพราะโครงการน้ีเป็น

ธุรกิจแนวใหม่ที่เริ่มขับเคล่ือนมากว่า 1 ปีแล้ว 
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 คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop เป็น

ผู้ประกอบการที่ลาออกจากราชการมาดําเนินธุรกิจของตัวเอง โดยเริ่มจากการทําขนมส่ง

ห้างสรรพสินค้า แต่เมื่อขายดีข้ึนเป็นที่รู้จักก็จะได้รับเงื่อนไขต่างๆ จากห้างนั้นๆ เพ่ิมมากข้ึนจนอยู่

ไม่ได้ต้องถอนตัวออกมา จึงหันมาใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผลิตสินค้าจากสมุนไพรจําหน่าย

ภายใต้แบรนด์ “ชมพูพันทิพย์” ขายตามงานแสดงสินค้า OTOP และเห็นว่าสินค้าของผู้ประกอบการ

รายย่อยจะสู้สินค้าแบรนด์ดังไม่ได้  

 ทั้งน้ีโครงการ Farmer Shop ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ช่วยให้เรามั่นใจได้ระดับ

หนึ่งว่าสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับความน่าเช่ือถือมากขึ้น โดยโครงการ Farmer 

Shop เคยออกบู๊ทประชาสัมพันธ์โครงการท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ซ่ึงประสบ

ความสําเร็จดีระดับหนึ่ง แต่พบปัญหาที่ผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ความร่วมมือจําหน่ายสินค้าให้

ครบตามวันที่กําหนด โดยเลือกมาจําหน่ายถึงวันเสาร์-อาทิตย์ ซ่ึงขายดีกว่าวันธรรมดาทําให้ร้าน

ได้รับความเสียหาย ดังนั้นโครงการนี้จึงต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกราย และเห็นว่า

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จสูงมาก 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญคุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์

ชํานาญการ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวในที่ประชุม 

 คุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ กล่าวขอบคุณกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ทุกท่านที่ให้ความ

ร่วมมือนําสินค้าเข้าคัดเลือกในเวทีวันน้ี ซ่ึงทางกรมฯ ต้องการหาช่องทางการตลาดโดยมีการจัด

มหกรรมขายสินค้าและงานอีเว้นท์มาเป็นระยะ จนได้พบว่ามีงานโครงการ Farmer Shop จึงต้องการ

ผลักดันเครือข่ายกลุ่มอาชีพเหล่านี้เข้าสู่โครงการร้าน Farmer Shop ด้วย จึงเป็นที่มาของเวทีการคัด

สินค้าในครั้งนี้ นอกจากนั้นขอเชิญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไปพบกับเครือข่าย 4 ภาคของกรมฯ ที่

กําลังจะมีการจัดงานวันสกหรณ์ และมีมหกรรมแสดงสินค้า ณ สวนอัมพร ในวันที่ 2-6 มีนาคม 

2555 ซ่ึงจะมีสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรงมากมายมาให้ร่วมคัดเลือก ทั้งน้ีรบกวนขอหนังสือ

เชิญ 1 ฉบับ เพ่ือนําไปขอพ้ืนที่สร้างโมเดลโครงการร้าน Farmer Shop ในงานน้ีพร้อมขอให้เปิด

ลงทะเบียนรับคัดเลือกสินค้าโดยแบ่งเป็นสินค้า 4 ประเภท คือ สินค้าพรีเมี่ยม สินค้าเด่น สินค้าทั่วไป 

และสินค้าหนัก นอกจากน้ีได้นําเรียนท่านปลัดกระทรวงฯ ไว้แล้วว่าต้องการขอพ้ืนที่ข้างกระทรวงฯ 

ให้ร้านข้าวจากโครงการ Farmer Shop ไปเปิดจําหน่ายได้หรือไม่ ทั้งน้ีขอให้คณะกรรมการโครงการ

ร้านไปดูพ้ืนที่ว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณกรมส่งเสริมฯ ที่ทํางานหนักมากเพ่ือช่วยส่งเสริม

อาชีพของประชาชน จึงยินดีและขอบคุณพร้อมรับข้อเสนอไว้เพ่ือประสานงานต่อไป จากนั้นจึง

แนะนําคณะกรรมการร่วมคัดเลือกสินค้าในวันนี้ ได้แก่ คุณศรุดา โลหะนะ, คุณสายสุดา ศรีอุไร และ
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คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการนําเสนอสินค้าที่นํามาร่วมการคัดเลือก

ในวันนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. คุณดารณี แย้มศรีสุข (ผอ .ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ มพัฒน าธุ ร กิ จ สหก ร ณ์  จั ง ห วั ด

มหาสารคาม) เป็นตัวแทนนําเสนอสินค้าจากกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม  

 กลุ่มข้าวหอมมะลิตักสิลา ส่งสินค้า ข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดมหาสารคาม 

ได้รับการรับรอง GAP จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ HACCP พร้อมผ่านการตรวจ DNA ข้าวจาก

สถาบันอาหารฯ มี Food ID  โดยคนจังหวัดมหาสารคามได้กินข้าวน้ีแล้วจะรู้สึกดี ได้รับการจัดการ

ข้าวครบวงจร มีทั้งถุงบรรจุขนาด 5 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม มีอายุการเก็บสินค้าประมาณ 6-9 

เดือน โดยมีท้ังข้าวเก่าและข้าวใหม่ 

 กลุ่มข้าวกล้องบ้านโพนสมบูรณ์ ส่งสินค้า ข้าวกล้องโพนสมบูรณ์ขนาดบรรจุ 1 

กิโลกรัม และโจ๊กข้าวกล้องงอก สินค้าใหม่ทําตามคําส่ังซ้ือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการของมาตรฐาน อย. 

 กลุ่มเส่ือกกบ้านแพง ได้รับการพัฒนาลายมัดหมี่ ผลิตได้สามหมื่นผืนต่อเดือน  

2. คุณสมจิตร บุรีนอก กลุ่มทอผ้าไหมแปรรูปบ้านกุดรัง ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ ขอนอกรอบเพ่ือ

พูดคุยรายละเอียดเนื่องจากไม่อยู่ในหมวดสินค้าของ Farmer Shop แต่มีความน่าสนใจอาจส่งยัง

ตลาดอ่ืนได้ 

3. คุณนรินทิพย์ สิงหะตา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม เสนอสินค้าผ้าพันคอและ

ผ้าคลุมไหล่ ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ ขอนอกรอบเพ่ือพูดคุยรายละเอียดเนื่องจากไม่อยู่ในหมวดสินค้าของ 

Farmer Shop แต่มีความน่าสนใจอาจส่งยังตลาดอื่นได้เช่นกัน 

4. คุณกนกวรรณ ทํามาณ จากกลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว ผลิตของที่ระลึกจําพวก

พวงกุญแจรูปสัตว์ต่างๆ ทําจากกะลามะพร้าว และเมล็ดพืชที่ได้จากธรรมชาติ ราคาส่งอันละ 8 

บาท ราคาขายปลีกอันละ 10 บาท 

5. คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงครบรสเพื่อ

สุขภาพ ตรา “คูเน่” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยของเกษตร ไม่มีเนื้อสัตว์ และผลิตด้วยวัตถุดิบ

จากธรรมชาติโดยใช้หอมหัวใหญ่แทนเนื้อสัตว์ อยู่ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ มก. วางจําหน่ายใน

สถาบันอาหาร มก.  และจําหน่ายในร้านค้าสุขภาพ เช่นที่จตุจักร โดยจะมีความเข้มข้นกว่าท้องตลาด

ทั่วไปถึง 3 เท่า และไม่มีสารเคมีเจือปน ราคาจึงค่อนข้างสูงคือจําหน่ายในราคาซองละ 35 บาท 

ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้มาตรฐานต่างๆ ตามที่กําหนด 

6. คุณมนตรี ย้ิมเย้ือน จากกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน นําเสนอ

ผลิตภัณฑ์จักรสานกระจูด ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. และ สมส. ใช้เส้นใยพืชธรรมชาติ
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ผสมผสานกับการทํางานของชาวบ้านคนรุ่นใหม่ ได้รับการคัดเลือกรางวัลโล่พระราชทานหมู่บ้าน

หัตถกรรมดีเด่น  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://baankawee.com 

7. คุณนรดี แจะแล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ เป็นตัวแทนนําเสนอสินค้าของ

ผู้ประกอบการดังนี้ 

 กลุ่มเกษตรกรผลิตน้ําบูดูปะเสยะลอ ผู้ผลิตน้ําบูดู และได้พัฒนาเป็นเครื่องปรุงข้าว

ยําสําเร็จรูป เพ่ือความสะดวกของผู้บริโภค สามารถผลิตได้ตามคําส่ังซ้ือสินค้า และส่งผ่านไปรษณีย์

ได้ 

 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านดาโจ๊ะ ผู้ผลิตข้าวเกรียบปลา ได้รับมาตรฐาน มผช. อย. และ

ฮาลาล สามารถส่งผ่านไปรษณีย์ได้ 

 กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดารา ผลิตลูกหยีกวนแบบต่างๆ ทั้งลูกหยีกวนหยาบ และลูกหยี

กวนทรงเครื่อง ส่งผ่านไปรษณียได้ 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว ผู้ผลิตส้มแขกกวน และส้มแขกแช่อ่ิม มีปัญหา

คือผลิตได้ไม่ทันต่อความต้องการของตลาด 

8. คุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ ตัวแทนกลุ่ม สกก.ลําพระเพลิง ผู้ผลิต “ข้าวกล้องมะลิ

อินทรีย์” ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของ ม.สุรนารี มีปัญหาคือกําลังการผลิตไม่เพียงพอ และผลิตภัณฑ์ 

“หมี่โคราช” ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากสมาชิกผู้ปลูกข้าวแล้วนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตหมี่โคราช

สําเร็จรูป มีน้ําปรุงเข้มข้นรสชาติดี 

9. คุณสิริกร ชิวปรีชา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักส์ ผู้ผลิตยาสีฟันสมุนไพรสูตร

ด้ังเดิม เป็นสินค้าโอทอป มีมาตรฐาน มผช. อย. และฮาลาล มีสรรพคุณช่วยลดกล่ินปาก เลือดออก

ตามไรฟัน ชํามะนาด มีบรรจุภัณฑ์ 3 ขนาด คือขนาดเล็ก 25 กรัม ขนาดกลาง 70 กรัม และขนาด

ใหญ่ 140 กรัม 

10. คุณอ้อยทิพย์ จําจด จากกลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว ผู้ผลิตเครื่องหอม

ดอกไม้ไทย นําเสนอสินค้า 5 รายการดังน้ี 1) น้ําหอมดอกไม้ไทย ออกแบบเป็นรูปตุ๊กตา เป็นชุด

น้ําหอมตุ๊กตา กล่ินกล้วยไม้ จําปี มะลิ กุหลาบ และอ่ืนๆ 2) น้ํามันนวดแก้ปวดเมื่อยสุดยอดว่านทอง 

3) ยานวดแก้ปวดเมื่อยสามประสาน 4) แชมพูสระผมสมุนไพร ประคําดีควาย มะกรูด และอัญชัน 5) 

สบู่หอมสมุนไพรขมิ้น 

11. คุณอรปรียา บุญศิริ จากกลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จํากัด ผู้ผลิตลูกช้ินเนื้อ เนื้อ

แดดเดียว แหนมเนื้อโคขุน เนื้อสเต็ก และน้ําหมักเนื้อสูตรเฉพาะของกลุ่มซ่ึงผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน 

อย. ฮาลาล และเป็นสินค้าโอทอป 
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12. คุณเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจ สมุทรสาคร ตัวแทนกลุ่มอาชีพ

จากจังหวัดสมุทรสาครนําทีมเสนอผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์มิตรไมตรี ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขัดผิวผสมสารสกัดจาก

ธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์“สมถะ” เซรั่มบํารุงเส้นผมชนิดเข้มข้น และครีมบํารุงผิวแก้

ท้องลาย ส้นเท้าแตก ซ่ึงมีส่วนผสมของน้ํามันมะพร้าว  

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ่าวกระบือ ผู้ผลิตหมี่กรอบสามรส ด้วย

น้ําส้มซ่าสูตรโบราณของอําเภอบ้านแพร้ว ได้เข้าโครงการสายใยรัก และส่งจําหน่าย

ร้าน 904  

 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว ผู้ผลิตและจําหน่าย “เรือไทย 

กะปิแท้” ซ่ึงผลิตจากเคยแท้ของท้องถิ่น และเข้าร่วมการส่งเสริมเรื่องบรรจุภัณฑ์ 

แต่ทั้งนี่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน อย. 

 วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี ผู้ผลิตน้ําพริกชนิดต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “น้ําพริก

คุณตา”ด้วยภูมิปัญญาโบราณและสูตรเฉพาะของคุณตาของหัวหน้ากลุ่ม โดยเลือก

วัตถุดิบจากอาหารทะเลสด เช่น น้ําพริกเผากุ้ง 3 รส น้ําพริกปลาทูหอม น้ําพริกตา

แดง น้ําพริกนรกกุ้ง และน้ําพริกแมงดานา เป็นต้น 

13. คุณกังวาล โชคไพบูลย์ จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพ 3 

กลุ่มนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

 กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร ผู้ผลิต “กุ้งย่าง” สินค้าขายดีประจํา

จังหวัดพังงา ได้รับมาตรฐาน อย. มผช. และสมส. 

 กลุ่มแปรรูปอาหารตําบลกะไหล ผู้ผลิต “น้ําพริกกุ้งเสียบ” โดยความร่วมมือของ

กลุ่มแรกในการนําวัตถุดิบกุ้งเสียงมาแปรรูป 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตําหนอน ผู้ผลิต “ขิงผงสําเร็จรูป” ซ่ึงผู้ผลิตดูแลตั้งแต่

ข้ันตอนการปลูกขิง/ขมิ้น พร้อมผลิตและทําเองทั้งหมด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

อย.  

14. คุณวราพร ตระกูลชีวพารัตต์ ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว ซ่ึงก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่

ปี 2540 โดยมีวิสัยทัศน์ไม่ได้ต้องการแสวงหากําไร แต่ต้องการสร้างกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เคยได้รับ

รางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นอันดับ 3 ในปี 2550 สืบทอดจากรุ่นแม่ โดยการนําภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นําความรู้การบริหารร้านค้าและใช้ประโยชน์จากเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต จนได้รับรางวัลใช้ร้านค้าธุรกิจออนไลน์ดีเด่นอีกด้วย โดยการันตีคุณภาพด้วยรางวัลโอ

ทอป 5 ดาว 2 ปีซ้อน ได้รับมาตรฐาน สมส. แล้ว โดยผลิตสินค้าดังต่อไปนี้  
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 สบู่ใยบวบขม้ินมะขามเปียก ซ่ึงเป็นเจ้าแรกที่นําสินค้าใส่ในใยบวบและมีรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน  

 2) แชมพูมะกรูดว่านหางจระเข้  

 3) สบู่เหลวขมิ้นชัน  

 4) ครีมนวดผมน้ํามันงาผสมน้ํามันมะกอก 

 5) ครีมหมักผมน้ํามันมะพร้าว ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากน้ํามันมะพร้าว  

ซ่ึงสินค้าทั้งหมดวางจําหน่ายในร้านขายของที่ระลึกทั่วประเทศ 

 15. คุณสะอาด ศรีสิงห์ จากกลุ่มรักษ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาโบราณและ

ความรู้ทางการแพทย์เพ่ือการรักษาโรค ได้นํามาผลิตเป็น “น้ํากระชายดําผสมน้ําผ้ึง” ช่วยให้เลือด

ลมเดินสะดวก “I.Q. น้ํามะนาวผสมน้ําผึ้ง” ช่วยลดไขมัน และ “น้ํายาอเนกประสงค์” สําหรับทําความ

สะอาดซึ่งได้จากการหมักเปลือกมะนาว 

 16. คุณกุลภัครศรณ์ เหล่าสินชัย จากกลุ่มอาชีพสมุนไพรจันทร์กะพ้อ ผู้ผลิตเก่ียวกับ

สมุนไพรต้นตําหรับโอสถพระนารายณ์ เสริมด้วยยาจีนและน้ํามันหอมระเหย จําหน่ายภายใต้แบรนด์ 

“ทองไพโรจน์” โดยมีสินค้านําเสนอดังนี้ 

 สเปรย์สมุนไพร สูตรไทย-จีน ผสมน้ํามันหอมระเหย 

 น้ํามันสมุนไพร สูตรไทย-จีน สําหรับคอ บ่า ไหล่ บรรเทาอาการปวดเมื่อย 

 ข้ีผ้ึงสมุนไพร 

 กิฟท์เซ็ตทองไพโรจน์  

 สเปรย์ปรับอากาศยูคาลิปตัส อยู่ระหว่างดําเนินการของมาตรฐานจาก มผช. 

17. คุณจําเรียง จอมขวัญ จากกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็งบางแก้ว

จํากัด ผู้นําวัตถุดิบจากทะเลในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ปลาหยอง ปลากรอบ ปู

กะตอย 3 รส ปลาแก้ว และปลาหมึก 3 รส ทั้งน้ีในวันน้ีผู้ประกอบการไม่ได้นําสินค้า “ปลาหยอง” 

มาให้ดูเป็นตัวอย่างเนื่องจากน้ําท่วมจึงไม่มีวัตถุดิบในการผลิต โดยท้ังหมดได้รับมาตรฐาน อย. และ 

มผช. พร้อมโอทอป 5 ดาว 2 ปีซ้อน 

18. คุณภัทรี คงแก้ว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเดิม ผู้ผลิตสมุนไพรสําหรับเส้นผมและ

ผิวพรรณ โดยได้สังกัดสายใยรักครอบครัว ซ่ึงนําเสนอสินค้าดังนี้ 

 แชมพูผสมน้ํามันมะพร้าว และครีมนวดผมน้ํามันมะพร้าว โดยน้ํามันมะพร้าวสกัด

เย็น และใช้สูตรการผลิตแบบโบราณ สังกัดร้านค้าชุมชน 
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 มะกรูดหมักผม สูตรโบราณ ได้โอทอป 4 ดาว วางจําหน่ายที่ร้านค้าในปั๊มน้ํามัน

ภาคใต้ โดยเป็นสินค้าขายดีผลิตไม่พอจําหน่าย 

 น้ําผ้ึงกําจัดขน (สําเร็จรูปมีผ้าและไม้พายพร้อมใช้) เป็นสูตรแว๊กซ์เย็น มีส่วนผสม

ของน้ําผ้ึง มะขาม และมะนาว ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่ได้จากในชุมชน สามารถผลิตได้

เพียงพอในการจําหน่าย รองรับการส่ังเป็นล็อตใหญ่ได้ ทั้งน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดี

มาก 

 ข้ีผ้ึงสมุนไพรมะรุม ผสมไพลสด ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และใช้

สูดดมแก้ลมวิงเวียนได้ 

19. คุณมะลิ ชมเมือง จากกลุ่มอาชีพอารียารังนก จ.นครศรีธรรมราช ผลิตเครื่องด่ืมเพ่ือ

สุขภาพ ในบรรจุภัณฑ์ 2 แบบ คือแบบขวดแก้ว และขวดพลาสติก โดยมี 2 สูตร คือสูตร 1 ใช้น้ําตาล

ทรายและน้ําตาลกรวด และสูตร 2 ใช้หญ้าหวานแทนน้ําตาล ช่วยให้ไม่อ้วน ซ่ึงสินค้าผ่านมาตรฐาน 

อย. มผช. และ สมส.ของสหกรณ์ พร้อมเป็นสินค้าโอทอป 4 ดาว 4 ซ้อน ซ่ึงสินค้าจะมี 2 เกรด คือ

เกรด A เนื้อรังนกมากกว่าเกรด C ที่เน้ือจะน้อยกว่าแต่มีคุณภาพเท่ากัน 

20. คุณมาลัย ตรีสมบูรณ์ จากกลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีมาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ผลิต 

“แชมพูสระผมผสมทองพันช่ัง-กะเม็ง” แก้รังแคคันศีรษะและบํารุงเส้นผมให้นุ่มล่ืน และ “สมุนไพร

บํารุงเส้นผม” ไม่ให้แห้งแตกปลาย ซ่ึงผลิตภัณฑ์ได้โอทอป 5 ดาว 2 ครั้ง และผ่านมาตรฐาน มผช. 

21. คุณประพาส เรืองกิจ จากกลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานปลาตะเพียนใบลาน ของตําบล

ภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นการสานปลาตะเพียนใบลานของโบราณ เคยได้รางวัลชนะเลิศ

ระดับชาติ ผลิตภัณฑ์มีหลายขนาดต้ังแต่ขนาดเล็ก ราคา 12 บาท จนถึงขนาดใหญ่ตามส่ัง ราคา 

20,000 บาท มีทั้งแบบใส่กล่องและไม่ใส่กล่อง วัตถุดิบจากอําเภอทับลาน จ.ปราจีนบุรี รับส่ังทําเป็น

ของชําร่วย ของฝาก และเป็นของขวัญหรือนําไปปลุกเสกเป็นเครื่องรางตามวัดทั่วไป 

22. คุณสนิท แก้วนวล จากกลุ่มอาชีพตัดเย็บบุษกรเครื่องนอน จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิต

หมอนผ้าไหมใบชาหลายขนาด ช่วยดับกล่ินในที่อับ กล่ินไม่พึงประสงค์ ช่วยเรื่องสุขภาพและยับยั้ง

การเกิดแบคทีเรียได้ โดยวัตถุดิบใบชานํามาจากจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกใบชาขนาด

ใหญ่ ส่ังแบบอบสําเร็จมาแล้วและใช้เศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเครื่องนอน ผ้าม่าน ซ่ึงเป็นผ้าลด

ไรฝุ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านมาตรฐาน มผช. สมส. และได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าโอทอ

ประดับ 3 ดาว 

23. คุณตรูจิตร แย้มทรัพย์ จากกลุ่มอาชีพน้ําลูกยอ ผลิตภัณฑ์ “น้ําลูกยอ”จากลูกยอ

ปลอดสารพิษซ่ึงปลูกกันเองในหมู่บ้าน มีสมาชิกประมาณ 50 ครัวเรือน และร่วมผลิตจํานวน 25 

ราย โดยการหมักในโอ่ง มีโรงเรือนผ่านการรับรอง GMP แล้ว ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลมากมาย พร้อม



 2-63 

นําต้นยอมาแปรรูปเปน็ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ยอแคปซูล และชาใบยอ เพื่อใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของ

ต้นยอ และผลิตภัณฑ์กระชายดําผสมน้ําผึ้ง  

นอกจากนี้ กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนากลุ่มลาดน้ําเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ฝาก

นําเสนอผลิตภัณฑ์ “กระเทียมโทน” ดองในน้ําผ้ึง ตรานางสนม ที่ได้มาตรฐาน อย. มผช. และได้เป็น

ผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 4 ดาว 

24. คุณประภาวัลย์ นิลวรรณาภา จากกลุ่มสตรีศิลปะประดิษฐ์สนามชัย ผู้ผลิต “ดอกบัว

ประดิษฐ์” และ “ดอกกุหลาบประดิษฐ์” ทําด้วยผ้าไหม Handmade ลงสีเองทั้งหมด ทําส่ง

ต่างประเทศโดยผ่านบริษัทอ่ืนนําไปติดแบรนด์ของตัวเอง และส่งศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ร้านภูฟ้า 

และโครงการสายใยรัก ซ่ึงสินค้าได้รับมาตรฐาน มผช. สมส. และเป็นสินค้าโอทอปด้วย 

25. ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นําเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ 3 

กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ม.17 ผู้ผลิตภาพประดิษฐ์จากเย่ือกระดาษ กล่องกระดาษ

ทิชชู่จากกระดาษรีไซเคิล และกล่องเอนกประสงค์จากเยื่อกระดาษ 

 กลุ่มอาชีพแปรรูปจากเน้ือสัตว์ ผู้ผลิต หมูฝอย-หมูทุบ 

 กลุ่มอาชีพผู้ผลิตกระเป๋าหนังแท้ ผู้ผลิตกระเป๋าสตางค์หนังแท้จากวัสดุรีไซเคิล ซ่ึง

ผลิตจากสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุที่ปลดจากการทํางานโรงงานมาร่วมกันผลิตสินค้า 

เขียนลายเองและเป็นงานเย็บมือ 

26. คุณประยงค์ วงษ์สกุล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม ผู้ผลิต “มะเขือเทศราชินี

อบแห้งตราแม่ฉุย” ซ่ึงเป็นสินค้าแปรรูปทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศเป็นอาชีพหลัก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน อย. และ มผช. โดยสินค้ามีหลากหลายรสชาติให้เลือก และมีบรรจุภัณฑ์

หลาบแบบให้เลือกเช่นกัน 

27. คุณวีระพล สอนใจ จากกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.

กาญจนบุรี ผู้ผลิตจมูกข้าวหอมนิล ตรา “รุ่งอรุณ” และ “กุ๊กกิ๊ก” ทั้งน้ีวัตถุดิบข้าวนั้นมาจากการ

เพาะปลูกเอง โดยมีการรวมกลุ่มปลูกข้าวกันเอง และต้องการเพิ่มมูลค่าด้วยการนํามาแปรรูปจน

ได้รับการส่งเสริมคุณภาพและการบรรจุหีบห่อ เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น จมูกข้าวหอมนิล จมูกข้าว

กล้องหอมมะลิแดง จมูกข้าวกล้องหอมมะลิแดงผสมงาดํา ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก และจมูก

ข้าวอบกรอบ ที่ได้ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ีข้ึน โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้

ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP  
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28. คุณสารภี บัวเกษ จากกลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มราย ผู้ผลิต  

 “ขนมอบคุ๊กก้ีสมุนไพร” โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถ่ิน ทั้งตะไคร้ มะกรูด และอ่ืนๆ 

มาผสมในคุ๊กก้ี ใส่ในบรรจุภัณฑ์ 2 ขนาด คือขนาด 140 กรัม อยู่ในกล่องหูห้ิวรูปทรงทันสมัย และ

ขนาด 100 กรัม ใส่ถุงใสพร้อมฐานรองสวยงาม โดยมีคุ๊กก้ีหลายรสชาติ ทั้งคุ๊กก้ีรสชาเขียว คุ๊กก้ีรส

งาดํา และคุ๊กกี้รสมะกรูด  

 “ขนมปั้นสิบทอด” สูตรโบราณสืบทอดจากคุณยาย ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่ผงชูรส 

บรรจุในกล่องหูหิ้ว และถุงใสขนาดเล็ก  

ขนมทั้งหมดได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. มผช. และได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป 4 

ดาว 2 ปี ส่งขายร้านสหกรณ์หนองจอก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และร้านค้าท่ัวไป มีอายุการ

เก็บรักษา 30 วัน 

29. ตัวแทนจากจังหวัดสิงห์บุรี นําเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มจักรสานหวายโคกพร้าว ผู้ผลิต “กระเป๋าถือจักสานหวายบุผ้า” ซ่ึงปัญหาที่พบ

คือไม่มีแรงงานในการผลิต ต้องมีการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านบางระจันช่วยสานมา

ส่งให้แก่กลุ่ม 

 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล ผู้ผลิต “กล้วยแซนวิช” เป็นกล้วยสอดไส้สับปะรดกวน 

ปัญหาคือไม่ค่อยมีเครื่องมือกวนสับปะรด และ “กล้วยอบเนย” โดยใช้วัตถุดิบกล้วย

หักมุกจากแปลงกล้วยของเครือข่ายเกษตรกรเอง 

 กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู ผู้ผลิตปลาช่อน ปลาสลิด และปลาเนื้ออ่อน

แดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียวทอด และปลาย่าง ซ่ึงเป็นวัตถุดิบปลาน้ําจืดตาม

ฤดูกาล นอกจากนี้ยังผลิตปลาช่อนส่งเป็นวัตถุดิบให้แก่ร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ 

โดยผู้ส่ังต้องออกค่าขนส่งเองท้ังหมด 

30. คุณบุญพิน คําภิระแปง จากกลุ่มวิสาหกิจบ้านเกาะหัวช้าง จ.ลําปาง ผู้ผลิต “ข้าวแต๋น

น้ําแตงโม” ตรา “แม่บุญพิน” โดยกลุ่มแม่บ้านรวมกลุ่มหารายได้เสริมทําข้าวแต๋น และได้รับการ

ส่งเสริมเรื่องรสชาติ และสุขอนามัน จนได้รับมาตรฐาน อย. และ มผช. จนกลายเป็นรายได้หลักของ

แม่บ้าน จําหน่ายส่งตามร้านค้าปั๊ม ปตท. แถบภาคเหนือ เช่นจังหวัดพิษณุโลก ตาก เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังรับส่ังทําให้บริษัทใหญ่ส่งต่างประเทศด้วย อนาคตหวังจะขยายตลาดให้ได้ท่ัวประเทศ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ซักถามว่าพบปัญหาเรื่องการขายหรือการเก็บเงินบ้างหรือไม่ 

คุณบุญพิน ตอบว่าพบปัญหาเก็บเงินไม่ได้ แต่ช่วงหลังหาร้านประจําได้ก็ช่วยลดปัญหาการ

เก็บเงินไปได้ ทั้งนี้ช่วงเทศกาลจะไม่สามารถผลิตได้ทันจําหน่าย และที่ฝันว่าจะส่งขายไปต่างประเทศ
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นั้น คือกลุ่มแม่บ้านหวังเช่นนั้นเพราะเห็นว่ามีรายได้มากข้ึนกว่าอาชีพเดิมที่เคยทําอยู่ มีอายุการเก็บ

ผลิตภัณฑ์ 3-6 เดือน 

31. คุณศสิธร กาญจนทัต จากกลุ่มแม่บ้านศิลปะประดิษฐ์ หมู่บ้านซ่ือตรง ผู้ผลิต 

“พวงมาลัยดินปั้น” ผลิตจากดินวิทยาศาสตร์มาปั้นเป็นพวงมาลัยหลายแบบหลายขนาด ไม่ต้องห่วง

เรื่องการเหี่ยวเฉา มีตั้งแต่ขนาดเล็กครึ่งนิ้ว ถึงขนาดใหญ่ 10 นิ้ว เหมาะเป็นของที่ระลึกได้ทุกเทศกาล 

32. คุณนรา สีสุก จากกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชบา ผู้ผลิต “ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ” เป็นการ

ผลิตจากครกกระเดื่อง ผ่านข้ันตอนการผลิตด้วยมือแบบโบราณ บรรจุในถุงสุญญากาศ สามารถ

เก็บได้นาน อยู่ระหว่างการขอมาตรฐาน อย. และ มผช. 

33. คุณป่ินมณี อินต๊ะ ตัวแทนจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นําเสนอสินค้าจากกลุ่ม

อาชีพต่างๆ ดังนี้ 

 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสระบัว ผู้ผลิตทองม้วนกระทิสด 

 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัว ผู้ผลิตข้าวเกรียบมะเขือเทศ ฟักทอง กระเพราะ และ

ข้าวเกรียบดิบอบแห้ง 

 กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่กื๊ดหลวง ม.1 ผู้ผลิตกล้วยอบน้ําผ้ึง กล้วยสุขทอดกรอบ กล้วย

ฉาบเค็ม และกล้วยกรอบแก้ว “ตราแม่ละออ”  

 กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมแม่ระมาด ม.6 ผู้ผลิตเบาะรองนั่ง 2 แบบ คือเบาะนั่งปังปอน

แบบกลมธรรมดา และเบาะนั่งเอนกประสงค์แบบลูกระนาด 

เมื่อจบการนําเสนอผลิตภัณฑ์จากตัวแทนทั้ง 33 รายแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่

ประชุมว่าทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกสินค้าในครั้งน้ีถือว่าโครงการได้รับไว้อยู่ในกลุ่มแล้ว แต่

จะต้องคัดสินค้าอีกครั้งและแจ้งแก่ผู้ประกอบการทราบในภายหลัง และขอนัดการประชุมในภาคบ่าย

ที่จะมีการบรรยายพิเศษและการช้ีแจงรายละเอียดของ Outlet ไร่สุวรรณ ทั้งน้ีขอแจ้งให้

ผู้ประกอบการทุกท่านทราบว่าสินค้าบางชนิดท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนานั้น กรุณาอย่านําไปวาง

จําหน่ายในนามสินค้าของโครงการ Farmer Shop และสินค้าที่จะไปวางจําหน่ายที่ไร่สุวรรณได้นั้น

ต้องอยู่ในการควบคุมของโครงการอย่างชัดเจน จากนั้นจึงเชิญผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่านรับประทาน

อาหารกลางวันร่วมกัน 

 

เลิกประชุมเวลา  12.50 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที ่6 (ภาคบ่าย) 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณศรุดา  โลหะนะ  นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา 

      ผลิตภัณฑ์อาหาร 

3.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ  นักวิจยัโครงการวิจัย Farmer Shop 

4.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิชาการด้าน 

      สหกรณ์ 

5.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer  

      Shop 

6.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

7.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

9. คุณเกศสิริ  พูลช่วย   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

10. คุณกนกวรรณ   ทํามาณ   กลุ่มหตัถกรรมจากกะลามะพร้าว 

11. คุณกังวาล    โชคไพบูลย์  กลุ่มสตรีเพ่ือการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร 

12. คุณกุลภคัรศรณ์   เหล่าสินชัย  กลุ่มอาชีพสมนุไพรจนัทร์กะพ้อ 

13. คุณคมชาญ    เอกเตชวุฒิ  บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด 

14. คุณวีระพล   สอนใจ   กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ 

15. คุณจําเรียง   จอมขวัญ  กลุ่มสตรีและเยาวชนประมงบางแก้ว 

16. คุณเฉลิมชัย   เจริญนาคเพ่ิมพูน ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจ สมทุรสาคร 

17. คุณตรูจิตร   แย้มทรัพย์  กลุ่มอาชีพน้ําลูกยอ/กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนากลุ่มลาด

      นํ้าเค็ม 

18. คุณนรา    ศรีสุก   กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชบา 

19. คุณนรินทิพย์   สิงหะตา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

20. คุณประพาส  เรืองกิจ   กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานปลาตะเพียนใบลาน 

21. คุณประภาวัลย์   นิลวรรณาภา  กลุ่มสตรีศิลปะประดิษฐ์สนามชัย 

22. คุณประยงค์   วงษ์สกุล  วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม 

23. คุณปิ่นมณ ี  อินต๊ะ   กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสระบวั 
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24. คุณภทัรี    คงแก้ว   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเดิม 

25. คุณมะลิ    ชมเมือง   กลุ่มอาชีพอารียารงันก 

26. คุณมาลยั    ตรีสมบรูณ์  กลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีมาลัย 

27. คุณมนตรี   ยิ้มเยื้อน  กลุ่มผลิตภณัฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน 

28. คุณวราพร  ตระกูลชีวพารัตต์ กลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว 

29. คุณสนิท    แก้วนวล  กลุ่มอาชีพตัดเย็บบุษกร 

30. คุณสมหมาย  ประหยัด  สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จาํกัด 

31. คุณสะอาด   ศรีสิงห์   กลุ่มรกัษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

32. คุณสารภี   บัวเกษ   กลุ่มอาชีพหมู ่5 กระทุ่มราย 

33. คุณสิริกร   ชิวปรีชา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักส์ 

34. คุณอรปรียา บุญศิร ิ   กลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จํากัด 

35. คุณอ้อยทิพย์ จําจด   กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว 

36. คุณพิกุล  กิตติพล   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา 

37. คุณคมสันต์  ขวัญเสน่ห์  กลุ่มผลิตภณัฑ์ปลายจวกั 

38. คุณชาติชาย  รงค์ทอง  กลุ่มโรลออนสารส้ม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

39. คุณทิพวัลย์  แววทอง  ร้านไชโป๊หวานแม่กิมฮวย 

40. คุณธนพร   บัวชุม   บริษัทเทลลาพลัส (ประเทศไทย) จํากัด 

41. คุณนพดล   แก้วช่วงศรี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเคม็อบโอโซน 

42. คุณประยรู   ทองโสม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย 

43. คุณพิกุล   กิตติพล   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา 

44. คุณลดาวัลย์  จิตขาว   ร้านมะขามแก้วรัญจวน 

45. คุณลัดดา   พรหมขุนทอง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ํามันมะพร้าวบ้าน 

      ประดู่ลาย 

46. คุณวราพร   บุญสวัสดิ์  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จันทบุร ี

47. คุณศรีสมบูรณ์  ชวานิสากุล  NNC PRODUCT CO, LTD 

48. คุณศิริวรรณ  โยติโยธิน  บริษัท Seed of Health จํากัด 

49. คุณสนธยา   ชํานะ   กลุ่มบ้านสมนุไพรคีรีวง 

50. คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์  กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหนัทอง 

51. คุณสมพิศ   สุนากร   เคียงมูลพลังงานย่ังยืน 

52. คุณสุเมธ   สุเมธาอักษร  บริษัท ไทยรสทิพย์ จํากัด 

53. คุณสุนนัทา  ใบแย้ม   กลุ่มนิสาสมุนไพร 

54. คุณชนะบตั (แทนคุณปณุิกา วุฒิเทียน) วิสาหกิจกลุม่รักษ์สุขภาพ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจยัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นางสาวผุสดี กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

3.  นายสนธยา  สีแดง   เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

4.  นายธนวัฒน ์ ธนะปล้ืม  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย   

5.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

6.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร ์  นักวิจยัประจาํโครงการ 

7.  นางสาววิภาดา  ช่วยด้วง  นักวิจยัประจาํโครงการ 

8.  นางสาวพีรัชต ์ จําศิลป   นักวิจยัประจาํโครงการ 

9.  นางสาวกนกวรรณ ตั้งอุดมกิจเจริญ  นักวิจยัประจาํโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมในภาคบ่ายเพ่ิมเติม

จากภาคเช้า พร้อมแนะนํา ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ นักวิจัยร่วมของโครงการวิจัย Farmer Shop ที่

รับหน้าที่พิธีกรในภาคบ่าย โดย ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวช้ีแจงกําหนดการในภาคบ่ายพร้อม

เชิญคุณศรุดา โลหะนะ นักวิจัยเช่ียวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ข้ึนเวที

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food Safety) สําหรับ

ผู้ประกอบการ” ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food Safety) สําหรับผู้ประกอบการ”  

 ในการผลิตอาหารต้องคํานึงถึง คุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยต้องดูแลทุก

ข้ันตอนของการผลิตทั้งก่อนผลิต ระหว่างผลิต และหลังผลิต  

 ตัวอย่างอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยมักพบว่ามีการปนเปื้อน เช่น นมโรงเรียน อาหารกลางวัน

สําหรับนักเรียน ปลากระป๋อง หน่อไม้ปี๊บ หรืออาหารที่วางจําหน่ายทั่วไป  

 ชนิดของอันตรายและสาเหตุของการปนเปื้อนในอาหารมี 3 ข้อ คือ  

 อันตรายด้านกายภาพ เช่น เศษไม้ เศษแก้ว หรือเศษโลหะ โดยมีสาเหตุมาจาก

วัตถุดิบ เครื่องมือ และการแตกหักของภาชนะ หลอดไฟ ตกสู่อาหาร 

 อันตรายด้านเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง น้ํายาทําความสะอาด น้ํามันหล่อล่ืน หรือ

สารเคมีที่เติมในอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากวัตถุดิบมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงจากไร่ 

การใช้หรือจัดเก็บน้ํายาทําความสะอาดไม่ถูกวิธี หรือเครื่องมือ เครื่องจักร มีการ

เติมสารเคมีมากเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกําหนด 
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 อันตรายด้านจุลินทรีย์ เช่น เช้ือแบคทีเรีย ไวรัส หรือเช้ือรา ซ่ึงสาเหตุการปนเปื้อน

จากการใช้วัตถุดิบที่ไม่สะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ไม่สะอาด ควบคุมการผลิตไม่ดีพอ 

เป็นต้น  

ทั้งนี้อันตรายที่ปนเปื้อนมาในอาหารและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่ส่วนใหญ่

เกิดจากเช้ือจุลินทรีย์ ซ่ึงจุลินทรีย์ คือส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น 

แบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา ซ่ึงมีทั้งชนิดมีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ โดยชนิดไม่มีประโยชน์แบ่ง

ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ทําให้เกิดโรค และชนิดที่ทําให้อาหารเน่าเสีย แบคทีเรียส่วนใหญ่เจริญได้

ดีที่อุณหภูมิ 4-63 ºC 

ดังนั้นในการผลิตและเก็บรักษาอาหารจะต้องคํานึงถึง อุณหภูมิ เวลา ความช้ืน ฯลฯ ซ่ึง

ปัจจัยเหล่านี้จะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ ทั้งน้ีอุณหภูมิที่น้ําเดือด 121 ºC จะ

สามารถทําลายจุลินทรีย์ได้ 

สําหรับหลักการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต้องคํานึงถึง  

1) ลดการปนเปื้อนเบื้องต้น เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีมาใช้ในการผลิต ล้าง คัด

แยกวัตถุดิบให้สะอาด ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่สะอาด ป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าภายในโรงงาน 

และพนักงานปฏิบัติถูกสุขอนามัย เป็นต้น 

2) ลดหรือยังยั้งหรือทําลายจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคและทําให้อาหารเน่าเสีย เช่น ควบคุม

อุณหภูมิและเวลาเพื่อทําลายจุลินทรีย์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม นิยมใช้ความร้อนที่อุณหภูมิไม่ต่ํา

กว่า 72-80 ºC เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 วินาที หลังจากนั้นทําให้เย็นลงที่ 5 ºC ซ่ึงกระบวนการน้ี

ทําลายจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค แต่ความร้อนดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะทําลายจุลินทรีย์ที่ทําให้เน่าเสีย

ได้ จึงต้องเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ํา เช่น ในตู้เย็น เป็นต้น 

3) ป้องกันการปนเปื้อนซํ้าหลังการฆ่าเช้ือ ซ่ึงประมาณ 80% ของการปนเปื้อนมาจาก

ข้ันตอนนี้ โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ  

หลักการผลิตอาหารให้ปลอดภัยทั้ง 3 ข้อ น้ีใช้เป็นแนวทางในการกําหนดเกณฑ์สําหรับ

ผู้ผลิตนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดย G.M.P นั้น เน้นเรื่องความสะอาดเป็น

อย่างมาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน

การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนื้คือ 

1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต  

4. การสุขาภิบาล 

5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 

6. บุคลากร 
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ซ่ึงข้อกําหนดทั้ง 6 ข้อมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน เมื่อนําไปประยุกต์ใช้จะช่วยลดโอกาส

เส่ียงของการปนเปื้อนทั้งด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ อย่างมีประสิทธิผล ทําให้อาหารมีคุณภาพ ไม่

มีการปนเปื้อนของอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

หลังจบการบรรยายแล้ว ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ จึงเปิดเวทีให้ผู้ฟังซักถามข้อสงสัยและ

ปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญในการผลิต ซ่ึงมีผู้สนใจซักถามดังต่อไปนี้ 

ผู้ประกอบการ:   เรื่องการลดความเย็นลงในข้ันตอนการฆ่าเช้ือในอาหารประเภทเครื่องด่ืมนั้นทํา

อย่างไร เนื่องจากในการผลิตจริงมักพบว่าต้องใช้นํ้าแข็งเป็นจํานวนมากในการแช่

ขวดบรรจุเครื่องด่ืมที่ผ่านการฆ่าเช้ือที่ความร้อน 70 ºC แล้ว และมักพบว่าขวด

พลาสติกที่ใช้จะเสียรูปทรงไปเมื่อนําไปผ่านความร้อนแล้วนํามาแช่เย็นในทันที 

คุณศรุดา:  วิธีการนําขวดบรรจุเครื่องด่ืมที่ผ่านความร้อนที่ 70 ºC แล้วนํามาแช่เย็นในน้ําแข็งที่

อุณหภู มิ  5 ºC ใน เวลาอันรวดเร็ วนั้ น คือ  การพาสเจอร์ ไร ส์ ใน เครื่ อง ด่ืม 

ผู้ประกอบการควรต้องเลือกขวดพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติที่ดี คือสามารถทนความ

ร้อนสูงได้และไม่เสียทรงเมื่อนําไปแช่เย็น 

ผศ.ดร.อภิรดี:  กล่าวเสริมว่าการที่เราฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 70ºC นั้นจะฆ่าเช้ือได้เพียงบางส่วน ดังนั้น

จึงต้องรีบนําขวดที่ผ่านการฆ่าเช้ือน้ีไปลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเพ่ือไม่ให้เช้ือ

เจริญเติบโตได้ แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ประกอบการใช้การฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 121ºC แทนแล้วเช้ือ

แบคทีเรียจะตายหมดจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการนําไปแช่เย็น 

ผู้ประกอบการ:  กรณีผลิตเครื่องด่ืมถ้าเราต้มเครื่องด่ืมให้ร้อนถึง 70ºC ในหม้อขนาดใหญ่และทําให้

เย็นลงก่อนบรรจุขวดได้หรือไม่  

คุณศรุดา:  ไม่ได้เนื่องจากขณะที่บรรจุขวดนั้นอุณหภูมิจะต้องไม่ลดต่ําลงกว่า 70ºC มิเช่นนั้นจะ

ไม่สามารถเรียกว่าเป็นการพาสเจอร์ไรส์ได้  

ผู้ประกอบการ:  เป็นผู้ผลิตอาหารเกี่ยวกับการย่างปลา พบว่าเมื่อนําผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบแล้วมีส่ิง

ปนเปื้อนเป็นพวกธาตุเหล็กและเช้ือจุลินทรีย์ เราจะทราบได้อย่างไรว่าสาเหตุการ

ปนเปื้อนเกิดจากข้ันตอนใดได้บ้าง 

คุณศรุดา:  ถามว่าส่งตรวจเพื่อขออะไร เพราะเท่าที่ทราบนั้นการขอ อย. ไม่มีข้อกําหนดเรื่อง

โลหะหนัก แต่ทั้งน้ีหารต้องการตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนจากอะไรจะต้องตรวจ

ข้ันตอนการผลิตว่าผ่านอะไรมาบ้าง หลายข้ันตอนมาก เช่น ตะแกรงที่ใช้ย่าง หรือ

วัตถุดิบปลาที่นํามามีการปนเปื้อนมากก่อนหรือไม่ โดยแนะนําให้นําปลาวัตถุดิบมา

ตรวจหาสารปนเปื้อนก่อนจะดีกว่า 
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ผู้ประกอบการ:  สําหรับผลิตภัณฑ์จําพวกเบเกอรี่ ถ้าจะขายส่งตามห้างสรรพสินค้าจะต้องมี อย. แต่

เหตุใดตามร้านกาแฟสดทั่วไปที่มีเบเกอรี่จําหน่ายไม่จําเป็นต้องมี 

คุณศรุดา: เบเกอรี่ที่ส่งขายตามร้านกาแฟหรือร้านค้าท่ัวไปนั้นเป็นการขายตรงให้แก่ผู้บริโภคซ่ึง

หากพบสินค้ามีปัญหาก็สามารถต่อว่าได้ทันที แต่ในห้างสรรพสินค้านั้นต้องมีการ

ควบคุมด้วยมาตรฐานเหล่าน้ีเนื่องจากทางห้างฯ ต้องมีผู้รับผิดชอบกรณีมีผู้บริโภค

ร้องเรียนว่าสินค้ามีปัญหาไม่ได้คุณภาพ 

ผศ.ดร.อภิรดี:  กล่าวเสริมว่าการขอมาตรฐาน อย. นั้นเหมือนกันการการันตีสินค้าของเราเอง ว่า

สินค้าได้มาตรฐาน เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 

ผู้ประกอบการ: หากลูกค้าต้องการจ้างผลิตสินค้าจําพวกเบเกอรี่โดยให้ใช้วัตถุดิบเป็นสารทดแทน

ความหวานแทนน้ําตาล ถามว่าจะมีตัววัดอะไรท่ีใช้ในการเปรียบเทียบการให้ความ

หวานว่าจะต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเท่ากับการใช้น้ําตาลตามสูตรเดิม และสาร

ทดแทนความหวานนั้นมีอันตรายต่อเด็กหรือไม่ 

คุณศรุดา:  โดยทั่วไปแล้วสารทดแทนความหวานจะมีสัดส่วนบอกค่าความหวานเปรียบเทียบกับ

น้ําตาลปกติอยู่แล้ว และเท่าที่ทราบมานั้นไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าสารทดแทนความหวานมี

อันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด เพียงแต่มีข้อมูลว่าสารทดแทนความหวานเหล่าน้ีหาก

บริโภคมากเกินไปจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องเสียได้ 

 เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพ่ิมเติมแล้ว ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ จึงกล่าวขอบคุณคุณศรุดา โลหะ

นะ ผู้บรรยายพิเศษที่ช่วยให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งน้ี จากนั้นจึงเชิญ รศ.จุฑา

ทิพย์ ภัทราวาท และคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ข้ึนเวทีเพื่อประชุมหารือการ

นําสินค้าเข้าจําหน่ายร้าน Farmer Shop และ Outlet ต่างๆ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการขอรับรองมาตรฐาน อย. ที่

ขายตรงแก่ผู้บริโภคนั้นเป็นเรื่องอันตราย เพราะไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่ิงที่น่าเป็น

ห่วงคือภาวะการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 ที่เราจะได้รับผลกระทบทันทีหากมีสินค้าที่มี

รูปลักษณ์สวยงามและน่ารับประทานมากกว่าสินค้าของผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขัน 

 จากนั้นจึงช้ีแจงรายละเอียดของการส่งสินค้าเข้าร้าน Farmer Shop ซ่ึงมีข้ันตอนการส่ังซ้ือ

สินค้าจากสมาชิก/ภาคีด้าน Supplier ตามระเบียบของโครงการ Farmer Shop ดังภาพที่ 1 โดย

กระบวนการต่อไปทางสถาบันฯ จะทําหนังสือตอบรับผู้ผ่านการคัดสินค้า Farmer Shop และให้เลข

สมาชิกไปยังผู้ประกอบการ ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นจะขอใช้รปูแบบการฝากขายก่อน 3 เดือน จึงต้องการ

ขอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการว่ากระบวนการเหล่าน้ีเหมาะสมหรือไม่/อย่างไร โดยเปิดเวทีให้

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวช้ีแจงเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 1 ข้ันตอนการส่ังซ้ือสินค้าจากสมาชิก/ ภาคีด้าน Supplier 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ช้ีแจง

เรื่องการทดลองฝากขาย 3 เดือนนั้นไม่ใช่จะไม่ได้เงินตลอดท้ัง 3 เดือน แต่เป็นแค่การทดลองนํา

สินค้ามาฝากขายก่อนในระยะแรก แล้วหากสินค้าชนิดใดมียอดขายดีจะเป็นการขายขาด และขอ

แนะนําเรื่องการขนส่งซ่ึงการส่ังสินค้าของร้านอาจจะมีปริมาณไม่มากนักจึงขอแนะนําให้

ผู้ประกอบการที่มีพื้นท่ีใกล้เคียงกันสามารถฝากสินค้ามาส่งที่ร้านเพ่ือช่วยลดต้นทุนได้ นอกจากนั้น

การมาส่งสินค้าทุกวันที่ 20 ของเดือน จะเป็นเหมือนการได้มาพบปะพูดคุยดูแลความก้าวหน้าของ

ร้านไปด้วย หากบางครั้งไม่สามารถมาส่งด้วยตัวเองได้ก็ใช้ระบบขนส่งแทน ข้ึนอยู่กับตัวสินค้าและ

ความคุ้มค่าในการขนส่ง แต่ที่สําคัญอยากขอให้ผู้ประกอบการทกุท่านอดทน เพราะเริ่มแรกโครงการ

อาจเดินงานช้าไปบ้างเพ่ือความม่ันคง ขอให้อย่าท้อถอยหรือท้อแท้ เพราะ Outlet ที่มีอยู่ล้วนเป็นที่

น่าสนใจแก่ผู้ประกอบการทั้งส้ิน 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอภาพที่ 2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก Farmer Shop ทั้ง

ด้านผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และด้านผู้บริโภค โดยผู้ผลิตจะได้มีช่องทางการจําหน่ายสินค้ามากข้ึน 

พร้อมได้รับผลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรม และได้รับการพัฒนาเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขัน สําหรับด้าน

ผู้บริโภคเองนั้นจะได้ซ้ือของดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ในราคาสมเหตุสมผล และเป็นเจ้าของร้าน 

Farmer Shop โดยการส่ังซ้ือและอุดหนุนสินค้าจากร้านเป็นประจํา นอกจากน้ียังมีส่วนร่วมในการ
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ขับเคล่ือนแผนธุรกิจบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกัน ซ่ึงทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ที่คาดหวังว่าทุกฝ่าย

น่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งนี้ในปัจจุบันร้าน Farmer Shop ได้เปิด Outlet อยู่ที่ตลาดสุขใจ 

ร้านสหกรณ์ กฟผ. และ ร้านค้าไร่สุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ให้ความเห็นว่าจาก

ประสบการของตนเองนั้นเห็นว่าการของรับรองมาตรฐาน อย. นั้นไม่ยาก เพียงแต่ต้องพัฒนาโรงงาน

หรือฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด และจากการเข้าร่วมโครงการน้ีมากว่า 1 ปี เห็นว่า

สินค้าของผู้ประกอบการส่วนมากจะมีคุณภาพดีเพียงแต่ขาดตลาดรองรับ ซ่ึงพวกเราต้องการหา

ธุรกิจที่เป็นธรรมกับพวกเรา ดังนั้นถ้าเราไปกันเป็นทีมที่สามารถรวมตัวกันได้มากจะเป็นข้อดีที่ช่วย

ให้เรามีพลังการต่อรองกับคู่ค้ารายใหญ่ๆ ได้ แต่ทั้งนี้การรวมตัวกันหลายๆ คนเมื่อเป็นกลุ่มใหญ่แล้ว

ทุกคนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างกรณีออกบู๊ทแสดงสินค้า ผู้ประกอบการบางราย

เลือกที่จะมาร่วมงานเฉพาะวันที่ขายดีเท่านั้น ซ่ึงเป็นส่ิงที่ไม่ควรทําเด็ดขาดเพราะจะได้รับผลกระทบ

ในภาพรวมของโครงการเป็นอย่างมาก  

คุณวราพร บุญสวัสด์ิ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จ.จันทบุรี) มีคําถามและ

ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ตนเองมีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี การทําธุรกิจย่อมต้องการขายสินค้าที่ราคาเป็น
ธรรม แต่เงื่อนไขที่โครงการวางไว้น่าจะทําให้เกิดต้นทุนสูงข้ึน ในการส่ังสินค้า การส่งสินค้าและวาง

ภาพท่ี 2: ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก Farmer Shop 
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บิล การเก็บเงิน ซ่ึงเห็นว่าน่าจะปรับลดข้ันตอนเหล่านี้ลงบ้างน่าจะช่วยลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่ง ขอเสนอ

ว่าควรสามารถส่งสินค้าพร้อมวางบิลได้ในคร้ังเดียว 

2. การนัดเจอกันทุกวันที ่20 คืออย่างไร และจะมีการยืดหยุ่นเป็นวันอ่ืนบ้างได้หรือไม่หากไม่

สะดวก 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าต้องการเชิญให้ร่วมเป็นเจ้าของร้าน โดยในระยะแรก 3 

เดือนนั้น ต้องการได้พบกันทุกวันที่ 20 เพ่ือทําให้เสร็จในวันเดียว แต่ทั้งน้ีเห็นด้วยที่ว่าเราต้องหาวิธี

ลดต้นทุน โดยกรณีเสนอให้มีการยืดหยุ่นนั้นขอรับเรื่องไว้เพ่ือพิจารณาต่อไป 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวว่าพวกเราควรทําเรื่องยาก

ให้เป็นเรื่องง่าย ในกรณี Outlet ไร่สุวรรณนั้น เราสามารถนําสินค้ามาส่งไว้ที่ ม.เกษตรฯ เพื่อกระจาย

ของไปยัง Outlet ได้ไม่น่ามีปัญหา 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวถึงประเด็นทีคุ่ณวราพรเสนอมานั้น โครงการขอรับไว้ แต่กรณี

ของพวกเราไม่ใช่เพียงการซ้ือมา-ขายไปเท่านั้น ไม่ใช่การส่งของ-รับเงินเพียงอย่างเดียว แต่เรา

ต้องการคิดธุรกิจแนวใหม่โดยต้องการให้ทุกท่านเข้ามาเป็นเจ้าของร้าน เป็นหุ้นส่วนทางปัญญากับ

พวกเราด้วย  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เล่าเพ่ิมเติมกรณีการฉายรังสีผลไม้เพ่ือส่งขายตลาดอเมริกา 

เนื่องจากที่นั่นอนุญาตให้ผลไม้ท่ีจะเข้าไปจําหน่ายในประเทศได้นั้นต้องผ่านการฉายรังสีก่อน ดังนั้น

เราต้องรู้จักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและต้องมีคุณธรรมด้วย 

โครงการน้ีต้องการช่วยเกษตรกรซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ผลิตต้นนํ้า ดังนั้นการที่เราจะอยู่ในสังคมการค้า

อาเซียนในปี 2558 เราจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดในสังคมโลกได้ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอภาพสติ๊กเกอร์ของโครงการร้าน Farmer Shop ที่ได้

ออกแบบและจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3: Sticker Farmer Shop 
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 โครงการได้ทดสอบระบบการจําหน่ายสินค้าที่ Outlet ไร่สุวรรณ เมื่อได้พ้ืนที่จําหน่ายสินค้า

เป็นช้ันวางจําหน่ายสินค้าจํานวน 8 อัน (Shelf) โดยโครงการจะส่งรายช่ือผู้ประกอบการและเบอร์

บัญชีให้แก่ร้านค้าไร่สุวรรณ จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องนําสินค้าไปส่งตามการ

ส่ังสินค้าของเจ้าหน้าท่ีที่ไร่สุวรรณและต้องรับเงินเองซ่ึงทางไร่สุวรรณจะหัก 15% สําหรับส่ิงสําคัญ

คือต้องติดสติ๊กเกอร์ของโครงการ Farmer Shop ตามรูปที่แสดงนี้ไว้ที่ตัวสินค้าทุกช้ิน 

 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เล่าเรื่องการทดลองระบบกับ

ร้านค้าไร่สุวรรณมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าข้ันตอนการดําเนินงานจะเป็นรูปแบบการส่ังซ้ือโดยการ

โทรศัพท์ส่ังสินค้ากับผู้ประกอบการโดยตรง แล้วในระยะแรกผู้ประกอบการ (ซ่ึงในระยะทดลอง

ระบบคือทีมคณะกรรมการฯ) ได้รวมกันส่งสินค้าไปยังไร่สุวรรณเพ่ือลดต้นทุนค่าขนส่ง ต่อมาเมื่อ

ระบบต่างๆ เริ่มเข้าที่ ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงได้ส่งสินค้ากันเองแล้ว โดยการเก็บบิล/วางบิล จะ

ใช้เวลา 15 วัน ทางร้านค้าไร่สุวรรณจะทําการโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า ซ่ึงหาก

ส่งไป 1000 จะหักไว้ 15% ทั้งนี้พบว่าระบบการเงินที่ร้านค้าไร่สุวรรณนี้ดีมาก ยังไม่พบปัญหาใดๆ จึง

เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในโครงการร้าน Farmer Shop ได้ 

 คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ (บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด) มีข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

1. เรื่องการส่งสินค้าทุกวันที่ 20 ของเดือนเพื่อให้ได้มาเจอกันนั้น สังเกตว่ารายการสินค้าท่ี

ส่ังจะมีกี่ราย และเราจะสามารถส่งทันได้อย่างไร ดังนั้นจึงเห็นว่าน่าจะมีการตกลงกับเจ้าหน้าที่ของ

ร้านกันเองว่าผู้ประกอบการแต่ละรายจะมาส่งสินค้าวันไหนเพ่ือความสะดวก 

2. โครงการนี้เป็นกิจการที่ไม่หวังกําไร จึงเห็นว่าควรต้องมีการต่อยอดเป็นลูกค้าประจํา โดย
ควรจะมีการปันผลคืนเพื่อดึงดูดให้เป็นลูกค้าประจํา 

3. เรื่องการกระจายสินค้าให้มี Outlet มากข้ึนน้ัน เราจะปกป้องสินค้าของเราได้อย่างไร 

เพราะหากมีการขยายใหญ่ขึ้นจะมีภาคธุรกิจขนาดใหญ่จําพวก Modern Trade เข้ามาแทรกตลาดเรา

อย่างแน่นอน ดังนั้นเราจะมีมาตรการปกป้องอย่างไร 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณสําหรับข้อสังเกตและคําแนะนําทั้งหมด แต่คงยืนยัน

ว่าต้องการนัดให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาส่งสินค้าในวันที่ 20 และมองว่าสินค้าของเราเริ่มครบที่จะ

สามารถดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ีโจทย์ของประเทศไทยที่ต้องการเป็นครัวโลกนั้นน่าเป็นห่วงเรื่อง

ความมั่นคงทางอาหารมาก 

คุณธนพร บัวชุม (บริษัทเทลลาพลัส (ประเทศไทย) จํากัด) ผู้ประกอบการผลิตขนมงา ไท-

ไท แบรนด์ ถามว่าอยากส่งสินค้าไปที่ Outlet ไร่สุวรรณต้องทําอย่างไร 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าทางโครงการฯ ต้องทําจดหมายไปยังไร่สุวรรณเพ่ือแจ้ง

รายช่ือผู้ประกอบการของโครงการฯ เพิ่มเติมไปก่อน จึงจะได้รับการส่ังสินค้าจากร้านค้าไร่สุวรรณ 
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คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่าหาพวกเราผู้ประกอบการสามารถเกาะกลุ่มเป็น

กลุ่มใหญ่ได้แล้วเราจะเติบโตอย่างแข็งแรง แต่ทั้งน้ีพวกเราต้องเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ตัวเองอยู่

ตลอดเวลาด้วย เพราะเป้าหมายของเราคือการมองอนาคตเป็นทีม ไม่อยากให้หวังแต่จะขายสินค้า

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

อ.ใจฟ้า ผู้ประกอบการผลิตอาหารมังสวิรัติ เล่าว่าเคยอยู่สวนไผ่แต่ได้เลิกไป และขณะน้ีมี

ร้านประจําอยู่ประมาณ 10 แห่งที่ได้ทําอาหารมังสวิรัติส่งขาย เสนอว่าโครงการร้าน Farmer Shop 

ควรเปิดมุมอาหารสด-ผักสดด้วย 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงกรณีนี้ว่าก่อนน้ําท่วมมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนพฤศจิกายนน้ัน 

โครงการได้ทดลองทําอาหารสดมาวางจําหน่ายแต่ไม่ค่อยได้รับการตอบรับมากนัก ในช่วงเริ่มต้นทํา

เราประสบปัญหาขาดทุนในส่วนนี้ แต่ยังมีความคิดที่จะดําเนินการอยู่เช่นกันโดยจะเริ่มหาแนวทาง

ใหม่โดยการเข้าหาตัวลูกค้าโดยตรง ทั้งน้ีข้อแนะนําน้ีน่าสนใจมาก พร้อมมอบหมายให้คุณสายสุดา

นัดประชุมผู้ประกอบการรายนี้ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือในรายละเอียดต่อไป 

คุณกุลภัครศรณ์ เหล่าสินชัย ถามเรื่องสติ๊กเกอร์ Farmer Shop ว่าให้ติดที่ตัวสินค้าเฉพาะที่

ส่งขายในร้าน Farmer Shop เท่านั้นใช่หรือไม่ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สําหรับสติ๊กเกอร์ Farmer Shop นั้นให้ผู้ประกอบการติดที่ตัวสินค้า

ทุกช้ินที่จะส่งมาจําหน่ายในโครงการร้าน Farmer Shop เท่านั้น 

คุณตรูจิตร แย้มทรัพย์ กล่าวว่าเห็นด้วยกับเรื่องอาหารสดที่ควรมีจําหน่ายในร้าน และอยาก

ให้มีอาหารพร้อมปรุงเสริมด้วย 

คุณสะอาด ศรีสิงห์ กล่าวว่าตนเองตั้งใจมาหาความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ

อยากพัฒนา เนื่องจากเห็นว่าที่รัฐบาลนําเงินไปทุ่มให้แก่ชาวบ้านน้ันจะไม่มีด้านวิชาการเสริมให้ และ

เห็นด้วยในเรื่องให้ผู้ประกอบการเข้ามาส่งสินค้าทุกวันที่ 20 ของเดือน เพราะจะได้เข้ามาพูดคุย

แลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมอาชีพ ทั้งน้ีเห็นว่าส่ิงสําคัญคือเหล่าผู้ประกอบการต้อง

ซ่ือสัตย์ต่อตัวเองและผู้บริโภค 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้แนะนํา คุณเกศสิริ พูลช่วย นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ จาก

กรมส่งเสริม พร้อมขอให้กล่าวแสดงความคิดเห็น 

คุณเกศสิริ พูลช่วย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ โดยทํางานกับโครงการกลุ่มอาชีพและให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ สําหรับปีน้ีกรมส่งเสริมไม่มีงบประมาณในส่วนน้ีจึงนับเป็นโอกาสดีที่ได่วมมือกับสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ และจะได้ศึกษาหาความรู้ร่วมกันอนาคต 
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เล่าการทํางานของโครงการเพิ่มเติมโดยขณะนี้มี Outlet ที่ไร่สุวรรณ 

พร้อมกําลังจะทดสอบระบบกับร้านค้าใน กฟผ.แม่เมาะ ส่วนช่วงเดือนพฤษภาคมจะเปิดบู๊ทในงาน

เกษตรแฟร์ บางเขน และต่อไปในเดือนมิถุนายนจะมีการออกบู๊ทในงานมหกรรม สกว. ซ่ึงทั้งหมดน้ี

คือแผนงานของโครงการ Farmer Shop ในส่วนของการออกบู๊ทประชาสัมพันธ์และจําหน่ายสินค้า

ของโครงการ  

คุณสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันฯ กล่าวว่าอยากให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาพบ

กันบ่อยๆ เพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความเข้าใจในงานของโครงการฯ เช่นเดียวกันคณะกรรมการ

บริหารฯ ทุกท่าน 

คุณสมพิศ สุนากร จากกลุ่มเคียงมูลพลังงานยั่งยืน สอบถามว่าไม่เคยได้รับการส่ังสินค้า

จากโครงการ ทั้งที่ได้ผ่านการคัดสรรสินค้าไปก่อนหน้าแล้ว 

ผู้ประกอบการได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าเมื่อโครงการคัดเลือกสินค้าเข้าโครงการแล้วจะมีการ

คัดออกหรือไม่ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าสินค้าของเคียงมูลนั้นเคยนํามาทดลองตลาดแล้วแต่ไม่ได้

รับความสนใจเท่าที่ควร จึงยังไม่มีการส่ังสินค้าเพ่ิม และสินค้าที่รับเข้าโครงการแล้วไม่มีการคัดออก

เพียงแต่ผู้ประกอบการอาจจะยังไม่ได้รับการส่ังสินค้า แต่ได้เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการแล้วอย่าง

แน่นอน 

จากนั้นจึงขอปิดเวทีการประชุมในวันน้ีพร้อมแจ้งแก่ผู้ประกอบการว่า เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผล

การคัดเลือกกลับภายใน 7 วันเพ่ือการส่ังสินค้าเข้าร้านต่อไป โดยจะขอนัดหมาย 2 กลุ่มพิเศษคือ 

กลุ่มอาหารมังสวิรัติและกลุ่มผักสด จ.อยุธยา  

 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 19/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที ่7/2555) 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 8.30–9.20 น. และ 16.30-18.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน 

       Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน 

       Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม ภาคเช้า เวลา  8.30-9.20 น. และภาคบ่าย เวลา 16.30-18.00 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยฯ แจ้งเรื่องเพื่อทราบดังนี้ 

1. การซักซ้อมความเข้าใจสําหรับเวทีการคัดเลือกสินค้า ครั้งที่ 6 ซ่ึงจัดข้ึนในวันน้ี 

(วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 2555) โดยผู้ประกอบการจะมาจากเครือข่ายกลุ่มอาชีพของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ซ่ึงมี   คุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ เป็นผู้นําทีมผู้ประกอบการมาเข้าร่วมในคร้ังน้ี และได้ช้ีแจง

กําหนดการของเวทีในภาคเช้า ซ่ึงจะมีการเกริ่นนํารายละเอียดความเป็นมาของโครงการโดย รศ.

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จากนั้นจะเชิญคณะกรรมการบริหารโครงการได้เล่าถึงประเด็นมุมมองกับ 

Farmer Shop ว่ามีความคาดหวังอย่างไร มีอะไรแนะนําผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการ

น้ี โดยให้เวลาแต่ละท่านประมาณ 5 นาที จากนั้นจะเป็นการนําเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการ

ทั้งหมด ส่วนในภาคบ่ายจะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย 

สําหรับผู้ประกอบการ” โดยคุณศรุดา โลหะนะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
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2. เชิญคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop เข้าร่วมเป็นเกียรติในวันที่ 15 ก.พ. 

2555 ซ่ึงสถาบันฯ ได้จัดการบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ภายใต้โครงการส่ังซ้ือ

ข้าวจากชาวนา ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

3. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยคุณบรรหาร แสงฟ้า

สุวรรณ แจ้งว่าได้รับการชักชวนจาก กฟผ. ให้เข้าร่วมจัดบู๊ทแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าของ กฟผ. 

ทั้งนี้ขอนําเข้าที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในวาระเรื่องเพื่อพิจารณาต่อไป 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18/2554 

  - 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 พิจารณาการจัดบู๊ท กฟผ. ในเดือนมีนาคม 2555 

  จากประสบการณ์ของ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในการจัดบู๊ทกับ กฟผ. ที่ผ่านมา

พบว่าเรามักได้พ้ืนที่ไม่เหมาะสําหรับการประชาสัมพันธ์ร้านและมักขาดทุนจากการที่ต้องเสีย

งบประมาณในการออกบู๊ทในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นพ้องกันว่า

ไม่ควรดําเนินงานออกบู๊ทในครั้งนี้  

  3.2 การจัดชั้น (Shelf) ที่ร้านสหกรณ์ กฟผ. 

  หลังจากการพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันแล้ว เห็นว่าหากเป็นไปตามระบบที่ผ่านมา

จะดําเนินงานลําบาก (เนื่องจากไม่สามารถเก็บเงินได้) จึงขอนัดกรรมการบริหารโครงการทุกท่าน

ร่วมประชุมหารือกับ คุณอภิยดา: ผอ.สํานักดูแลบุคลากรฯ คุณนพคุณ และกรรมกลางท่านอื่นๆ 

โดยจะขอนัดพูดคุยภายในเดือนกุมภาพันธ์น้ี เพ่ือหารือเรื่องการจัดการ Shelf ของ Farmer Shop ทั้ง

ที่ร้านสหกรณ์ กฟผ. และที่แม่เมาะ 

  3.3 ความก้าวหน้า Outlet ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ รับแจ้งจากลูกค้าว่าสินค้าของชมพูพันทิพย์หมดจาก Shelf 

ไม่สามารถหาซ้ือสินค้าได้ และเมื่อถามทางร้านค้าไร่สุวรรณได้รับการช้ีแจงว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

จัดการภายในร้านจึงทําให้ต้องงดรับสินค้าไปก่อนในช่วงนี้  

  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ ได้รับการบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่ในร้านพบว่า ผู้ประกอบการ

บางรายไม่มีใบส่งสินค้าโดยผู้ส่งแจ้งว่า รศ.จุฑาทิพย์ ให้นําสินค้ามาลงไว้ก่อน หรือบางครั้งไม่มี

สินค้าไปส่งแต่ให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับของก่อน (กรณีคุณมณิสรา สํารับโบราณ) เป็นต้น จึงขอนําเข้า

หารือในที่ประชุม 
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  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงในที่ประชุมกรณีของคุณมณิสรานั้นเป็นตัวละครท่ี

จําเป็นต่อร้าน Farmer Shop เพราะมิเช่นน้ันจะมีแต่สินค้าของคณะกรรมการเท่านั้น และเคยส่ังให้

คุณมณิสรานําสินค้าไปลงท่ีร้านในช่วงน้ําท่วมเพ่ือไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร้านในช่วงนั้น แต่

ทั้งน้ีขอรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการทุกท่าน โดยจะขอรับผิดชอบกรณีคุณมณิสราเอง

ทั้งหมด  

  ที่ประชุมสรุปว่าทุกเช้าวันจันทร์ มอบหมายให้คุณสายสุดา โทรฯ หาเจ้าหน้าที่ร้าน 

(คุณหนิง) เพ่ือสอบถามเรื่องสินค้าค้างสต็อคและสภาพสินค้าที่ช้ันวางสินค้าของโครงการว่าเป็น

อย่างไรบ้าง มีอะไรขาดเหลือหรือไม่ ทั้งน้ีต้องเพ่ิมแผนกลยุทธ์หากมีสินค้าจากผู้ประกอบการหลาย

รายโดยต้องจัดช้ันวางสลับหมุนเวียนกันไป ทั้งน้ีจะทําการคัดสินค้าและส่งรายช่ือถึงผู้ประกอบการ

เชิญชวนเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมส่งสินค้า โดยต้องคัดกรองสมาชิกผู้สนใจส่งสินค้าไปยังร้านค้าไร่สุวรรณ

อีกครั้ง  

  ดังนั้นจะจัดทําลิสต์รายช่ือผู้ประกอบการ เชิญเข้าร่วมหารือในวันที่ 28 มี.ค. 2555 

โดยใช้ประเด็น “การเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรีอาเซียนของผู้ประกอบการรายย่อย” เชิญ ดร.

ศักด์ิสิทธิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเวทีนี้ด้วย 

  ในวันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 55 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท จะขอพบคุณสมชาย (ผอ.ไร่

สุวรรณ) เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีที่ร้าน Farmer Shop จะมีสินค้าเพ่ิมจากการคัดเลือกมากขึ้น  

  3.4 การจัดบู๊ท Farmer Shop ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สวนอัมพร  

  จากการอภิปรายร่วมกันในที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรมุ่งเรื่องการขับเคล่ือน

โครงการร้าน Farmer Shop มากกว่าจึงเห็นควรงดการจัดบู๊ท ณ สวนอัมพร แต่ทั้งน้ี รศ.จุฑาทิพย์ 

ภัทราวาท และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อาจไปเปิดเวทีการคัดสินค้า (วันที่ 4 มี.ค. 2555) 

เพื่อคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติมด้วย 

  3.5 การจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ เดือนพฤษภาคม 2555 

  โครงการร้าน Farmer Shop จะร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์โครงการและจําหน่าย

สินค้าในงานเกษตรแฟร์ ที่จะมีข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งน้ีที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยินดี

จ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสําหรับการจําหน่ายสินค้าของโครงการฯ 

  3.6 การจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานนิทรรศการของ สกว.  

  โครงการร้าน Farmer Shop จะร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์โครงการและจําหน่าย

สินค้าในงานมหกรรมแสดงผลงานของ สกว. ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ที่ต้องเล่ือนจากภาวะ

น้ําท่วมในช่วงเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมา โดยขอยืนยันเรื่องวันและเวลาอีกครั้ง 
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วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

  4.1 ให้ทําหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟฯ เพ่ือขอเช่าพ้ืนที่โครงการร้าน Farmer Shop ณ 

สวนจตุจักร  

 

เลิกประชุมเวลา   18.00 น. 
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ประชมุหารือการจัดเตรียมพื้นที่แสดงผลงานวิจัยโครงการร้าน Farmer Shop  

และตลาดสขุใจ ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 9.45-12.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์  ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3.        ตัวแทนบริษัท ZENTRUM Organizer 

4.        ตัวแทนบริษัท ZENTRUM Organizer 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.45 น. 

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ภาวะนํ้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนพฤศิกายน 2554 

ที่ผ่านมา ส่งผลให้งานมหกรรมวิชาการ สกว. ที่เดิมจะจัดข้ึนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ อิม

แพ็ค เมืองทองธานี ต้องเล่ือนออกไป ซ่ึง สกว. ได้กําหนดจะจัดงานข้ึนใหม่ในวันที่ 20-24 มิถุนายน 

2555 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในการนี้สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จเป็นประธานเปิด

งานในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ด้วย 

สําหรับการประชุมในวันนี้ตัวแทนจากบริษัท ZENTRUM Organizer ผู้รับผิดชอบ

ออกแบบพ้ืนที่การจัดงานของโครงการร้าน Farmer Shop และตลาดสุขใจ จึงขอเข้านําเสนอรูปแบบ

ที่เตรียมไว้ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบแผนผังรวมของงาน และพื้นที่การจัดโครงการร้าน Farmer Shop เป็นดังรูปที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1: แผนผงัแสดงพ้ืนที่จัดงานและที่ต้ังโครงการ
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โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามรูปที่ 2) 

 พ้ืนที่โครงการร้าน Farmer Shop ขนาด 10x10 เมตร รวมพื้นที่ 100 ตารางเมตร 

 มีทางเข้าออกทางเดียว ผนังปิด 3 ด้าน  

 องค์ประกอบเน้นโทน ขาว-เขียว 

 ด้านซ้ายมือของทางเข้าเป็นที่ตั้งของเคาน์เตอร์คิดเงิน (แคชเชียร์)  

 ถัดจากเคาน์เตอร์คิดเงินเข้าไป เป็นโซนหน้าจั่วมุงจาก จําลองรูปแบบจากร้านข้าว

ของ Farmer Shop ที่อาคารปฏิบัติการ ซ่ึงจะมีห้ิงไม้ 3 อัน เช่นเดียวกับในห้องข้าว 

โดยจะมีโปสเตอร์รายละเอียดของข้าวหอมมะลิ และด้านล่างตกแต่งด้วยกระจาด

และถังใส่ข้าวสารให้สวยงาม 

 ถัดเข้าไปเป็นช้ันวางแสดงสินค้า ขนาดกว้าง 2.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร จํานวน 6 ตู้ 

วางเป็นรูปตัว U ติดผนังด้านหลัง (ดังรูปที่ 2)  ด้านล่างสุดของตู้เป็นบานเล่ือนทึบ

สําหรับเก็บสต็อกสินค้า โดยแต่ละตู้จะมีมุมแสดงสินค้าโปรโมช่ันยื่นออกมาจาก

ความลึกของตู้อีก 30 เซนติเมตร  

 ถัดจากตู้แสดงสินค้าตู้ที่ 6 (ด้านขวามือของทางเข้า) จะเป็นตู้ไอศครีม (โครงการ 

Farmer Shop จัดเตรียมตู้ไอศครีมไปเอง) 

 ถัดจากตู้ไอศครีม เป็นตู้เย็นประตูบานเปิด 2 บาน (ตู้แช่ มอบให้ทางบริษัทฯ เตรียม

จัดหาเช่าให้) 

 ถัดมาเป็นเคาน์เตอร์ขนาดเล็กสําหรับวางถังแช่น้ํา เพื่อให้ชิมสินค้าประเภทเครื่องดื่ม 

 ถัดมาเป็นโซนนั่งชิมน้ําหรือกาแฟ (ดังรูปที่ 2) 

 ตรงกลางเป็นพ้ืนที่ Landmark สําหรับแสดงสินค้าประเภทขนมหวาน โดยจะทําเป็น

ช้ันสู่ยอดปิรามิด ประมาณ 3 ช้ัน ด้านบนจะเป็นกราฟฟิคแสดงช่ือโครงการ และโล

โก้ร้าน (ดังรูปที ่3) 

 ผนังด้านซ้าย (เมื่อมองจากทางเข้า) ขนาดยาว 10 เมตร สูง 2.40 เมตร 

 ผนังด้านหลัง ขนาดยาว 10 เมตร สูง 2.40 เมตร 

 ผนังด้านขวา (เมื่อมองจากทางเข้า) ขนาดยาว 7.60 เมตร สูง 2.40 เมตร 

 ทางเข้าฝั่งขวามือจะมีรูปคุณบุญชื่อยืนอยู่ด้วย 
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รูปที่ 2: แสดงรายละเอียดในพ้ืนที่โครงการร้าน Farmer Shop ขนาด 10x10 เมตร 

รูปที่ 3: แสดงรายละเอียดภายในร้าน (มุมซ้าย) 
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เมื่อที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว ได้ขอปรับเปล่ียนแผนผังดังต่อไปนี้ 

1. ตรงพ้ืนที่สามเหล่ียมมุงจาก ถัดจากเคาน์เตอร์คิดเงิน ขอเปล่ียนรายละเอียด

โปสเตอร์เป็นโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา โดยใช้ข้อมูลประวัติความเป็นมาของโครงการจากโบรชัวร์

โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 

2. โซนกาแฟ (เดิม) ขอเปล่ียนเป็น “มุมอาหารเพ่ือสุขภาพ” โดยขอให้จัดโต๊ะเป็นรูปตัว

แอล สําหรับวางถาดอาหารเพื่อจําหน่าย 

จากน้ันตัวแทนได้นําเสนอรูปแบบงานกราฟฟิคที่ใช้ตกแต่งตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านบนของ Landmark รายละเอียดดังรูปที่ 5 ประกอบด้วยโลโก้และสโลแกนของ

ร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4: แสดงรายละเอียดในร้าน (มุมขวา) 

รปที่ 5: รปแบบกราฟฟิคด้านบนของ 
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สําหรับโลโก้ของหน่วยงาน และร้านค้าเครือข่าย จะวางไว้ด้านล่างของโลโก้ใหญ่ดังรูปที่ 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซ่ึงที่ประชุมของปรับเปล่ียนไม่ใช้โลโก้หน่วยงาน และร้านค้าเครือข่าย เนื่องจากมี

ผู้ประกอบการเครือข่ายจํานวนมาก อาจทําให้เห็นโลโก้แต่ละรายไม่ชัดเจน จึงขอปรับเป็นการใช้

ข้อความ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเข้าของร่วมกัน” บนพื้นสีสดใสแทน 

 โปสเตอร์แนะนําสินค้าใต้หลังคาสามเหลี่ยมจั่วมุงจาก ที่ออกแบบมาดังรูปที่ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6: โลโก้หน่วยงาน และร้านค้าเครือข่าย 

รูปที่ 7: โปสเตอร์ใต้จั่วมุงจาก แนะนําข้าวชนิดต่างๆ  
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 ที่ประชุมขอเปล่ียนเป็นโปสเตอร์โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา และความเป็นมาของ

โครงการ โดยจะใช้แคมเปญที่หวังปกป้องคุ้มครองอาชีพชาวนาอย่างยั่งยืน โดยการซ้ือตรงจาก

ชาวนา ซ่ึงชาวนาเองจะได้รับประโยชน์ได้โดยตรงมากข้ึน โปสเตอร์น้ีจะเป็นการส่ือถึงแนวคิดและ

ความตั้งใจของโครงการ  

โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอให้มีใช้รูปชาวนาส่งข้าวให้แม่บ้านโดยตรง ซ่ึง

เปรียบเสมือนว่าแม่บ้านได้ซ้ือข้าวขากชาวนาโดยตรงไม่ต้องผ่านมือพ่อค้าคนกลาง  

ทั้งนี้ตัวแทนบริษัทได้รับข้อเสนอไปตีความซ่ึงจะเกี่ยวกับการช่วยให้อาชีพชาวนามีความ

ยั่งยืนและผลประโยชน์กลับคืนสู่ชาวนาได้มากข้ึน พร้อมทั้งหาภาพประกอบมานําเสนออีกครั้ง โดย

จะใช้ภาพข้าวคุณธรรมและข้าวเกิดบุญเป็นองค์ประกอบด้วย 

 ช้ันวางสินค้าจะมีกราฟฟิคคุณบุญซ่ือ เพ่ือแสดงสินค้าโปรโมชั่นในแต่ละวัน ดังรูปที่ 

8 ทั้งนี้ต้องขอข้อสรุปรายการสินค้าที่จะจัดโปรโมช่ัน เพื่อทางบริษัทจะได้จัดเตรียมป้ายให้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8: กราฟฟิคคุณบุญซื่อ แสดงสินค้าโปรโมช่ัน 
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 ป้ายแนะนําเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ที่จะวางแช่ไว้ในถังน้ําแข็ง ขนาด กว้าง 1.80x สูง 

1 เมตร และป้ายแนะนําไอศครีมเหนือตู้ไอศครีม ขนาด กว้าง 1.45x สูง 1.20 เมตร ดังรูปที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ที่ประชุมสรุปชนิดเครื่องดื่มไว้ 7 ชนิด ดังต่อไปนี้ 

 น้ําข้าวโพด 

 น้ําฟักข้าว 

 น้ําผลไม้ ปานฟ้าเพ็ญ (คุณวาย) 

 น้ําข้าวกล้องงอก 

 น้ําสํารอง 

 น้ํามังคุด 

 น้ําดื่มเกษตร 

สําหรับป้ายมุมไอศครีม รศ.จุฑาทิพย์ จะขอปรับเปล่ียนภาพใหม่ โดยให้คุณสายสุดา

จัดเตรียมส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ต่อไป 

 

 

 

รูปที่ 9: ป้ายมุมเครื่องด่ืม และป้ายมุมไอศครีม 
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 กราฟฟิคผนังด้านขวาฝ่ังนอกร้าน ขนาด ยาว 7.40 x สูง 2.40 เมตร ตามรูปที่ 10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ประชุมหารือแล้วขอให้ปรับเปล่ียนคําพูดของคุณบุญช่ือให้เป็น “เชิญพบกับ

เครือข่ายผู้ประกอบการกว่า 300 ราย และสินค้ากว่า .... ชนิด” จากนั้นให้มีรูปสินค้าไหลบ่าลง

มาเป็นสาย 

 กราฟฟิคผนังด้านซ้ายนอก ขนาด ยาว 10 x สูง 2.40 เมตร ตามรูปที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10: กราฟฟิคผนังด้านขวานอก 

รูปที่ 11: กราฟฟิคผนังด้านซ้ายนอก 
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 ที่ประชุมขอปรับเปล่ียนคําพูดคุณบุญซื่อเป็น “การต่อยอดชุดความรู้จากงานวิจัย 

สู่กระบวนการสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่: อุดหนุนสินค้าไทย กําไรเป็นของชาติ” ซ่ึงผนังน้ี

จะเป็นการแนะนําสัญลักษณ์ของ Farmer Shop ว่าโลโก้ของร้านมีความหมายว่าอย่างไร 

 กราฟฟิคผนังด้านหลังนอก ขนาด ยาว 10 x สูง 2.40 เมตร ตามรูปที่ 12 เป็นที่มา

ของร้าน Farmer Shop ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ประชุมตรวจสอบข้อความพบว่ายังไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ จึงจะส่งต้นฉบับ

ความเป็นมาให้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือความถูกต้อง 

 ทั้งนี้พ้ืนสีน้ําตาลในคําพูดของคุณบุญซื่อที่ผนังทุกฝั่งของร้าน ขอให้ปรับเปล่ียนเป็นสี

ที่สดใสขึ้นด้วย 

จากน้ันเป็นการหารือรายละเอียดต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. ขอเก้าอี้ขนาดเล็กสําหรับเจ้าหน้าที่นั่งประจําช้ันวางสินค้า 

2. ขอที่แขวนถุงผ้า Farmer Shop พร้อมป้ายแสดงคําว่า “สินค้าโปรโมช่ัน” ด้วย 

3. เคาน์เตอร์คิดเงิน (แคชเชียร์) ขอปรับให้ด้านหน้าทึบ ด้านในโปร่งเพ่ือเก็บสต็อกถุง

ผ้า Farmer Shop โดยอาจแบ่งด้านในเป็น 2 ช้ันเพ่ือเพิ่มพื้นที่ในการเก็บถุงผ้า Farmer Shop  

4. ช้ันวางสินค้าด้านขวามือของทางเข้า ขอให้ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นช้ันที่มีสโลป เพ่ือ

ใช้วางสินค้าประเภทเบเกอรี่ 

รูปที่ 12: กราฟฟิคด้านหลังนอก 
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5. ขอหารือเรื่องการทําพวงกุญแจรูปคุณบุญซ่ือเพ่ือจําหน่ายเป็นของที่ระลึกในงานน้ี 

โดยคุณจิ๊บขอรับงานไปดูรายละเอียดการจัดทํา แล้วจะมานําเสนออีกครั้ง 

6. มอบให้ทางบริษัทฯ ช่วยจัดหาหมวกสีขาว พิมพ์โลโก้คําว่า Farmer Shop บนหมวก 

สําหรับให้พนักงานใส่ประจําบู๊ท 

จากน้ันเป็นการนําเสนอรูปแบบพื้นที่ของตลาดสุขใจ ซ่ึงจะมีพ้ืนท่ี ขนาด กว้าง 10 

เมตร x ยาว 15 เมตร ซ่ึงจะมีพ้ืนที่ติดกับโครงการร้าน Farmer Shop ดังรูปที่ 13 และมีแผนผังแสดง

พ้ืนที่จัดงานดังรูปที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปที่ 13: ตําแหน่งพ้ืนที่แสดงสินค้าของ

รูปที่ 14: แผนผังแสดงพ้ืนที่จดังานของตลาดสุขใจ 
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ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

 ซุ้มประตูทางเข้าขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร  

 มีร่มพร้อมแคร่ให้ผู้นําสินค้ามาจําหน่ายรวม 16 ราย โดยแบ่งเป็นฝั่งซ้ายและขวา ฝั่ง

ละ 8 ราย วางร่มและแคร่สลับกัน ดังรูปที่ 15 พร้อมกับเตรียมบอร์ดและชอล์กสําหรับเขียนรายการ

สินค้าและราคาให้แต่ละรายด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับพ้ืนที่ว่างตรงกลางทางเดินจะจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ
ตลาดสุขใจ ดังรูปที่ 16 โดยทั้งสองด้านจะมีข้อมูลของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน พร้อมปณิธาน

ร่วมและอุดมการณ์ร่วมของกลุ่มเหมือนกันทั้งสองด้าน แต่รูปภาพประกอบจะแตกต่างกัน ดังรูปที่ 17 

และ 18 โดยโปสเตอร์จะมีขนาด 0.85x1.8 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15: รูปแบบโครงสร้างของตลาดสุขใจ 

รูปที ่16: รูปแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ของตลาดสุขใจ 
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 สําหรับรายละเอียดของซุ้มประตูทางเข้าที่มีขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร จะ

ประกอบด้วยช่ือร้านค้าทั้ง 16 ร้าน ดังรูปที่ 19 โดยแยกตามฝั่งซ้ายและขวาของพ้ืนที่ โดยต้องขอ

ข้อสรุปช่ือร้านท้ัง 16 ร้าน เพื่อนําไปจัดเตรียมทําซุ้มประตูด้วย 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ขอปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ดังตอ่ไปนี้ 

1. ขอเก้าอ้ีไม้สําหรับนั่งหน้าแคร่แต่ละร้าน จํานวน 10 ร้าน ร้านละ 2 ตวั รวม 20 ตัว 

2. ขอปรับเพ่ิมโทนสีเขียวลงไปในตัวโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทั้งสองด้านด้วย 

รูปที ่17: โปสเตอร์กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ด้านหน้า 

รูปที ่18: โปสเตอร์กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ด้านหลัง 
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3. ขอปรับเพ่ิมใต้โปสเตอร์ ให้มีฐานสําหรบัวางตะกร้าใส่สินค้ารวมของตลาดสุขใจ 

4. ที่ซุ้มประตทูางเข้าตลาดสุขใจ ขอเพิ่มบ้านเลขที่พร้อมที่อยู่ของตลาด ใต้คําว่าตลาด

สุขใจด้วย 

5. ให้คุณสายสุดา ติดต่อคุณวิชัย ผู้ดูแลตลาดสุขใจเพื่อคัดเลือกร้านค้าที่จะเข้าร่วม

แสดงสินค้าในครั้งนี้จํานวน 16 ร้าน เพือ่ขอรายชื่อมาจัดเตรียมซุ้มประตทูางเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่19: ซุ้มประตูหน้าทางเข้าตลาดสุขใจ 
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รายงานการประชมุย่อยโครงการร้าน Farmer Shop 

วันที่ 26 มีนาคม 2555  เวลา 08.30-09.00 น. 

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ. จฑุาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร ์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  8.30 น. 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรบัปรุงเรื่องระบบการจ่ายชําระ

ค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายชําระค่าสินค่าแก่ผู้ประกอบการ 

เนื่องจากในรอบบัญชีที่ผ่านมา การเบิกขออนุมัติจ่ายชําระค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการมี

ความล่าช้า และระบบการปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์จริง ดังนั้นที่ประชุมจึงได้

สรุปปรับปรุงนโยบายด้านการจ่ายชําระค่าสินค้า ระบบข้ันตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงชุด/

รูปแบบเอกสารในการขออนุมัติใหม่ดังนี้ 

1.1 นโยบาย 

(1) การชําระค่าสินค้ากรณีฝากขาย จะพิจารณาจ่ายชําระค่าสินค้าตามจํานวนที่

ขายได้จริง ซ่ึงเป็นยอดขายระหว่างวันที่ 1 – 19 ของทุกเดือน และแจ้งยอดจําหน่ายแก่ผู้ประกอบการ

สินค้าฝากขาย เพื่อใช้ในการออกใบวางบิลต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 

(2) ผู้ประกอบการสินค้าฝากขายต้องจัดส่งใบแจ้งหน้ี/ใบวางบิล ภายในวันที่ 24 

ของทุกเดือน เพื่อประกอบชุดเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย 

(3) จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ของทุก

เดือน และดําเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ของทุกเดือน  

(4) การชําระค่าสินค้าทุกประเภทจะชําระเป็นเงินสดด้วยการโอนเข้าบัญชี

ผู้ประกอบการ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และเก็บสําเนาใบฝากเงินเพ่ือเป็นหลักฐาน 
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1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 1 ข้ันตอนการชําระค่าสินค้าเป็นเงินสดกรณีฝากขาย 

ฝ่ายบัญชี/การเงิน (ผู้รับผิดชอบ:นางสาววสินธรา) ผู้ประกอบการ 
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ใบนํา 
ใบนําฝากธนาคาร ราย

ผู้ประกอบการ 

ใบนําฝากธนาคาร ราย

ผู้ประกอบการ 

เริ่มต้น 

ทุกวันที่ 19 ของทุกเดือน สรุปยอด

รายการขายประจําเดือนและแจง
ผูประกอบการ 

ไฟล์ยอดขายรายเดือนแยกตาม

รายผู้ประกอบการ 

รายงานสรุปยอดขาย

ประจําเดือนรวมยอดค้างจ่าย

รายบุคคล รายงานสรุปยอดรวมจ่าย

ประจําเดือน 
ใบขออนุมัติหลักการเบิกจ่าย 

ภายในวันที่ 20 

แจ้งด้วย SMS 

เสนอเพื่อตรวจสอบโดย 

ผู้ช่วยผอ.:คุณณัฐกานต์+คุณสายสุดา 

เสนอเพื่ออนุมัติหลักการฯ โดย 

ผอ. : รศ.จุฑาทิพย ์ภายในวันท่ี 21 

ใบเบิกเงินจากธนาคาร 
ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 

(พร้อมแนบชุดเอกสารขอ

อนุมัติหลักการ) 

เสนอเพื่อตรวจสอบโดย 

ผู้ช่วยผอ.:คุณสายสุดา 

เสนอเพื่ออนุมัติเบิกจ่าย โดย 

ผอ. : รศ.จุฑาทิพย ์ภายในวันท่ี 21 

นําฝากเงินสดเข้าธนาคารแก่

ผู้ประกอบการรายบุคคล 

ภายในวันที ่25 

อัพเดทข้อมูลรายละเอียดการจ่ายชําระเงินในรายงาน

สรุปยอดรวมจ่ายประจําเดอืน และแจ้งการจ่ายชําระเงิน

แก่ผู้ประกอบการ 

ตรวจสอบยอดและจัดทําเอกสารวาง

บิล ส่งกลับภายในวันที่ 24 

P 

เก็บเอกสารเข้าแฟ้มจ่าย 

แจ้งด้วย SMS, 

Fax, Email 
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1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(1) รายงานสรุปยอดขายประจําเดือนรวมยอดค้างจ่ายรายบุคคล 

(2) รายงานสรุปยอดรวมจ่ายประจําเดือน 

(3) ใบขออนุมัติหลักการเบิกจ่าย 

(4) ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 

(5) ใบเบิกเงินจากธนาคาร 

(6) ใบนําฝากธนาคาร รายผู้ประกอบการ 

 

เลิกประชุมเวลา  9.00 น. 
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รายงานการประชมุย่อยโครงการร้าน Farmer Shop 

วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.00–12.00 น. 

ณ ห้อง 214 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

4.  รศ. จฑุาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

5. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร  รองผอ.สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

6. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร ์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

7. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือปรับระบบการทํางานในส่วนของ Back Office และการจ่ายชําระเงินแก่ผู้ประกอบการ ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ระบบการทํางานในส่วนของ Back Office ยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าใดนัก มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ทั้งในส่วน

ของ Software และผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้เต็มศักยภาพมากนัก ดังสรุปประเด็นปัญหาได้ 3 ประเด็น 

หลักดังนี้ 

1.1  การบันทึกรายการในระบบ Ada มีการกําหนดรหัสสินค้าไม่สอดคล้องกับการ

นําไปใช้ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างท่ีควรจะเป็น 

โดยเฉพาะข้อมูลสําหรับจัดทํารายงานการจ่ายชําระค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการ ทําให้เกิดความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และมีความล่าช้ากว่าที่กําหนด 

1.2  การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในฐานข้อมูลของระบบ Ada ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ชํานาญ และไม่เข้าใจในการนําข้อมูลนั้นๆไปใช้งาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานใน

บาง Function ของโปรแกรมได้อย่างที่ควรจะเป็น 

1.3  ไม่มีการทําสรุป อัพเดทใบส่งของจากผู้ประกอบการเพื่อเป็นฐานข้อมูลการรับ

สินค้า เพราะโปรแกรม Ada ไม่มีรายงานสรุปยอดขายสินค้าฝากขายของแต่ละผู้ประกอบการที่จะใช้

สําหรับการสรุปยอดจ่ายชําระค่าสินค้า ดังนั้นในปัจจุบันการจ่ายชําระเงินผู้ประกอบการแต่ละครั้ง
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ประกอบด้วยข้อมูลจากเอกสารหลายชุดที่ไม่มีการเชื่อมโยงกัน ซ่ึงทําให้มีโอกาสทําให้รายงานสรุป

ผิดพลาดได้ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางแก้ไข 

กล่าวโดยสรุป การทํายอดสรุปการจ่ายชําระเงินแก่ผู้ประกอบการทุกวันที่ 19 

(ยอดขายตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 19 ของเดือนถัดไป) จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 2 ประเภท คือ 

ผู้ประกอบการในระบบฝากขาย  ( ผู้ประกอบการรับผิดชอบสินค้าที่ เหลือจากการขาย / 

เป็นกรณีสินค้าใหม่ หรือสินค้าที่ยังไม่ติดตลาด) และผู้ประกอบการในระบบขายขาด (จ่ายเต็มทั้ง

จํานวนตามบิล แต่จะตัดรอบการจ่ายทกุวันที่ 19) โดยในรอบบัญชีถัดไป ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็น

ต้นไป จะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงานของ Back Office ดังนี้ 

 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. การกําหนด

รหัสสินค้าเดิมไม่

เหมาะสม 

จัดกลุ่มสินค้าของแต่ละผู้ประกอบการโดยให้ใช้รหัสใหม่เปน็มาตรฐานเดียวกนั

ดังนี้ 

M      0       0       3       0       1       6 

รหัสตัวอักษรตัวแรก    

หมายถึง ประเภทของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  

M  – ผู้ประกอบการในระบบฝากขาย 

N  – ผู้ประกอบการในระบบซ้ือขาด (กรณีคุณอ้อ) 

S  - ผู้ประกอบการในระบบซ้ือสด 

รหัสตัวเลขลาํดับที่ 2-4 

หมายถึง รหัสเลขที่ของผู้ประกอบการ 

รหัสตัวเลขลาํดับที่ 5-7 

หมายถึง รหัสเลขที่รายการสินค้าของผู้ประกอบการนั้นๆ 

วิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการทํารายงานสรปุ เพราะมีการจัดกลุ่ม หมวดหมู่ของ

ผู้ประกอบการ และรหัสสินค้า ทําให้ข้อมลูมีการเรียงลําดับ ง่ายต่อการทําสรปุ 

และนําข้อมูลไปใช้ 

2. การบนัทึกข้อมูล

เบื้องต้นในฐานข้อมูล

โปรแกรม Ada 

ไม่ครบถ้วน 

ให้ผู้ปฏิบตัิงาน ยึดการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตัิงานและคู่มืออย่างเคร่งครัด 

และให้มีการตรวจสอบตามลําดับการบงัคับบัญชาอย่างสม่ําเสมอ ซ่ึงจะทําให้

สามารถวัดผล ประเมินผลการปฏิบตัิงานได้และสามารถระบุปัญหาเพื่อ

นําไปสู่การปรบัปรุงระบบในข้ันต่อไป 
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3. ไม่มีการทาํสรุป 

อัพเดทข้อมูลใบส่ง

ของของ

ผู้ประกอบการใน

ฐานข้อมูล 

เนื่องจากระบบรายงานของโปรแกรม Ada ไม่ซัพพอร์ตข้อมูลที่เฉพาะ 

เจาะจงในลักษณะนี้ ดังนั้นจึงให้ผู้ปฏิบตัิงานจัดทําตาราง Excel เพือ่ 

เป็นฐานข้อมลูต่อไป 

ข้ันตอนในการดําเนินงานมีดังนื้ 

1. บันทึกรับในโปรแกรม Ada ตามบิล/ใบส่งของ 

2. พริ้นท์ใบสรปุยอดการซ้ือสินค้ารายผู้ประกอบการ จากโปรแกรม Ada 

แนบด้วยชุดเอกสารบิล/ใบส่งของตัวจริง 

3. นําชุดเอกสารข้อ 2. มาบันทึกลงในตารางสรุปฐานข้อมูล Excel  

ทั้งนี้การจัดทาํฐานข้อมูลในตาราง Excel จะช่วยให้สามารถ re-check

ตรวจสอบการบนัทึกรายการทุกรายการอย่างครบถ้วน มีข้อมูลอยู่บน

ฐานข้อมูลเดียวกัน ซ่ึงสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาปรบัใช้ทํารายงานต่างๆได้

ตามความต้องการ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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รายงานการประชมุพิจารณาปรับปรงุระบบการจ่ายชําระค่าสินค้า 

แก่ผู้ประกอบการร้าน Farmer Shopครั้งที่ 001/เม.ย.55 

วันที่ 3 เมษายน 2555  

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ. จฑุาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร ์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 
 

เริ่มประชุมเวลา  8.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรบัปรุงเรื่องระบบการจ่ายชําระ

ค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายชําระค่าสินค่าแก่ผู้ประกอบการ 

เนื่องจากในรอบบัญชีที่ผ่านมา การเบิกขออนุมัติจ่ายชําระค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการมี

ความล่าช้า และระบบการปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์จริง ดังนั้นที่ประชุมจึงได้

สรุปปรับปรุงนโยบายด้านการจ่ายชําระค่าสินค้า ระบบข้ันตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงชุด/

รูปแบบเอกสารในการขออนุมตัิใหม่ดังนี้ 

1.1 นโยบาย 

(1) การชําระค่าสินค้ากรณีฝากขาย จะพิจารณาจ่ายชําระค่าสินค้าตามจํานวนที่

ขายได้จริง ซ่ึงเป็นยอดขายระหว่างวันที่ 1 – 19 ของทุกเดือน และแจ้งยอดจําหน่ายแก่ผู้ประกอบการ

สินค้าฝากขาย เพื่อใช้ในการออกใบวางบิลต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 

(2) ผู้ประกอบการสินค้าฝากขายต้องจัดส่งใบแจ้งหน้ี/ใบวางบิล ภายในวันที่ 24 

ของทุกเดือน เพื่อประกอบชุดเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย 

(3) จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ของทุก

เดือน และดําเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ของทุกเดือน  

(4) การชําระค่าสินค้าทุกประเภทจะชําระเป็นเงินสดด้วยการโอนเข้าบัญชี

ผู้ประกอบการ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และเก็บสําเนาใบฝากเงินเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 

1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 1 ข้ันตอนการชําระค่าสินค้าเป็นเงินสดกรณีฝากขาย 
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ฝ่ายบัญช/ีการเงิน (ผู้รับผิดชอบ:นางสาววสินธรา) ผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ใบนํา 
ใบนําฝากธนาคาร ราย

ผ้ประกอบการ 

ใบนําฝากธนาคาร ราย

ผ้ประกอบการ 

เริ่มต้น 

ทุกวันที่ 19 ของทุกเดือน สรุปยอด

รายการขายประจําเดือนและแจง
ผประกอบการ 

ไฟล์ยอดขายรายเดือนแยก

ตามรายผู้ประกอบการ 

รายงานสรุปยอดขาย

ประจําเดือนรวมยอดค้างจ่าย

รายบุคคล รายงานสรุปยอดรวมจ่าย

ประจําเดือน 
ใบขออนุมัติหลักการเบิกจ่าย 

ภายในวันที่ 20 

แจ้งด้วย SMS 

เสนอเพื่อตรวจสอบโดย 

ผู้ช่วยผอ.:คุณณัฐกานต์+คุณสายสุดา

เสนอเพื่ออนุมัติหลักการฯ โดย 

ผอ. : รศ.จุฑาทิพย์ ภายในวันท่ี 21 

ใบเบิกเงินจากธนาคาร 
ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 

(พร้อมแนบชุดเอกสารขอ

อนุมัติหลักการ) 

เสนอเพื่อตรวจสอบโดย 

ผู้ช่วยผอ.:คุณสายสุดา 

เสนอเพื่ออนุมัติเบิกจ่าย โดย 

ผอ. : รศ.จุฑาทิพย ์ภายในวันท่ี 21 

นําฝากเงินสดเข้าธนาคารแก่

ผู้ประกอบการรายบุคคล 

ภายในวันที่ 25 

อัพเดทข้อมูลรายละเอียดการจ่ายชําระเงินในรายงาน

สรุปยอดรวมจ่ายประจําเดอืน และแจ้งการจ่ายชําระ

เงินแก่ผู้ประกอบการ 

ตรวจสอบยอดและจัดทําเอกสาร

วางบิล ส่งกลับภายในวันที่ 24 

P 

เก็บเอกสารเข้าแฟ้มจ่าย 

แจ้งด้วย SMS, 

Fax, Email 
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1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(1) รายงานสรุปยอดขายประจําเดือนรวมยอดค้างจ่ายรายบุคคล 

(2) รายงานสรุปยอดรวมจ่ายประจําเดือน 

(3) ใบขออนุมัติหลักการเบิกจ่าย 

(4) ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 

(5) ใบเบิกเงินจากธนาคาร 

(6) ใบนําฝากธนาคาร รายผู้ประกอบการ 
 

เลิกประชุมเวลา  9.00 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 20/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที ่8/2555) 

วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 8.30–12.00 น.  

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณสายสุดา ศรีอุไร  นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา  8.30 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มอบให้ คุณสายสุดา ศรีอุไร แจ้งเรื่องเพื่อทราบดังนี้ 

1. ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการร้าน Farmer Shop ในครั้งนี้ได้ เนื่องจากติดภารกิจคุมสอบนักศึกษา 

2. ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ทุกท่าน 

กรอกแบบฟอร์มสํารวจการนําไปใช้ประโยชน์ฯ ของสถาบันฯ ที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ให้ด้วย 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 19/2555 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 

19/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม 
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 ติดตามความก้าวหน้า Outlet กฟผ. 

       จากการหารือในที่ประชุมมีมติขอนัดพูดคุยกับตัวแทน กฟผ. ในวันศุกร์ที่ 20 

เม.ย. 2555 เวลา 14.00 น. เพื่อประเมินอุปสรรคและปัญหาที่พบจากการนําสินค้า Farmer Shop ไป

วางจําหน่าย ทั้งนี้จะทําการขอช้ันวางสินค้าของ Farmer Shop เป็นสัดส่วนแยกจากสินค้าอื่น โดย

ต้องสํารวจพ้ืนที่อีกครั้งภายหลังจากร้านสหกรณ์ กฟผ. ได้ปรับปรุงพ้ืนที่ใหม่เรียบร้อยแล้ว และจะ

ขอหารือในท้ัง 2 พ้ืนที่คือ สํานักงานใหญ่ อ.บางกรวย และที่ อ.แม่เมาะ ด้วย  

3.2 รายงานยอดจําหน่ายสินค้าโครงการ ณ อาคารปฏิบัติการคณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. 

        รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มอบให้คุณสายสุดา ศรีอุไร รายงานยอดจําหน่าย

สินค้าของร้าน Farmer Shop ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม- มีนาคม 

2555 โดยมียอดจําหน่ายรวมทั้งส้ิน 94,853 บาท มีกําไรสุทธิ 10,489.77 บาท ทั้งน้ียังไม่รวมค่าเช่า

สถานที่ ค่าไฟ และค่าพนักงานประจําร้านค้า 2 คน นอกจากน้ีมีจํานวนสมาชิก M-card ณ วันที่ 31 

มี.ค. 2555 จํานวน 486 ราย โดยจํานวนสมาชิกที่เพ่ิมข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีจํานวน 127 

ราย 

        ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ายอดกําไรสุทธิยังไม่สามารถรองรับค่าเช่า

สถานที่ ค่าไฟฟ้า และค่าจ้างพนักงานประจําร้านได้ ทั้งน้ี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงสอบถามความ

คิดเห็นเรื่องการตั้งร้าน Farmer Shop ในพ้ืนที่เจเจ มอลล์ ว่าจะดําเนินการในรูปแบบใดได้บ้าง เช่น

ควรจะต้องมีใครเป็นเจ้าของ โดยใช้ระบบของ Farmer Shop ซ่ึงได้ฝากให้คณะกรรมการร่วมกันคิด

หาวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมต่อไป โดยในระยะแรกโครงการน่าจะสามารถหาทุนเรื่องค่าเช่าและ

ระบบการดําเนินงานให้ได้ 

        ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยคุณกาญจนา คูหากาญจน์ ได้ให้

คําสําคัญไว้ว่า “เป็นคนไทยแท้ๆ แต่หาจุดวางสินค้าไม่ได้” ซ่ึงเป็นส่ิงที่ผู้ประกอบการรายย่อยกําลัง

ประสบปัญหานี้อยู่จํานวนมาก 

3.3 ติดตามโครงการ Outlet ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

       ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าจะขอนัดหารือกับผู้อํานวยการของร้านค้าไร่สุวรรณ โดย

จะขอพนักงานดูแล Shelf ของโครงการ Farmer Shop โดยเฉพาะเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งน้ีขอให้

ผู้ประกอบการที่นาํสินค้าไปส่งให้แก่ร้านค้าไร่สุวรรณรวบรวมใบส่งสินค้ามาให้แก่โครงการฯ เพื่อเป็น

ข้อมูลในการหารือกับผู้อํานวยการ ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ สินค้าในสต็อคไม่มีผู้นํามาจัด

วางบน Shelf ส่งผลให้ช้ันวางสินค้าของโครงการมีช่องว่างจํานวนมากดูไม่สวยงาม ระบบการโอนเงิน

ไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ และไม่สามารถตรวจสอบยอดการโอนได้ เป็นต้น 
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  3.4 การเตรียมงานเกษตรแฟร์ (วันที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2555) 

        ที่ประชุมเห็นพ้องให้จัดจําหน่ายสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop โดยขอ

พ้ืนที่เต๊นท์ 2 ล็อค (พ้ืนที่ล็อคละ 3x3 เมตร) และให้ผู้ประกอบการนําสินค้ามาจําหน่ายโดยไม่ต้อง

ขายรวม ทั้งน้ีสิ่งที่สําคัญคือให้คัดเลือกผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมจําหน่ายสินค้าได้ทุกวัน โดย

โครงการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และจัดทําแผ่นป้ายโครงการ Farmer Shop ใน

งานนี้  

นอกจากนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมรับสถานการณ์สภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออํานวย เช่น ฝน

ตกหรือมีลมแรง จึงเสนอให้มีการจัดทําผ้าพลาสติกใสสําหรับคลุมสินค้า และให้คุณสายสุดาติดต่อ

คุณโอม เพื่อจัดทําโครงไม้สําหรับเย็บผ้าใบติดเพ่ือช่วยกันฝนสาดด้วย 

  3.5 การเตรียมการงานมหกรรมวิชาการ สกว. (20-24 มิ.ย. 2555) 

        รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอรูปแบบโครงสร้างการจัดพ้ืนที่ของโครงการ 

Farmer Shop ในงานมหกรรมฯ สกว. ซ่ึงมีขนาดพื้นที่ 10x10 เมตร โดยที่ประชุมสรุปขอให้นัดประชุม

ผู้ประกอบการในวันที่ 10 พ.ค. 2555 เวลา 9.00 น. เพ่ือเตรียมสินค้าแสดงในงานมหกรรมฯ สกว. 

และให้คณะกรรมการเตรียมข้อมูลเพื่อนําเสนอว่าจะจัดแสดงสินค้าอย่างไรบ้าง 

 

วาระที่ 4 โครงการรับรองคุณภาพสินค้าเพ่ือการยกระดับการรับรองโดย Farmer Shop 

   รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งที่ประชุมว่าโครงการจะมีการเตรียมทีมงานเพ่ือเข้า

ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับการรบรองโดย Farmer 

Shop ซ่ึงในวันที่ 10 พ.ค. 2555 จะขอคําตอบรับจากผู้ประกอบการว่ารายใดยินดีเข้าร่วมโครงการน้ี

ด้วย และคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อติดตามตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป 

 

วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ให้แก่

ผู้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงคณะกรรมการในที่ประชุมให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิก แต่ขอพิจารณา

รายละเอียดของขนาดบรรจุภัณฑ์และราคาที่เหมาะสมอีกครั้ง 

2. คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ สอบถามเรื่องช้ันวางสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ของร้านค้าไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซ่ึงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีของร้านค้าไร่สุวรรณว่า

กําลังดําเนินการต่อเติมอยู่ จึงขอฝากคุณสายสุดา สายอุไร ติดตามสอบถามความคืบหน้าในการ

ดําเนินการด้วย  

 

เลิกประชุมเวลา   18.00 น. 
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รายงานการประชมุหารือ 

โครงการร้าน Farmer Shop ร่วมกับ ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชั้น 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รศ. จฑุาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. นายนพคณุ ยังเอ่ียม  รองประธานกรรมการร้านสหกรณ์การ 

     ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด                

3. นายวิสุทธิ ์ นิรตัิกุลชัย กรรมการผู้จดัการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

     แห่งประเทศไทย จํากัด 

4. นายพงศ์ศักด์ิ ผลพฤกษ์ ผู้จัดการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 

     ประเทศไทย จํากัด 

5. นายบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop   

6. นายสุขุม  ไวทยธํารงค ์ คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop   

7. นายสมพงษ ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop   

8. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9. นางสาววิภาดา ช่วยด้วง เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัยสถาบันวิชาการ 

     ด้านสหกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.  

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และคณะ

กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการร้าน

สหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ในประเด็นปัญหา outlet Farmer Shop ที่ไปจัดใน

ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ซ่ึงได้ดําเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2554  

โดย รศ. จุฑาทิพย์ ได้เกริ่นให้ที่ประชุมทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการร้าน Farmer Shop ให้แก่

คณะกรรมการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ที่เพ่ิงเข้ามารับตําแหน่งใหม่ 

ว่าป็นการออกแบบการดําเนินงานของธุรกิจร้านค้าปลีกทางเลือกท่ีจะมีการขยายผลไปใช้ประโยชน์

ในชุมชน สหกรณ์และผู้ประกอบการ เพื่อแก้ปัญหาและข้อจํากัดที่มาจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้า

และภาวะการแข่งขันจากตลาดไฮเปอร์มาร์ทที่เป็นอยู่ และเพ่ือให้ประชาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
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แห่งประเทศไทย จํากัด ได้อุดหนุนสินค้าไทยในระบบการค้าที่เป็นธรรม และเช่ือมั่นว่าได้บริโภค

สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย โดย รศ. จุฑาทิพย์ ได้หารือถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนว่ามี

สาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนร่วมกัน 

นายพงศ์ศักด์ิ ผลพฤกษ์ ผู้จัดการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าว

ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ภายในร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงในอนาคตจะมีการ

ปรับปรุงร้านเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดวางสินค้าของร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จํากัด โดยกําลังดําเนินการทําเป็นห้องกระจก เพ่ือให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารท่ีโรงอาหารได้

มองเห็นสินค้าภายในร้านด้วย  

2. ปัญหาเรื่องมุมในการจัดช้ันสินค้า ซ่ึงทําให้จุดจําหน่ายสินค้าของ Farmer Shop ไม่

สามารถจัดให้เป็นสัดส่วน อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้  

3. ปัญหาในเรื่องของระบบสต๊อกสินค้าและการนําสินค้าจัดวางบนช้ันวางสินค้าของ

ทางร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากพนักงานประจําร้านไม่นําสินค้าที่มี

ในสต๊อกมาจัดวางบนช้ัน  

4. รศ. จุฑาทิพย์ กล่าวว่าในเรื่องของพ้ืนที่ในการวางช้ันสินค้า ต้องการเพียงแค่ช้ันวาง

เล็ก ๆ ไมใช้พ้ืนที่เยอะ โดยจะทําเป็นช้ันไม้มาให้ พร้อมกับป้ายร้าน Farmer Shop มาแขวน แต่อยาก

ให้มีการปรับปรุงระบบสต๊อกสินค้า ให้นําสินค้ามาจัดวางให้เต็มทุกช้ันตลอดเวลา โดยจะทําเป็น pilot 

project ดูก่อนเพ่ือประเมินผล 6 เดือน หลังจากนั้นจะมีการประเมินเดือนเว้นเดือน เพ่ือให้ร้าน

สหกรณ์อ่ืน ๆ ได้มาศึกษาดูงานตัวแบบร้านสหกรณ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ รศ. 

จุฑาทิพย์ได้เสนอในที่ประชุมว่าเมื่อปรับปรุงร้านใหม่เรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดให้ชิมสินค้าด้วย ซ่ึง

ทางคณะกรรมการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด รับปากว่าจะดําเนินการ

หาพ้ืนที่ในการจัดวางสินค้าให้และจะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดยนายนพคุณ  ยังเอ่ียม 

รองประธานกรรมการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ได้มอบหมายให้นาย

วิสุทธิ์  นิรัติกุลชัย กรรมการผู้จัดการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด และ

นายพงศ์ศักด์ิ  ผลพฤกษ์  ผู้จัดการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด เป็นผู้

ประสานงานแจ้งรายละเอียดผลการดําเนินการให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์  
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รศ. จุฑาทิพย์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย จํากัด และจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ในวันที่ 10 

พฤษภาคม 2555  

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
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รายงานการประชมุพิจารณาปรับปรงุระบบการทาํงาน Back Office ร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 004/เม.ย.55 

วันที่ 26 เมษายน 2555  

ณ ห้อง 214 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

8. รศ. จฑุาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

9. นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

10. นายสนธยา สีแดง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

11. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

12. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

13. นางสาววันวิสา ยวงใย เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  16.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop โดยมีวัตถปุระสงค์

เพื่อปรบัระบบการทํางานในส่วนของ Back Office และการจ่ายชําระเงินแก่ผู้ประกอบการ 

ระเบียบวาระที่ 1 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ระบบการทํางานในส่วนของ Back Office ยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าใดนัก มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ทั้งในส่วน

ของ Software และผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้เต็มศักยภาพมากนัก ดังสรุปประเด็นปัญหาได้ 3 ประเด็น 

หลักดังนี้ 

1.1  การบันทึกรายการในระบบ Ada มีการกําหนดรหัสสินค้าไม่สอดคล้องกับการ

นําไปใช้ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างท่ีควรจะเป็น 

โดยเฉพาะข้อมูลสําหรับจัดทํารายงานการจ่ายชําระค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการ ทําให้เกิดความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และมีความล่าช้ากว่าที่กําหนด 

1.2  การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในฐานข้อมูลของระบบ Ada ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ชํานาญ และไม่เข้าใจในการนําข้อมูลนั้นๆไปใช้งาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานใน

บาง Function ของโปรแกรมได้อย่างที่ควรจะเป็น 

1.3  ไม่มีการทําสรุป อัพเดทใบส่งของจากผู้ประกอบการเพื่อเป็นฐานข้อมูลการรับ

สินค้า เพราะโปรแกรม Ada ไม่มีรายงานสรุปยอดขายสินค้าฝากขายของแต่ละผู้ประกอบการที่จะใช้

สําหรับการสรุปยอดจ่ายชําระค่าสินค้า ดังนั้นในปัจจุบันการจ่ายชําระเงินผู้ประกอบการแต่ละครั้ง
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ประกอบด้วยข้อมูลจากเอกสารหลายชุดที่ไม่มีการเชื่อมโยงกัน ซ่ึงทําให้มีโอกาสทําให้รายงานสรุป

ผิดพลาดได้ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางแก้ไข 

กล่าวโดยสรุป การทํายอดสรุปการจ่ายชําระเงินแก่ผู้ประกอบการทุกวันที่ 19 

(ยอดขายตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 19 ของเดือนถัดไป) จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 2 ประเภท คือ 

ผู้ประกอบการในระบบฝากขาย  ( ผู้ประกอบการรับผิดชอบสินค้าที่ เหลือจากการขาย / 

เป็นกรณีสินค้าใหม่ หรือสินค้าที่ยังไม่ติดตลาด) และผู้ประกอบการในระบบขายขาด (จ่ายเต็มทั้ง

จํานวนตามบิล แต่จะตัดรอบการจ่ายทกุวันที่ 19) โดยในรอบบัญชีถัดไป ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็น

ต้นไป จะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงานของ Back Office ดังนี้ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. การกําหนดรหัสสินค้า

เดิมไม่เหมาะสม 

จัดกลุ่มสินค้าของแต่ละผู้ประกอบการโดยให้ใช้รหัสใหม่เป็นมาตรฐานเดียวกันดังนี้ 

M      0       0       3       0       1       6 
รหัสตัวอักษรตัวแรก    

หมายถึง ประเภทของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  

M  – ผู้ประกอบการในระบบฝากขาย 

N  – ผู้ประกอบการในระบบซื้อขาด (กรณีคุณอ้อ) 

S  - ผู้ประกอบการในระบบซื้อสด 

รหัสตัวเลขลําดับที่ 2-4 

หมายถึง รหัสเลขที่ของผู้ประกอบการ 

รหัสตัวเลขลําดับที่ 5-7 

หมายถึง รหัสเลขที่รายการสินค้าของผู้ประกอบการนั้นๆ 

วิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการทํารายงานสรุป  เพราะมีการจัดกลุ่ม  หมวดหมู่ของ

ผู้ประกอบการ และรหัสสินค้า ทําให้ข้อมูลมีการเรียงลําดับ ง่ายต่อการทําสรุป และนํา

ข้อมูลไปใช้ 

2. การบันทกึข้อมูล

เบ้ืองต้นในฐานข้อมูล

โปรแกรม Ada 

ไม่ครบถ้วน 

ให้ผู้ปฏิบัติงาน ยึดการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานและคู่มืออย่างเคร่งครัด และให้มีการ

ตรวจสอบตามลําดับการบังคับบัญชาอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําให้สามารถวัดผล 

ประเมินผลการปฏิบัติงานได้และสามารถระบุปัญหาเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงระบบในขั้น

ต่อไป 
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3. ไม่มีการทําสรุป 

อัพเดทข้อมูลใบส่งของ

ของผู้ประกอบการใน

ฐานข้อมูล 

เนื่องจากระบบรายงานของโปรแกรม Ada ไม่ซัพพอร์ตข้อมูลที่เฉพาะ 

เจาะจงในลักษณะนี้ ดังนั้นจึงให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทําตาราง Excel เพื่อ เป็นฐานข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนในการดําเนินงานมีดังนื ้

4. บันทึกรับในโปรแกรม Ada ตามบิล/ใบส่งของ 

5. พริ้นท์ใบสรุปยอดการซื้อสินค้ารายผู้ประกอบการ จากโปรแกรม Ada แนบด้วย

ชุดเอกสารบิล/ใบส่งของตัวจริง 

6. นําชุดเอกสารข้อ 2. มาบันทึกลงในตารางสรุปฐานข้อมูล Excel  

ทั้งนี้การจัดทําฐานข้อมูลในตาราง Excel จะช่วยให้สามารถ re-checkตรวจสอบการ

บันทึกรายการทุกรายการอย่างครบถว้น มีข้อมูลอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งสามารถนํา

ข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้ทํารายงานต่างๆได้ตามความต้องการ 

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
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รายงานการประชมุระบบการบริหารจัดการและทํารายงานการเงิน ร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 005/เม.ย.55 

วันที่ 27 เมษายน 2555  

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ. จฑุาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

4. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop โดยมีวัตถปุระสงค์

เพื่อกําหนดแผนการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop อ้างถึงรายงานการประชมุครั้งที่ 004/เม.ย.55 

 

ระเบียบวาระที่ 1 แผนการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop 

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 004/เม.ย.55 เรื่องการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop 

ซ่ึงได้มีการวิเคราะห์ปัญหา และวางแนวทางปรับปรุงแล้ว ดังนั้นการประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุม

สืบเนื่องเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการแก้ไขตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 จัดพิมพ์รายงานส้ินงวดเดือน เมษายน เพ่ือเตรียมจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานประจําเดือน และ Back-up ข้อมูล 

ข้ันตอนที่ 2 จัดพิมพ์รายการสต็อกสินค้าคงเหลือ เพ่ือตรวจทานเลขรหัสสินค้าทุก

รายการ ปรับแก้ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการกําหนดรหัสสินค้า รวมทั้งลิสต์รายการสินค้าที่ต้องการ

ตัดออกจากระบบ และเสนอแก่ผู้อํานวยการสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับแก้ (ภายในวันที่ 27 

เมษายน) 

ข้ันตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ Ada ร้าน Farmer Shop ดําเนินการคีย์รหัสสินค้าใหม่ 

(ภายในวันที่ 30 เมษายน) 

ข้ันตอนที่ 4 ให้ฝ่ายเทคนิคจาก Ada remote เข้ามาในระบบเพ่ือลบรายการสินค้าท่ีไม่ใช้

แล้วออกจากระบบ 

ทั้งนี้การปรับแก้มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจัดระบบในการจ่ายชําระเงินค่าสินค้า

แก่ผู้ประกอบการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีระบบการรายงานผลที่มาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วย
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การใช้วิธีตั้งรหัสสินค้าตามกลุ่มผู้ประกอบการ ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

นโยบายเรื่องการตรงต่อเวลาในการจ่ายชําระเงิน 

ผู้อํานวยการสถาบันได้มอบหมายให้คุณวสินธราเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

ปรับปรุงระบบดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คุณวสินธราซ่ึงเป็นผู้ดูแลระบบ Ada จัดทําบันทึก

สรุปเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Ada ว่าสามารถทําอะไร หรือไม่สามารถทําอะไรได้บ้าง เพ่ือเป็น

การสะท้อนผลที่พบจากการปฏิบัติงานจริง 

 

ระเบียบวาระที่ 2 การจัดทําระบบฐานข้อมูลการเงิน Farmer Shop 

เนื่องจากระบบบญัชี Winning Feat ที่ร้าน Farmer Shop ได้นํามาทดลองใช้ในการบันทึก

บัญชี ยังมีข้อจํากัดในการใช้บางประการ ดังนั้นผู้อํานวยการสถาบันได้มอบหมายให้คุณณัฐกานต์

ออกแบบฐานข้อมูล Excel โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ใช้บันทึกรายการทางการเงิน 

โดยสามารถนําข้อมูล ที่ได้จากการประมวลผลมาสะท้อนเพ่ือจัดทํารายงานทางการเงิน ได้แก่ กําไร/

ขาดทุน รายการสินค้าคงเหลือ และต้นทุน ที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน แต่สามารถใช้และบันทึกได้โดยง่าย 

เพื่อพัฒนาสู่การจัดทําต้นแบบ “สมุดบัญชีชุมชน” ต่อไป 

 ทั้งน้ีในระยะแรกให้ดําเนินการออกแบบเสนอรูปแบบตารางฐานข้อมูลแก่ผู้อํานวยการ

สถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน หลังจากนั้นจะเริ่มทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลน้ีสําหรับรายการท่ี

เกิดข้ึนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน พฤษภาคม และทดลองปิดยอดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือ

ทดสอบระบบ หลังจากนั้นหากระบบน้ีมีความเหมาะสม จึงจะส่งต่อให้ผู้ดูแลระบบการเงินร้าน 

Farmer Shop ดําเนินการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3 ระบบการสั่งซื้อ 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาในการส่ังซ้ือสินค้าล่าช้า ทําให้ช้ันวางสินค้าว่าง

กระทบต่อระดับการให้บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากพนักงานลืมส่ังสินค้าหรือสั่งสินค้า

ล่าช้า และผู้ประกอบการไม่ส่งสินค้าตามกําหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ ที่ประชุมได้วิเคราะห์ปัญหาและ

สรุปประเด็นปัญหาได้ ดังนี้ 

3.1 ระบบการส่ังซ้ือยังขาดเครื่องมือ “เตือนภัย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสินค้าฝาก

ขายที่มียอดการส่ังซื้อไม่บ่อยนกั นั่นคือในระบบยังไม่มีรายงานหรือระบบฐานข้อมูลที่จะบ่งช้ีว่าสินค้า

ชนิดใดใกล้หมดอายุหรือเส่ือมสภาพ ซ่ึงผู้ส่ังซ้ือสินค้าหรือผู้ดูแลระบบส่ังซ้ือจะไม่ทราบจนกว่า 

พนักงานหน้าร้านจะรายงานว่าสินค้าชนิดนั้นๆใกล้หมดอายุแล้ว ต่างกับวิธีปฏิบัติในการส่ังซ้ือสินค้า

หมวด Fresh Food ที่มีระบบ “เตือนภัย” ด้วยการตรวจสอบสภาพ/สถานะสินค้าทุกวันศุกร์ โดย

พนักงานขายหน้าร้าน เพื่อดําเนินการส่ังซ้ือสินค้าใหม่ในรอบสัปดาห์ถัดไป  
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3.2 ระบบยังขาดการกําหนดจุดส่ังซ้ือข้ันต่ํา และขาดการรายงานสถานการณ์อย่างทัน

ต่อเหตุการณ์ ทําให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาสินค้าใกล้หมดอายุ หรือ

เส่ือมสภาพได้อย่างทันท่วงที 

ที่ประชุมได้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้คุณวสินธราจัดทํา 

“รายงานสินค้าต้องส่ังซ้ือประจําสัปดาห์” เพ่ือเป็นเครื่องเตือนภัย และเป็นแนวทางในการกําหนดจุด

ส่ังซ้ือต่อไป โดยมีรูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จํานวนสินค้า

คงเหลือ 

หมดอายุวันที่ เสื่อมสภาพ หมายเหตุ/เสนอ

พิจารณา 

ผลการ

อนุมัต ิ

S001003 น้ํานมข้าวโพด 5 ขวด 30 เม.ย. 55  เสนอจัดโปรโมช่ัน  

  1 ขวด  ฝาแตก ตัดเป็นรายการ

สินค้าเสื่อมสภาพ 

 

N001002 xxxxx 5 กล่อง xxxxx  สั่งซื้อเพิ่มจํานวน 

xx กล่อง 

 

 

ในทุกสัปดาห์คุณวสินธราจะเป็นผู้จัดทําตารางดังกล่าว และเสนอให้ผู้อํานวยการ

สถาบันพิจารณาการส่ังซ้ือรายสินค้าสําหรับรอบสัปดาห์นั้นๆ โดยจะขอทดลองระบบเป็นระยะเวลา 

1 เดือน โดยเร ิ ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55 เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4 การจัดทําระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการรา้น Farmer Shop 

ผู้อํานวยการสถาบันเสนอให้มีการจัดทํา “ระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการร้าน Farmer 

Shop” เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติจะต้องยึดถือปฏิบัติ ทั้งน้ี

ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวจะสะท้อนมาจากผลการปฏิบัติงานจริง นําเสนอต่อระดับบริหารเพ่ือ

กล่ันกรอง หลังจากนั้นจะเสนอต่อกรรมการบริหารเพ่ืออนุมัติและกําหนดเป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป 

ดังแสดงในรูป ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปฏิบัติงาน ระดับบริหาร กรรมการบริหาร 

ปฏิบัติงาน วิเคราะห์

ปัญหาและรายงาน 

กลั่นกรอง กําหนด

ระเบียบปฏิบัติ 

พิจารณาอนุมัติ

ระเบียบปฏิบัติ 



 2-117 

ทั้งนี้ผู้อํานวยการสถาบันได้มอบหมายให้คุณณัฐกานต์เป็นผู้รวบรวมจัดทําร่างระเบียบ

ปฏิบัติการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop โดยรวบรวมส่ิงที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ 

ของระบบส่ังซ้ือ ระบบจัดทํารายงาน ระบบขาย และระบบการจ่ายชําระเงินแก่ผู้ประกอบการ 

โดยยึดหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ในทุกระบบการปฏิบัติงาน มานําเสนอเพ่ือพิจารณา

ในวาระต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
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รายงานการประชมุระบบการบริหารจัดการและทํารายงานการเงิน ร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 001/พ.ค.55 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555  

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

14. รศ. จฑุาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

15. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

16. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop โดยมีวัตถปุระสงค์

เพื่อติดตามผลการปรบัปรงุรหัสสินค้าในระบบ Ada อ้างถึงรายงานการประชุมครั้งที ่005/เม.ย.55 

 

ระเบียบวาระที่ 1 ความคืบหน้าในการปรับปรุงรหสัสินค้าในระบบ Ada 

จากการดําเนินการปรับแก้รหัสสินค้าในระบบ Ada อ้างถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 

005/เม.ย.55 ผู้ปฏิบัติงานพบปัญหา/ประเด็นหลังจากปฏิบัติแล้ว ดังนี้ 

1.1.  รหัสเลขที่ของผู้ประกอบการไม่ได้เรียงลําดับ มีลําดับเลขกระโดด ทําให้ขาดความ

เป็นระเบียบ และทําให้การบันทึกรหัสเลขที่ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามลําดับก่อนหลัง 

1.2. รหัสสินค้ายังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่ได้กําหนดตามรายงานการประชุมครั้ง
ที่ 005/เม.ย.55 โดยบางรายการมีตัวอักษรปนด้วยในเลขท่ีสินค้าเพ่ือบ่งบอกถึงหมวดหมู่สินค้า ซ่ึงมี

ข้อดีคือสามารถรหัสเลขที่สินค้าสามารถบ่งบอกถึงหมวดประเภทสินค้าได้ และทําให้ง่าย สะดวก ใน

การจัดทํารายงานแยกตามหมวดหมู่สินค้า 

1.3. การคีย์รหัสสินค้าใหม่ ไม่สามารถแก้จากเลขท่ีเดิมที่มีอยู่ได้ โดยจะต้องทําการคีย์

สินค้าใหม่ทุกรายการ บันทึกรายการสต็อกสินค้า และราคาต้นทุนสินค้าใหม่ ส่งผลให้การเปิดใช้

ระบบ Ada ในการขายของล่าช้ากว่ากําหนด 

ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางแก้ไข 

ที่ประชุมได้สรุปแนวทางในการปฏิบัติต่อประเด็นตางๆ ดังนี้ 

2.1 ให้บันทึกลําดับเลขที่ผู้ประกอบการเรียงตามลําดับ และไม่มีการกระโดดข้ามเลข 

2.2 ให้ปรับแก้รูปแบบรหัสสินค้าใหม่ โดยสรุปได้ดังนี้ 
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 2.2.1 คงประเภทผู้ประกอบการที่แบ่งไว้ 3 หมวด คือ หมวด M ฝากขาย 

หมวด N ซื้อขาด (ในขณะน้ีมีเพียง 3 รายได้แก่ สํารับโบราณ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร 

จํากัด สหกรณ์การเกษตรลําพระเพลิง จํากัด) และหมวด S ซ้ือสด  (ได้แก่สินค้าประเภทจร คือ

นํามาจําหน่ายไม่ประจํา และสินค้าของ อ.ใจฟ้า) 

 2.2.2 ปรับแก้รูปแบบรหัสสินค้า โดยให้เพ่ิมรหัสหมวดหมู่สินค้าในลําดับที่ 4 

ดังนี้   

M      0       0       3       A       1       6 

รหัสตัวอักษรตัวแรก หมายถึง ประเภทของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  

M  – ผู้ประกอบการในระบบฝากขาย 

N   – ผู้ประกอบการในระบบซื้อขาด (กรณีคุณอ้อ) 

S   - ผู้ประกอบการในระบบซื้อสด 

รหัสลําดับที่ 2-4 หมายถึง เลขที่ผู้ประกอบการ  

รหัสลําดับที่ 5 หมายถึง หมวดประเภทของสินค้า ประกอบด้วย 

A – สินค้าหมวดอาหาร 

B – สินค้าหมวดของใช้ 

C – สินค้าหมวดของที่ระลึก 

รหัสตัวเลขลําดับที่ 6-7 หมายถึง รหัสเลขที่รายการสินค้าของผู้ประกอบการนั้นๆ 

ทั้งน้ีในการปฏิบัติให้ลิสต์รายการลําดับเลขรหัสสินค้าทั้งหมดในตาราง Excel ก่อน เพ่ือ

ตรวจทาน และตรวจสอบความถูกต้องตามลําดับสายการบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หลังจาก

นั้นจึงปรับแก้ในระบบ Ada ได้ เมื่อปรับแก้เสร็จแล้วให้พริ้นท์รายงานสต็อกสินค้าจากโปรแกรม Ada 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 

เลิกประชุมเวลา  10.00 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 21/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที ่9/2555) 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.45–12.30 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  ผู้ประกอบการสํารบัโบราณ 

 

เริ่มประชุม เวลา  8.45 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  1.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

ประจําเดือนเมษายน 2555  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มอบให้คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่โครงการร้าน 

Farmer Shop รายงานผลประกอบการประจําเดือนเมษายน 2555 ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2555 ณ 

ร้านมินิมาร์ท คณะเศรษฐศาสตร์ มียอดขายสด 35,849 บาท รายได้อ่ืน ได้แก่ 1) รายได้จาก

โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 17,346 บาท 2) รายได้จากการจําหน่ายสบู่สมุนไพรให้กองคลังช่วย

ของขวัญปีใหม่ 5,400 บาท รวมรายได้ทั้งส้ิน 58,595 บาท หักต้นทุนรวมทั้งหมด 51,112.66 บาท 

ดังนั้นจึงมีกําไรข้ันต้นรวม 7,482.34 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 120 บาท เหลือกําไรสุทธิ 

7,362.34 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค 
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จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มอบให้คุณวสินธรา ขวยเขิน เล่าส่ิงที่ได้เรียนรู้ใน

การทํางานกับโครงการร้าน Farmer Shop ที่ผ่านมา ซ่ึงปัญหาที่พบคือ 

1) เรื่องระบบฐานข้อมูลที่ซ้ือจากบริษัทเอด้า ด้วยตัวเจ้าหน้าที่เองยังมีความไม่เข้าใจ

ในระบบอย่างเพียงพอ จึงเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลและกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จน

ส่งผลให้ฐานข้อมูลไม่เรียบร้อยและเกิดปญัหาข้ึนเมื่อถึงกําหนดนัดชําระเงิน ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ กล่าว

เพิ่มว่าจากการทํางานพบว่า ระบบฐานข้อมูลของบริษัทเอด้านั้นยังไม่สมบรูณ์ เนื่องจากไม่มีการบอก

ของหาย ของเสีย หรือชํารุด ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงยังไม่ใช่ความจริง และหากต้องการขอข้อมูลเพ่ิมเติม

จะต้องเสียเงินให้แก่บริษัทเป็นครั้งคราวอีก ดังนั้นจึงได้ข้อเสนอแนะว่าหากจะทําร้านค้าปลีกในชุมชน

อาจไม่ต้องซ้ือซอฟแวร์ใช้ในร้านก็ได้ เพราะอาจจะไม่เหมาะกับชุมชนมากนัก  

2) เรื่องระบบการส่ังซ้ือสินค้า ในบางครั้งเจ้าหน้าที่จะเกิดความผิดพลาดในการสั่ง

สินค้า หรือลืมส่ังสินค้าที่จําเป็นเข้าร้าน จึงแก้ปัญหาด้วยการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปรึกษากับ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ทุกเย็นวันศุกร์เพื่อหารือการส่ังซ้ือสินค้าในสัปดาห์ถัดไปทุกครั้ง ทั้งน้ีการ

ส่ังซ้ือจะต้องมีการตรวจสต็อกสินค้าในร้านทุกวันเสาร์ และพิจารณาร่วมกับคณะดําเนินงานเพ่ือ

เตรียมการส่ังและเตรียมแผนรองรับต่อไป ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปเพ่ิมเติมว่า ความ

ผิดพลาดในกรณีเช่นนี้เกิดข้ึนจากตัวคน ซ่ึงต้องแก้ไขและพัฒนากันต่อไป 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ถามเพ่ิมเติมว่าโครงการฯ มีวิธีตรวจสอบการหมดอายุ

ของสินค้าอย่างไรบ้างหรือไม่ 

คุณวสินธรา ขวยเขิน ช้ีแจงว่ามีการทําฐานข้อมูลวันหมดอายุของสินค้าทุกรายการ 

โดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นของสดจะต้องมีข้อมูลวันหมดอายุในใบส่งสินค้าด้วย ซ่ึงคุณกาญจนา ให้

ความเห็นเพ่ิมเติมว่าวิธีการเขียนวันหมดอายุของสินค้าไว้ในใบส่งสินค้าเป็นเรื่องที่ดี โดยกรณีการส่ง

สินค้าไปจําหน่ายที่ไร่สุวรรณ ทางร้านของคุณกาญจนาได้ทําเช่นกันแต่คาดว่าเจ้าหน้าท่ีของไร่

สุวรรณ อาจไม่มีการเก็บข้อมูลเหล่าน้ีไว้ในฐานข้อมูล ซ่ึงอาจทําให้เกิดปัญหาสินค้าหมดอายุค้าง

สต็อกได้ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่าให้คุณวสินธรา บันทึกไว้ในคู่มือการทํางานว่า “คน” 

มักจะทําให้เกิด Error เพราะไม่ได้ทําการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่อได้รับสินค้า 

คุณวสินธรา ขวยเขิน กล่าวเพ่ิมเติมเรื่องปัญหาที่พบในการทําบัญชีของร้าน ที่

จะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมในทุกๆ เดือนเนื่องจากจะพบกรณีเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทุกเดือน  

คุณสายสุดา ศรีอุไร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทีมงานโครงการจะมีการประชุมหลักปฏิบัติ 

การบันทึก การทํารายงาน ซ่ึงหากเจ้าหน้าที่ทุกคนทําตามกรอบระยะเวลาก็คิดว่าไม่น่าเกิดปัญหา 

โดยเฉพาะมีการตรวจสอบยอดจําหน่ายทุกสัปดาห์ จึงเห็นว่าถ้าดําเนินการตามระบบที่วางไว้จะไม่

เกิดปัญหามากนัก 
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่าในระบบร้านค้าปลีกน้ัน เรื่องสําคัญที่สุดคือ 

ระบบการจ่ายเงิน และระบบเช็คสต็อกสินค้า ซ่ึงเป็นส่ิงที่มนุษย์ต้องทําเอง ไม่ใช่ใช้เพียงเครื่องมือ

หรือซอฟแวร์เท่านั้น ดังนั้นร้านค้าปลีกหรือ Hypermart จึงเกิดความเสียหายเมื่อเลือกใช้แต่ระบบ

ซอฟแวร์เพียงอย่างเดียวในการควบคุมส่ิงเหล่าน้ี ซ่ึงแตกต่างจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีระบบจริง

ซ่ึงสามารถทําให้ร้านคงอยู่ได้ 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ถามเรื่องการแบ่งหมวดหมู่สินค้าว่ามีการจัดแบ่ง

อย่างไร และแนะนําให้แบ่งเป็น Shelf life เพ่ือช่วยให้การดําเนินงานง่ายข้ึน และไม่หลงลืมในการ

ตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าด้วย เช่น ระบบการทํางานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่จะมีการทํางาน

อย่างเป็นระบบ 

คุณวสินธรา ขวยเขิน ช้ีแจงว่าร้านค้าของโครงการฯ แบ่งหมวดสินค้าเป็น 3 หมวด 

คือ 1) สินค้าอาหารสด (Fresh food) 2) สินค้าซ้ือขาด 3) สินค้าฝากขาย 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่ายังไม่สามารถทําเช่นที่คุณบรรหารแนะนําได้ 

เนื่องจากยังต้องใช้ระบบเดิมท่ีซ้ือมาก่อน ซ่ึงขณะน้ีมีการปรับระบบครั้งที่ 3 แล้ว มีบทเรียนแห่งการ

เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ และจะมีคู่มือที่ได้จากการเรียนรู้ในที่สุด และพบว่าจะต้องมีมาตรการกับ

พนักงานอย่างมืออาชีพจึงจะดําเนินงานไปได้ดี 

1.2 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ Farmer Shop  

สืบเนื่องจากที่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สกว. ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ ได้มี

คําถามเมื่อวันรายงานความก้าวหน้าโครงการท่ีผ่านมา ว่าชุดโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาสหกรณ์

และการค้าที่เป็นธรรมที่ผ่านมา 13 ปี มีทิศทางเชิงยุทธศาสตร์อย่างไร ตามร่างแผนยุทธศาสตร์การ

ขับเคล่ือนการสหกรณ์ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มองว่า

การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้นประเด็นที่ได้เรียนรู้คือนักวิชาการหลายท่านบอกว่ายังไม่ชัด

นัก แต่ส่ิงที่น่าจะไปได้คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันฯ จึงคิดว่าสหกรณ์น่าจะมีบทบาทใน

แนวทางต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 
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โดยสถาบันฯ เห็นว่าการจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้คําพูดที่ว่า “เราจะก้าวไป

ด้วยกัน” นั้นหากไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วคงไม่สามารถไปต่อไป ทั้งนี้สถาบันฯ และเครือข่ายได้ทํา

โครงสร้างพ้ืนฐานไว้แล้ว เช่น การเตรียมคนท่ีพูดกันได้ เข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย 

(วงกลมตรงกลางภาพ) คือ การขับเคล่ือนการสหกรณ์สู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก

ตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ในการเป็นองค์การธุรกิจฐานสังคม โดยสถาบันฯ มีเครือข่ายต่างๆ เป็น

ทุนทางสังคมที่ทํางานร่วมกันมาตลอดกว่า 10 ปี โดยใช้ยุทธศาสตร์ตามลูกศรทั้ง 4 ด้าน คือ                      

1) โครงสร้างพื้นฐานเกื้อหนุนอย่างเหมาะสม 2) ระบบการเรียนรู้เกื้อหนุนการขับเคล่ือน 3) คนเข้าใจ 

เข้าถึง และเข้ามามีส่วนร่วม และ 4) กําหนดAgenda ของขบวนการสหกรณ์ มี Road map สู่การ

ปฏิบัติที่ชัดเจน ซ่ึงทั้งหมดนี้เราจะสร้างกรอบที่หวังว่าจะสร้างโอกาสในการใช้สหกรณ์ก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน โดยเครือข่ายต่างๆ จะค่อยๆ เคล่ือนไป มีระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน การยกระดับความสามารถของธุรกิจสหกรณ์และการนํา

ประโยชน์สู่สมาชิก และมีกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสู่วิสัยทัศน์ จากนั้นจึง

ของความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไร 

มีระบบและกลไกที่

เอื้อตอการใชกลไก

สหกรณในการกาวสู
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รูปที่ 1: แผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการสหกรณ์ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ แสดงความคิดเห็นว่าส่วนตัวนั้นชอบระบบสหกรณ์มา

นาน แต่ยังคงมีคําถามว่าเหตุใดระบบสหกรณ์จึงไม่ประสบความสําเร็จเสียที ซ่ึงอาจเป็นเพราะ

ผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวจึงทําให้เป็นไปไม่ได้ และคิดว่าอาจจะต้องรอให้ถึงภาวะจนตรอกจึงจะคิดหัน

หน้าเข้ารวมกลุ่มกัน แต่ขณะนี้ถ้าทุกคนยังประคองตวัไปได้เองก็จะยังไม่มองเห็นถึงประโยชน์ของการ

รวมกลุ่ม และเมื่อเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนแล้ว ส่ิงที่จะเห็นได้ชัดคือการเคล่ือนของแรงงานท่ีจะ

ผ่านเข้าออกประเทศได้เสรีมากข้ึน ซ่ึงประชากรไทยมีการเตรียมตัวมากน้อยเพียงใด  

ส่วนเรื่องการค้าขายคิดว่ายังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนักเพราะประเทศไทยยังอยู่ใน

ระดับผู้นําในแถบอาเซียน แต่ส่ิงที่ต้องมองในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมคือ ต้องไม่ให้คนเข้าสู่

ภาคอุตสาหกรรมมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วท้ิงภาคเกษตรกรรมไป เพราะหากอนาคตเกิด

ปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นจะประคองตัวได้ยาก ดังนั้นหากเราจะนําขบวนการสหกรณ์เข้าไปช่วยให้ชีวิต

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีข้ึน ทําให้เกษตรกรเห็นคุณค่าในอาชีพเกษตรกรรมและยังคงอยู่ในภาค

การเกษตรต่อไป ต้องทําอย่างไรให้เกษตรกรเหน็ว่าอาชีพการเกษตรนี้หากมีการจัดการด้วยระบบที่ดี

แล้วน่าจะมีกําไรมากพอให้ดํารงอยู่ได้ แต่ยังมองไม่เห็นแนวทางว่าจะนําสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือหรือ

จัดการอย่างไรได้บ้าง นอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งคือตัวเกษตรกรผู้ผลิตกับพ่อค้าคนกลาง จะต้องแก้ไข

อย่างไรให้เกษตรกรรายเล็กสามารถลืมตาอ้าปากได้ ดังนั้นจึงคิดว่าสหกรณ์ควรเข้าช่วยเกษตรกร

รายย่อยให้เกิดการรวมกลุ่มด้วยระบบสหกรณ์ เพ่ือช่วยให้มีอํานาจต่อรองเพ่ิมมากข้ึนได้ และยังจะ

ช่วยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุน ซ่ึงเหล่าน้ีน่าจะช่วยให้เกษตรกรกลุ่มราย

ย่อยอยู่รอดได้ 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่าจากการมองในฐานะของผู้ประกอบการรายเล็ก 

เห็นว่าขณะนี้ภาครัฐเริ่มเข้ามาหาชาวบ้านมากข้ึน แต่ก็ยังนับว่าน้อยกว่าความต้องการจริงซ่ึงเป็นส่ิง

ที่น่าเป็นห่วง เพราะคนที่มีทุนมากๆ จะเป็นเจ้าของที่ดิน เรือกสวนไร่นาหมด และสามารถนํา

เทคโนโลยีสูงๆ มาใช้ในพ้ืนที่ได้ แต่สําหรับเกษตรกรรายย่อยเองสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นลูกจ้าง

นายทุนใหญ่ไปหมด “ประเทศไทยจะเป็นเหมือนขนมหวานหม้อใหญ่” ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามารุม

กินโต๊ะแสวงหาผลประโยชน์ ซ่ึงนี่จะเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องหันมารวมตัวกันในที่สุด

ดังเช่นที่ ดร.อภิรดี กล่าวไว้ และขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเองก็เริ่มมีการกว้านซ้ือที่ดินเก็บกัน

แล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรายเล็กที่ไม่สามารถสู้ได้ก็จะต้องกลายเป็นลูกจ้างไปหมด 

นอกจากนี้หากไม่มีการควบคุมการใช้สารเคมีในพื้นที่ด้วยแล้ว สุดท้ายนักลงทุนก็จะท้ิงไว้เพียงท่ีดินที่

เส่ือมสภาพในอนาคต 

อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ ถามว่าในกรณีที่เกษตรกรมีผลผลิตประเภทผัก

ปลอดสารพิษออกมาจําหน่าย เราจะมีที่ช่วยระบายสินค้าให้แก่เกษตรกรเหล่านั้นหรือไม่ 
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าร้าน Farmer Shop จะเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยมีกลุ่ม

กรีน (Green) ที่กําลังจะเข้ามาร่วมกันผลักดันและจะมีการร่วมหารือ เพ่ือเกาะเกี่ยวจนอาจเป็น 

Farmer Shop Thailand ซ่ึงจะเริ่มเป็นแกนโดยต้องทําระบบให้สมบูรณ์ จะมีการสร้างสังคมเรียนรู้ แต่

ปัญหาคือคนยังไม่เข้าใจในระบบสหกรณ์เชิงธุรกิจ ดังนั้นสถาบันฯ จึงได้จัดทําโบรชัวร์สําหรับแจกใน

งานมหกรรมวิชาการ สกว. ที่ร้าน Farmer Shop จะร่วมจัดแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าในงาน โดย

โบรชัวร์นี้จะอธิบายถึงโครงการและแนกระบวนการดําเนินงานทั้ง 5 ข้ันตอน โครงสร้างธุรกิจที่

ประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริโภค (450 ราย) และเครือข่ายผู้ผลิต จึงเกิดเป็นร้าน Farmer Shop ข้ึน 

โดยมีร้านต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ และมี Outlet ที่ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ

ร้านสหกรณ์ กฟผ. จากนั้นจึงขอความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุมว่าควรปรับอะไรหรือไม่อย่างไร 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ แสดงความเห็นว่าคนแต่ละระดับจะให้ความรู้และ

รายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้นเห็นว่าโบรชัวร์ที่จะนําไปแจกน้ี คนฐานล่างน่าจะถามว่าถ้าเข้าร่วม

แล้วจะได้อะไร ส่วนนักวิชาการ หรือนักวิจัยที่เยี่ยมชมจะมองว่าองค์ความรู้แบบน้ีจะนําไปสู่อะไร 

จากนั้นจึงยกตัวอย่างกลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดชุมพรท่ีเริ่มแตกแยกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย โดยใช้เรื่อง

ผลประโยชน์มาคุยกันมากข้ึน จึงมีคําถามว่าจะทําอย่างไรให้กลุ่มเหล่านั้นต้องเลือกระหว่างหัวใจของ

ความยั่งยืนกับเรื่องผลประโยชน์ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําว่าในอนาคต เราคิดใหญ่แต่จะเริ่มทําเล็กๆ แต่ลึก

และย่ังยืน ซ่ึงชุมนุมที่คิดดีจะเข้ามาหาเราเอง โดยเราอยากใช้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายแต่ยังไม่มี

กําลังมากพอ และต้องเริ่มจากการฝึกอบรมดังเช่นที่อาจารย์ใจฟ้าแนะนํา ดังนั้นหากทุกท่านเห็นด้วย

กับยุทธศาสตร์นี้ เราจะร่วมก้าวไปด้วยกัน  

สรุปมติวาระที่ 1.2 ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการ และเห็นว่าควรจะมีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการโดยเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมนอกรอบเพ่ือต่อยอดต่อไป 

1.3 เรียนเชิญ อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร

โครงการร้าน Farmer Shop  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่คณะกรรมการในที่ประชุมว่าได้ขอเรียนเชิญ อ.ใจฟ้า 

ทรัพย์สินทวีลาภ เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop เนื่องจากได้เรียนรู้ว่าร้าน 

Farmer Shop ควรจะต้องมีสินค้าประเภทอาหารสดเข้าจําหน่ายในร้านด้วย จึงได้เชิญ อ.ใจฟ้า ซ่ึง

เป็นผู้ประกอบการอาหารมังสวิรัติ ด้วยผักปลอดสารพิษและไม่ใช้ผงปรุงรส มาร่วมเป็น

คณะกรรมการเพ่ิมอีก 1 ท่าน 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2555 

  - 
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 การเตรียมงานเกษตรแฟร์ (30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2555) 

  คุณสายสุดา ศรีอุไร รายงานว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายเปล่ียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบจากเดิมคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เป็นสํานักงานบริการวิชาการ แต่

บริเวณจัดงานยังอยู่คงเดิม  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ประเด็นคือมหาวิทยาลัยจะขายเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม โดยสถาบันฯ จะใช้ “โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา” เป็นตัวโชว์ผลงานบนอาคารจักรพันธ์ฯ 

และใช้ Brand Ambassador เป็นผู้ดูแลให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมผลงาน ส่วนร้านค้า Farmer Shop จะอยู่

ด้านล่างบริเวณเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีในงานเกษตรแฟร์ครั้งน้ี สถาบันฯ จะมีงานที่

เกี่ยวข้อง 3 ส่วนคือ 

- โซนวิชาการ (บนอาคารจักรพันธ์ฯ) เป็นเรื่องโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 

- Outlet Farmer Shop มอบให้กรรมการบริหารร้านฯ ช่วยรับผิดชอบดูแล  

- บู๊ทข้าวคุณธรรม/ข้าวเกิดบุญ ให้ตัวแทนข้าวทั้ง 2 กลุ่มรับผิดชอบ 

โดยสถาบันฯ จะจัดทําป้าย Outlet Farmer Shop ให้และประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยให้ว่าเป็นโครงการงานวิจัยของสถาบันฯ แต่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบดูแลการ

จําหน่ายสินค้ากันเอง ซ่ึงเป็นการให้ผู้ประกอบการพบประชาชนโดยตรง 

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เสนอความเห็นว่าควรจะให้ข้อมูลแก่ผู้ชมงาน และต้องมี

การ Educate คนที่เข้ามาชมด้วยว่าโครงการน้ีมีข้อดีอย่างไรด้วย การท่ีจะมีเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจะต้อง

มองเรื่องการ Educate ด้วย เพราะหากมุ่งขายเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความแตกต่างกับการขายทั่วไป 

และการที่คนจะหันมาสนใจ Farmer Shop ได้นั้นจะต้องมี Status ให้คนหันมาสนใจ 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แสดงความเห็นว่าจะต้องมีคนเข้าที่ร้านน่าจะมีคําถาม

ในใจอยู่แล้วว่า “ทําไมต้อง Farmer Shop” 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอว่าจะใช้เจ้าหน้าที่บนอาคารจักรพันธ์ผู้ดูแลบู๊ทแสดง

ผลงานวิจัย เป็นผู้ให้รายละเอียดของ Farmer Shop และอาจมีบัตรลดพิเศษส่งให้ลงไปซ้ือที่ร้าน

ด้านล่างจะดีหรือไม่  

สรุปว่าจุดขายจะอยู่ด้านล่างมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ส่วนด้านบนจะช่วยให้

วิชาการและมีสลิปส่งลงไปซ้ือด้านล่าง ซ่ึงอาจมีส่วนลดพิเศษให้ด้วย ทั้งน้ีคณะกรรมการขอหารือ

นอกรอบว่าต้องใช้พ้ืนที่เท่าไหร่จึงจะเหมาะสม 

อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ กล่าวว่าสินค้าที่จะนํามาลงในส่วนของตนเองคือ สินค้า

ประเภทน้ําตาล เช่น น้ําตาลอ้อย ตาลโตนด ทรายแดง ดอกเกลือ และอาหารมังสวิรัตปลอดสาร  
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าสินค้าที่กล่าวมานั้นยังไม่ผ่านระบบการคัดสรร

สินค้าของโครงการ ดังนั้นอาจต้องมาในนามร้านของ อ.ใจฟ้า เองเป็นแบบเฉพาะกิจ และต้องนําเข้า

กระบวนการคัดสรรสินค้าต่อไป ส่วนเรื่องการจัดพ้ืนที่ภายในเต๊นท์ขอมอบให้คณะกรรมการเป็น

ผู้ดูแลจัดเตรียม ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการทุกท่านจัดเตรียมอย่างเต็มที่ 

 

  3.2 การเตรียมการงานมหกรรมวิชาการ สกว. (20-24 มิ.ย. 2555) 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่าได้หารือกับคุณอรุษ นวราช ในส่วนของ

ตลาดสุขใจเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงคุณอรุษ รับดูแลในการนําสินค้ามาลงในโซนตลาดสุขใจทั้งหมด 

  ในส่วนของโครงการร้าน Farmer Shop ที่ประชุมหารือแล้วได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. ต้องมีสินค้าที่หลากหลาย โดยสินค้าอ่ืนนอกจากสินค้าของคณะกรรมการน้ัน 

สถาบันฯ จะเป็นผู้ส่ังสินค้าในทําเนียบโครงการ มาวางจําหน่ายและจะทําการเคลียร์บิลภายหลังเลิก

งาน ซ่ึงต้องหารือกับผู้ประกอบการแต่ละรายต่อไป  

2. อ.ใจฟ้า เสนอให้จัดพ้ืนที่ใน Shelf โดยแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าสินค้าใดอยู่จุดใด แล้ว

ให้ผู้ประกอบการจัดวางสินค้าตามที่กําหนดกันเอง 

3. วิธีการจ่ายเงินของโซนอาหารสดของอาจารย์ใจฟ้า ให้ช่วยคิดหาแนวทางระบบ
การเก็บเงินอีกครั้ง โดยจะใช้ระบบคูปองเสริมด้วยดีหรือไม่ หรือใช้วิธีการส่งเงินเป็นรอบๆ 

เช่นเดียวกับวิธีการออกบู๊ทที่ห้างเดอะมอลล์ดีหรือไม่ 

4. พ้ืนที่วงส่ีเหล่ียมตรงกลางจะจัดเป็นสินค้าประเภทสแนก (Snack) โดยจัด

หมุนเวียนกันไปแต่ละด้านในแต่ละวัน ได้แก่ 

4.1 ขนมหวานของคุณมณิสรา (สํารับไทย)  

  - ถั่วเรียง (ถั่วใส่ถุง ผูกร้อยด้วยเชือก) ขอตรวจสอบราคาอีกครั้ง 

  - ผลไม้กวน (กล้วยกวน สับปะรดกวน มะม่วงกวน) ราคากล่องละ 40 

บาท 

  - คุ๊กกี้มะขาม / ทาร์ตงาดําไส้สับปะรด ราคากล่องละ 40 บาท 

  - มินิชีส สับปะรด ราคากล่องละ 40 บาท 

  - ผลไม้หยี แบบกระปุก ราคากล่องละ 55 บาท 

  - ขนมผิง แบบกระปุกใหญ่ ราคากล่องละ 60 บาท (กรณีขนมผิงขอลด

ไซส์ และ  

        ตรวจสอบราคาอีกครั้ง) 

4.2 ขนมเบเกอรี่ ของคุณใหญ่ (KU Fresh milk) 

4.3 ข้าวตังหน้าต่างๆ  5 รายการ ของคุณสุขุม ไวทยธํารงค์ ราคาขาย 40 บาท 

4.4 ถั่วอบกรอบ ถุงละ 25 บาท/ ขวดละ 40 บาท 
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4.5 กล้วยเล็บมือนาง ราคา 15 บาท/ คัพเค๊ก..กล้วยเล็บมือนาง แพ็ค 4 ถ้วย 

20 บาท 

4.6 ขนมไทย ของ อ.สุวรรณา (ติดต่อผ่าน อ.ใจฟ้า) เช่น ขนมช้ัน ขายชุดละ 10 

บาท  

     (***ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ขอนัดหารือกับ อ.สุวรรณา อีกครั้ง) 

4.7 มะขาม 5 รส Farmer Shop ราคาขายกระปุกละ 50 บาท 

5. ขนมสดใหม่ที่ทางเข้าร้าน 2 กระบะ แบ่งเป็นขนมไทยสด จาก อ.สุวรรณา 1 

กระบะ และ เบเกอรี่สดใหม่จาก KU fresh milk 1 กระบะ 

6. โซนโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ให้นําข้าวขนาดเล็กบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม วาง

จําหน่าย แบบราคาพิเศษ 

7. ช้ันวางสินค้าท่ี 1 และ 2 (ต่อจากซุ้มโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา) มุมรูปตัวแอล 

(L) เป็นโซนสมุนไพร (สินค้าอุปโภค-ทั่วไป) ได้แก่ สมุนไพรของคุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ (ครึ่ง Shelf/ 

ขนาด 1 เมตร 4 ช้ัน) และพ้ืนที่ที่เหลือเป็นสินค้าอ่ืนๆ ตามที่สถาบันฯ คัดเลือกและส่ังมาวางจําหน่าย 

รวมถึงเครื่องอุปโภคของ อ.ใจฟ้า เช่น น้ํายาบ้วนปาก เป็นต้น 

*** ทั้งนี้จะขอประชุมกลุ่มย่อยโซนตัวแอลอีกครั้งในสัปดาห์หน้า 

8. สินค้าชาใบหม่อนของคุณกาญจนา คูหากาญจน์ และกล้วยอบเล็บมือนางของ

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รวม 1 Shelf (รับผิดชอบคนละครึ่ง Shelf)  

9. สินค้าเครื่องแกงของคุณสุขุม ไวทยธํารงค์ และผลิตภัณฑ์จากร้านพรมีคุณ 

(คุณมณิสรา รับผิดชอบ) รวม 1 Shelf (รับผิดชอบคนละครึ่ง Shelf) 

10. Shelf ที่เหลืออีก 2 Shelf สถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลประสานงาน คัดเลือก

และส่ังสินค้ามาวางจําหน่าย  

11. มุมตู้ไอศครีมของคุณสิงหา (ไอศครีม Farmer Shop) คุณสิงหารับผิดชอบจัดหา 

หากไม่มีให้นําตู้ไอศครีมของร้านที่คณะเศรษศาสตร์ไปวางจําหน่าย 

12. มุมตู้แช่เครื่องด่ืม ให้คุณสายสุดาสอบถามบริษัทเซ็นทรัม ออร์แกไนเซอร์ เรื่อง

การติดต่อเช่าตู้แช่ โดยคัดเลือกเครื่องด่ืมไว้ 7 ชนิด ได้แก่ น้ําข้าวโพด น้ําฟักข้าว น้ําผลไม้ปานฟ้า

เพ็ญ (คุณวาย) น้ําข้าวกล้องงอก น้ําสํารอง น้ํามังคุด และน้ําดื่มเกษตร 

13. จุดเคาน์เตอร์ขนาดเล็กสําหรับวางถังแช่น้ําเพ่ือให้ชิมสินค้าประเภทเครื่องด่ืม 

จะขอเปลี่ยนเป็นมุมกาแฟชุมพร โดย รศ.จุฑาทิพย์ จะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน 

14. พนักงานจากร้าน Farmer Shop จํานวน 2 คนจะเข้าไปช่วยทําหน้าที่ในการเก็บ

เงิน ณ จุดชําระเงิน (จุด Cashier ที่ทางเข้าออกของร้าน) และมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันฯ จํานวน 2 คน 

ไปช่วยจัดสินค้าของผู้ประกอบการรายอ่ืนที่สาถบันฯ ส่ังสินค้ามาจําหน่ายในงาน 



 2-129

15. เครื่องแต่งกายพนักงาน และเจ้าหน้าที่ดูแลในงาน ให้ใช้เส้ือ Farmer Shop สี

ขาว กางเกงสแล็ค และผ้าสามเหล่ียมสีเขียวพิมพ์คําว่า Farmer Shop สําหรับคาดเอว 

*** ผ้าเขียวสกรีน Farmer Shop มอบให้ อ.ใจฟ้า รับผิดชอบจัดทํา โดยใช้เงินทุน

ของโครงการ Farmer Shop 

16. ขอช่ือ-สกุล ของคณะกรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพ่ือนําไปทําบัตรเข้า

งานและขอบัตรเข้าที่จอดรถ 

17. นัดจัดบู๊ทวันที่ 19 มิ.ย. 2555 เวลา 9.00 น. สําหรับวันงาน 20-24 มิ.ย. นัดพบ

กันที่หน้าฮอลล์ 7-8 เวลา 9.00 น. และอยู่จนเลิกงานเวลา 20.00 น.  

18. สถาบันฯ จะจัดทําป้ายช่ือผู้ประกอบการ ติดไว้ที่ Shelf เพ่ือวางสินค้าของ

ผู้ประกอบการแต่ละราย ทั้งนี้ขอรายละเอียดที่มาของสินค้าและผู้ประกอบการจากคุณมณิสรา และ

อาจารย์ใจฟ้า เพื่อทราบรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด 

19. จะขอนัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือร่วมเตรียมคําอธิบายรายละเอียดและการ

ดําเนินงานของโครงการ ตามโบรชัวร์ที่สถาบันฯ จัดทําไว้เพื่อแจกในงานครั้งนี้ 

20. กิจกรรมในงานของโครงการร้าน Farmer Shop ได้แก่ 

20.1  เสวนา...ส่วนกลางที่เวทีใหญ่ของงาน 1 ครั้ง 

20.2  รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ประธานเปิดงาน ในวันที่ 20 มิ.ย. 55 เวลา 

17.00 น. 

20.3 กิจกรรมเวทีเสวนาประจําวัน ทุกวัน เวลา 14.00-15.30 น. โดย สถาบัน

ฯ จะส่งหนังสือเชิญเครือข่ายมาร่วมเวทีพูดคุย ผู้รับผิดชอบหลักคือ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผศ.ดร.

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ คุณกาญจนา คูหากาญจน์ และคุณสุขุม ไวทยธํารงค์ 

20.4 เวทีคัดสินค้าภายในงาน (บริเวณหลังบู๊ท) ทุกวัน เวลา 11.00-12.00 น. 

โดยมอบให้คุณสายสุดา จัดทําหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่สนใจนําสินค้าเข้าร่วมการคัดเลือกใน

เวลาดังกล่าว และผู้รับผิดชอบหลักคือ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ คุณ

บรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ และคุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ 

21. การจัดทํากล่องที่ระลึกสําหรับใส่สินค้าประจําวัน เช่น ถั่ว (คุณมณิสรา) กล้วย

อบเล็บมือนาง (คุณบรรหาร) หรืออ่ืนๆ  เพ่ือแจกในงานเมื่อผู้บริโภคซ้ือสินค้าครบตามราคาที่

กําหนด หรืออาจทําเพ่ือจําหน่ายเป็นที่ระลึกในงาน มอบให้คุณกาญจนา คูหากาญจน์ และ

คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ ช่วยติดต่อสอบถามราคาจากผู้ผลิตเพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสม โดยใช้

กล่องต้นแบบจากที่ รศ.จุฑาทิพย์ นํามาและได้ร่วมกันออกแบบข้างกล่องและฝากล่องในเบื้องต้น 

เพื่อนําไปหารือกับโรงงานผู้ผลิตต่อไป 
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วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

1. อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ เสนอให้ขอตั้งร้าน Farmer Shop ที่ ธ.ก.ส. สํานักงาน

ใหญ่ เพ่ิมอีก 1 แห่ง โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มอบหมายให้คุณสายสุดา ศรีอุไร ทําหนังสือ

ติดต่อขอตั้งร้าน Farmer Shop ส่งไปถึงผู้จัดการ ธ.ก.ส. (นายลักษณ์ วจนานวัช) และหากได้พ้ืนท่ีจึง

จะมอบให้ อ.ใจฟ้า เป็นผู้นําทีมไปจัดจําหน่ายสินค้า นอกจากน้ี อ.ใจฟ้า ยังได้เสนอให้ตั้งร้านใน

โรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ รับไปติดต่อหาโรงพยาบาลที่เหมาะสมและยินดีให้พื้นที่แก่ร้าน 

2. คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ รายงานความคืบหน้าเรื่องการจําหน่ายสินค้า Farmer 

Shop ที่ไร่สุวรรณ ซ่ึงคุณมณิสรา ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของร้านค้าที่ไร่สุวรรณว่าให้

ผู้ประกอบการทุกรายต้องใช้บาร์โค้ดของร้านค้าไร่สุวรรณเท่านั้น โดยให้เริ่มติดบาร์โค้ดในการส่ง

สินค้าครั้งต่อไปทันที โดยคิดค่าบาร์โค้ดดวงละ 25 สตางค์ ทั้งน้ีคุณสายสุดา แจ้งว่าได้รับการติดต่อ

จากเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้เช่นกัน จึงได้แจ้งแก่ผู้ประกอบการที่ต้องส่งสินค้าไปยังร้านค้าไร่สุวรรณทุก

ท่านเพื่อดําเนินการต่อไป  

นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดวางสินค้าในช้ันวางของโครงการไม่เต็มช้ันเช่นเดิม 

และพบว่าสินค้าบางชนิดถูกนําไปจัดเรียงไว้แยกจากช้ันของโครงการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอด

จําหน่ายด้วย และในช่วงเทศกาลวันหยุด พนักงานของร้านจะหยุดด้วยเช่นกันทําให้ไม่มีการจัดเรียง

สินค้าข้ึนช้ันวาง ซ่ึงเป็นปัญหาเดิมๆ ที่พบมาโดยตลอด 

 

เลิกประชุมเวลา   12.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

(นอกรอบเพื่อเตรียมการแสดงสินค้าในงานเกษตรแฟร์) 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.30–14.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

2.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

3.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

4.  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

5.  อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา  12.30 น.  

 

 คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ร่วมหารือเพื่อเตรียมการแสดง

สินค้าจําหน่ายในงานเกษตรแฟร์ 2555 ในวันที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2555 ซ่ึงที่ประชุมร่วมกัน

พิจารณาแล้วสรุปได้ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการเห็นพ้องให้ อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ เป็นแม่งานทําหน้าที่

ดูแลบู๊ทแสดงสินค้าในครั้งนี้  

 2. พ้ืนที่การจัดบู๊ทจะขอพ้ืนที่ 2 เต๊นท์ ขนาดหน้ากว้าง 6 เมตร x ลึก 3 เมตร 

จํานวน 2 เต๊นท์ โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วน คือส่วนอาหารสด (อ.ใจฟ้า) และส่วนอาหารแห้งแล+

สมุนไพร ของคณะกรรมการท้ัง 4 ท่าน พร้อมกับจัดพ้ืนที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารได้ภายในร้าน 

ดังภาพ 
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3. แจ้งคุณสายสุดา ศรีอุไร ประสานงานขอโต๊ะขนาด 1.5 เมตร จํานวน 9 ตัว (ฝั่ง

อาหารสด 5 ตัว และอาหารแห้ง+ สมุนไพร 4 ตัว) สําหรับโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร อ.ใจฟ้า จะ

จัดเตรียมมาเอง 

 4. คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ รับผิดชอบจําหน่ายสินค้าในโซนอาหารแห้งและสมุนไพร 

 5. อาจารย์ใจฟ้า วางแผนการจําหน่ายอาหารสด ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 

9.30-10.00 น. โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงสินค้าบริเวณโดยรอบ

และผู้ที่เข้าชมงานในช่วงเช้า และวางแผนจําหน่ายอาหารกล่องในภาคบ่ายจนถึงประมาณ 19.00 น. 

 6. คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ จะนํากล้วยเล็บมือนางสด มาร่วมจําหน่ายโดยจัด

วางในโซนอาหารสดของอาจารย์ใจฟ้า และอาจมีการจําหน่ายในราคาพิเศษ หรือจัดโปรโมช่ันตาม

ความเหมาะสม 

 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
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รายงานการประชมุระบบการบริหารจัดการและทํารายงานการเงิน ร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 002/พ.ค.55 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555  

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

17. รศ. จฑุาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

18. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

19. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  9.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop โดยมีวัตถปุระสงค์

เพื่อติดตามผลการปรบัปรงุรหัสสินค้าในระบบ Ada อ้างถึงรายงานการประชุมครั้งที ่001/พ.ค.55 

 

ระเบียบวาระที่ 1 ความคืบหน้าในการปรับปรุงรหสัสินค้าในระบบ Ada 

จากการดําเนินการปรับแก้รหัสสินค้าในระบบ Ada อ้างถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 

001/พ.ค.55 ผู้ปฏิบัติงานพบว่าการดําเนินงานหลังจากการปรับปรุงรหัสสินค้าในระบบ Ada มีผล

ดังนี้ 

1.4.  การบันทึกรหัสเลขที่ผู้ประกอบการเรียงลําดับตามหมวดสินค้าที่กําหนด ทําให้

สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการจัดทําสรุปยอดการจ่ายชําระเงินแก่ผู้ประกอบการได้รวดเร็วมากข้ึน

จากเดิมใช้ระยะเวลาในการทํา 10 วันเป็นอย่างน้อย ลดเหลือ 5 วัน ตามนโยบายการดําเนินงานที่

กําหนดไว้ และมีความผิดพลาดน้อยลง  

1.5. ลดระยะเวลาในการเช็คสต็อกสินค้าประจําสัปดาห์และประจําเดือน เพราะ

สามารถค้นหารายการสินค้าได้ง่าย เนื่องจากในรหัสสินค้า สามารถบอกหมวดหมู่ ประเภทสินค้าได้

อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถทราบวันหมดอายุสินค้าได้ด้วย 

1.6. ลดระยะเวลาในการคีย์รับ-ออกของสินค้า เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการหา

สินค้ารายตัวของผู้ประกอบการ 

 

เลิกประชุมเวลา  10.00 น. 
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รายงานการประชมุระบบการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 001/มิ.ย.55 

วันที่ 14 มิถุนายน 2555  

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

20.รศ. จฑุาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

21. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

22. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  9.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือแจ้งข้อสังเกตในการดําเนินงานที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติด้านการจัดซ้ือที่ได้กําหนดไว้ 

พร้อมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

 

ระเบียบวาระที่ 1 ข้อสังเกตที่ค้นพบ 

จากการดําเนินการเบิกจ่ายชําระค่าสินค้าด้วยเงินสดจากระบบเงินสดย่อย และกรณี

เงินสํารองจ่าย (Advance) เพื่อซ้ือสินค้ามาจําหน่ายในร้าน Farmer Shop ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่าน

มา ผู้อํานวยการมีข้อสังเกตดังนี้ 

1.1 ในการเบิกคืนเงินสํารองจ่าย สําหรับกรณีการส่ังซ้ือสินค้าใหม่เพ่ือนํามาทดลอง

จําหน่ายมีความล่าช้าในการดําเนินการ   

1.2 การเบิกคืนเงินในระบบเงินสดย่อย มีการเบิกเงินผิดประเภท และดําเนินการสรุป

การเบิกจ่ายล่าช้ากว่ารอบการเคลียร์บิลที่กําหนด 

จากข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นเป็นสาเหตุที่ทําให้วงเงินสดย่อยไม่เพียงพอต่อการจ่าย

สินค้าตามระบบปกต ิส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการ และขัดกับหลักการควบคุมภายในที่ดี  
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ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางการแก้ปัญหา 

ผู้ปฏิบัติงานได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยในระยะนี้มีการส่ังซ้ือสินค้าจากผู้ประกอบการรายใหม่

เพิ่มข้ึนเป็นการเตรียมสินค้าเพ่ือจําหน่ายในงานมหกรรมสกว. เช่น น้ําปลาตราจุฑาทิพย์ และมะขาม

หวานไร่รักษมน ซ่ึงเป็นการซ้ือสดกรณีพิเศษเฉพาะรอบแรกน้ีเท่านั้น โดยในการส่ังซ้ือครั้งต่อไปจะ

เข้าระบบฝากขายตามปกติ ทั้งน้ีที่ประชุมได้วิเคราะห์และสรุปแนวทางการปฏิบัติสําหรับเหตุการณ์

ในลักษณะนี้ในอนาคต ดังนี้ 

2.1  ระบบเงินสดย่อย เป็นการเบิกจ่ายสําหรับสินค้าในหมวดอาหารสด (Fresh Food) 

เท่านั้น โดยจะต้องทําเรื่องเบิกจ่ายทุกวันศุกร์ และเบิกเงินคืนวงเงินสดย่อยทุกวันจันทร์ และให้

คงเหลือยอดเงินสดย่อยจํานวน 5,000 บาท ตามวงเงินเดิม 

2.2 สําหรับกรณีการเบิกเงินทดรองจ่ายกรณีพิเศษ ให้ดําเนินการสรุปยอดรายจ่ายเป็น

รายสัปดาห์ทุกวันศุกร์เช่นกัน ไม่ให้นําเงินสดย่อยมาจ่ายคืนเพ่ือป้องกันการสับสน/การจ่ายเงินผิด

ประเภท และให้ทําการเบิกจ่ายแยกกับชุดเอกสารเบิกเงินสดย่อย 

 

เลิกประชุมเวลา  10.00 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 22/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที ่10/2555) 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30–11.30 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

3.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

Farmer Shop 

4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

5.  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสายสุดา ศรีอุไร  นักวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  8.30 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดบู๊ทในงานเกษตรแฟร์ปี 2555 ที่

ผ่านมา ในช่วงวันที่ 30 พ.ค. –7 มิ.ย. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้พิจารณา

ความเหมาะสมแล้วจึงเลือกสินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวคุณธรรม ข้าวเกิดบุญ และอาหารเพ่ือ

สุขภาพของ อ.ใจฟ้า ร่วมจัดบู๊ท ซ่ึงมีรายได้จากการจําหน่ายข้าวคุณธรรม 59,185 บาท ข้าวเกิดบุญ 

178,600 บาท และ อาหารสุขภาพ 52,553 บาท  

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2555 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 21/2555 เมื่อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไขดังนี้ 

  หน้ า ที่  5 วาระ ที่  1.3 เ รี ยน เ ชิญ  อ . ใจ ฟ้า  ทรัพ ย์ สินท วีลาภ  เ ข้ าร่ วม เป็น

กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ให้เพ่ิม “มติที่ประชุม เห็นชอบ” 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข 
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 ความก้าวหน้าการดําเนินงาน Outlet Farmer Shop กฟผ. 

  คุณสายสุดา ศรีอุไร แจ้งที่ประชุมว่าได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. 

ซ่ึงได้สอบถามมาว่าร้าน Farmer Shop จะเข้าจัดร้านทันทีหรือจะรอร้านใหม่ที่กําลังดําเนินการ

ปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าได้แจ้งไปทาง กฟผ. แล้วว่าจะเข้าจัดร้าน

ทันที ซ่ึงร้านสหกรณ์ กฟผ. จึงให้พ้ืนที่ 1 เชลฟ์ (Shelf) แก่โครงการ Farmer Shop โดยจะจัดทําป้าย 

Farmer Shop แขวนไว้เหนือเชลฟ์ดังกล่าว และนําสินค้าของคณะกรรมการเข้าวางจําหน่ายใน

เบื้องต้นก่อน เพ่ือรอร้านใหม่แล้วเสร็จ ซ่ึงในส่วนของร้านใหม่น้ัน กฟผ. จะให้ซุ้มพ้ืนที่แยกเป็น

สัดส่วน 

  ทั้งน้ีที่ประชุมมอบให้คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ เป็นผู้ดําเนินการประสานงานกับร้าน

สหกรณ์ กฟผ. โดยคุณสุขุม และคุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คาดว่าจะดําเนินการประสานงานกับ

คุณพงษ์ศักด์ิ ในวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2555 น้ี 

 

  3.2 ความก้าวหน้าการดําเนินงาน Outlet Farmer Shop ณ ไร่สุวรรณ 

  สําหรับการดําเนินงานของ Outlet Farmer Shop ณ ไร่สุวรรณนั้น พบข้อจํากัดและ

อุปสรรค คือ สินค้าหลายรายการไม่มีวางจําหน่ายในเชลฟ์โดยคาดว่าสินค้าน่าจะยังมีอยู่ในสต็อก 

แต่ไม่ได้นําจัดข้ึนเชลฟ์ และสินค้าบางรายการถูกจัดวางนอกเชลฟ์ของ Farmer Shop  

มติที่ประชุม จากการหารือคณะกรรมการขอทราบเหตุผลจากร้านค้าไร่สุวรรณ เพ่ือปรับปรุงและ

แก้ไขความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการไม่นําสินค้าข้ึนเชลฟ์เพ่ือจําหน่าย จนทําให้สินค้าประเภทอาหาร

สดที่มีอายุการจัดเก็บส้ันได้รับความเสียหายและต้องเก็บคืนจํานวนมาก ดังนั้นจึงต้องขอหารือเรื่อง

ปัญหาและอุปสรรคกับผู้รับผิดชอบดูแลร้านค้าไร่สุวรรณต่อไป 

3.3 การเตรียมการโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. (20-24 มิ.ย. 2555) 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนํา คุณถนัด เบิกนา เจ้าของธุรกิจกาแฟเมืองกระบี่ ซ่ึงจะเข้าร่วม

โครงการร้าน Farmer Shop และร่วมออกบู๊ทกาแฟสดเมืองกระบี่ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. ใน

ครั้งนี้ 

คุณสายสุดา ศรีอุไร แจ้งรายละเอียดแก่ที่ประชุม ดังนี้ 

- นัดหมายผู้ประกอบการส่งของในวันที่ 19 มิ.ย. 2555 ที่ฮออล์ 8 เวลา 10.00 น. เป็น

ต้นไป และจัดร้านถึงเวลา 20.00 น. ทั้งนี้สินค้าของคณะกรรมการจะไม่มีสต็อกที่ทีมงาน จึงขอความ

ร่วมมือให้คณะกรรมการจัดเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอ 

- ทีมงานได้จัดเตรียมสินค้าประมาณ 200 SKU มากกว่า 9,000 ช้ิน (ไม่นับรวมอาหาร

เพื่อสุขภาพของ อ.ใจฟ้า และมุมกาแฟสด ของคุณถนัด) 
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- ขอรายช่ือผู้ที่จะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในวันเปิดงาน วันที่ 20 มิ.ย. 2555 

เพ่ือแจ้งแก่ สกว. และจัดทําป้ายช่ือของ Farmer Shop ทั้งน้ีในวันเปิดงาน สกว. ยังไม่เปิดให้

ประชาชนเข้าชมงาน จึงอาจยังไม่สามารถจําหน่ายสินค้าได้มากนัก 

- โต๊ะกลางจะมีถุง Farmer Shop และถุงลดโลกร้อนซึ่งจัดเป็นชุดคู่ครัว โดยจัดไว้

ประมาณ 100 ชุด  

- ขนมสดของ อ.สุวรรณา ขอให้จัดเตรียมโดยจัดใส่ถุงแยกช้ินให้เรียบร้อย เนื่องจาก

จะไม่มีเจ้าหน้าท่ียืนประจําจุดวางสินค้า ส่วนภาชนะสําหรับจัดวางขนมของ อ.สุวรรณา ทางทีมงาน 

Farmer Shop จะจัดเตรียมถาดวางให้ 

- ตู้เย็นจะยกจากร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากได้รับแจ้งจาก

ฝ่ายออร์แกไนเซอร์ว่าไม่สามารถจัดหาให้ได้ 

- เจ้าหน้าที่โครงการร้าน Farmer Shop ต้องใส่เส้ือของโครงการเท่านั้น พร้อมแขวน

ป้ายที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้ 

คุณถนัด เบิกนา เสนอว่าในวันเปิดงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2555) ซุ้มกาแฟสดเมืองกระบี่จะ

แจกฟรีทุกรายการ โดยไม่จํากัดจํานวน 

 

3.4  ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เดือน

พฤษภาคม 2555 

คุณวสินธรา ขวนเขิน เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop รายงานผลประกอบการเดือน

พฤษภาคม 2555 ซ่ึงมีรายได้รวมทั้งส้ิน 53,627.33 บาท มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,868.06 บาท 

ทั้งนี้ไม่รวมค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค 

สินค้าขายดีตามจํานวนการขาย ได้แก่ 1) น้ําข้าวโพด 2) เครื่องดื่มสมุนไพร และ 3) ขนมไดฟูกุ 

สินค้าขายดีตามจํานวนเงิน ได้แก่ 1) น้ําข้าวโพด 2) แก้วที่ระลึก KU และ 3) เครื่องด่ืมสมุนไพร ทั้งน้ี

สินค้าขายดีท้ังหมดไม่รวมโครงการซื้อข้าวจากชาวนา  

สําหรับสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ณ วันที่ 31 พ.ค. 2555 มีจํานวน 519 ราย 

เพิ่มจากเดือนเมษายน 2555 จํานวน 7 ราย  

ยอดจําหน่ายสินค้าของคุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ ณ Outlet ร้านค้าไร่สุวรรณ เดือน

เมษายน 2555 (ไม่รวมยอดจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายอ่ืน) วันที่ 1-15 เม.ย. ยอดจําหน่าย 

49,765 บาท วันที่ 16-30 เม.ย. ยอดจําหน่าย 39,090 บาท รวมเดือนเมษายน 88,855 บาท  

คุณสายสุดา ศรี อุไร  รายงานเรื่องระบบการดําเนินงานของร้านค้า ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. ซ่ึงเรื่องระบบการตรวจสอบสต็อกสินค้าเริ่มเข้าที่ แต่ยังพบปัญหาสินค้าเหลือ

จํานวนมากในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม 
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วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

  1.  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือเรื่องแนวทางการขับเคล่ือนโครงการร้าน 

Farmer Shop ที่คาดว่าในปีต่อไปควรจะเริ่มขยายผล ซ่ึงขณะน้ีได้ค้นพบอุปสรรคแล้วว่า แม้ว่าเราจะ

สามารถแก้ไขต้นนํ้า และกลางนํ้าได้แล้ว แต่ก็ต้องพบอุปสรรคในการนําสินค้าไปจําหน่ายใน Outlet 

ต่างๆ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นพ้องกันว่าร้าน Farmer Shop ควรจะหาทางออกโดยมีร้านค้าเป็นของ

ตัวเอง ซ่ึงจะช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากข้ึน  

       โดยที่ประชุมร่วมเสนอสถานที่เพ่ือจัดตั้งร้าน Farmer Shop เช่น จตุจักร คิงส์

พาวเวอร์ หรือ อตก.  ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ช้ีแจงว่าต้องเป็นหุ้นส่วนจากผู้ประกอบการตัวจริง และ

สถาบันฯ จะเป็นผู้สนับสนุนเรื่องระบบและการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงคาดว่าน่าจะเป็นโครงการระยะ 1 ป ี

เพ่ือให้คนในสังคมรู้จัก Farmer Shop มากข้ึน และผู้ประกอบการจะมีส่วนร่วมลงทุนโดยการนํา

สินค้ามาวางจําหน่ายแบบการฝากขายและเข้าดูแลการจัดช้ันวางสินค้าด้วยตัวเอง  

  2.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ ตั้งคําถามว่าในงานมหกรรมวิชาการ สกว. นั้น

คณะกรรมการและทีมงานควรจะต้องเริ่มให้ข้อมูลของโครงการ Farmer Shop แก่ผู้เข้าชมงาน

อย่างไร  

      ที่ประชุมหารือแล้วเห็นพ้องให้ใช้งานระยะต่อไปอีก 1 ปีข้างหน้าเป็นข้อมูลในการ

เชิญผู้สนใจ โดยใช้โบรชัวร์ที่จัดทําข้ึนเป็นเครื่องมือในการแนะนําโครงการ และให้พูดอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

  3.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ สอบถามเรื่องการนํากล้วยเล็บมือนางมาวาง

จําหน่ายในงาน ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอให้นําไปวางจําหน่ายในโซนตลาดสุขใจ 

  4.  อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ สอบถามเรื่องถังขยะในบู๊ทจัดงาน ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ 

ภัทราวาท มอบให้คุณสายสุดา ติดต่อขอถังขยะกับออร์แกไนเซอร์ผู้จัดงาน 2 ถังใหญ่ สําหรับบู๊ท 

Farmer Shop และตลาดสุขใจ 

  5.  อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ สอบถามเรื่องสินค้าบางชนิดที่มีคุณภาพดี จะผลักดัน

อย่างไรให้สามารถเข้าโครงการได้ ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงกรณีสินค้าบางรายการท่ีไม่มี

การรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น ชุดน้ํายาบ้วนปากนั้นต้องร่วมผลักดันให้เข้ารับการตรวจรับรอง

มาตรฐานก่อนจึงจะสามารถรับเข้าโครงการได้  

     ซ่ึงที่ประชุมเห็นพ้องเสนอให้ สินค้าไอศครีมของคุณสิงหา ไปแจ้งจดทะเบียบ

รับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย. ด้วย 

   

เลิกประชุมเวลา   11.30 น. 
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การประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการในโครงการร้าน Farmer Shop 

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00-15.30 น.  

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา  บริษัทโปรแพลน อุตสาหกรรม 

3.  คุณภรกานต์ ภู่ธนวรตุม ์  หจก.บ้านต้นไม้ (ไร่ดํารงค์) 

4.  คุณกัลยาณ ี หยู่เอ่ียม  โรงงานไชโป๊วหวาน ตราชฎา 

5.  คุณณัฐพล  เผ่าปรีชา  โจล่ี แฟมิล่ี 

6.  คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน  ห้างตาวนั 

7.  คุณทิพวัลย์  วิเศษพุทธศาสน์  โนริโกะและทยัทิพย์ 

8.  คุณวันเพ็ญ  กาญจน์วัฒกลุ  ฟาร์มผึ้งเทพภักดี 

9.  คุณวริวรรณ ์ บุญประโชติชัยสิร ิ บริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จํากัด 

10. คุณรัชฎา  แก้วดวงดี  บริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จํากัด 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00 น.  

 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น

มอบให้ผู้ประกอบการแต่ละรายแนะนําตัวและผลิตภัณฑ์ที่นํามาเสนอ เพ่ือเข้าร่วมโครงการร้าน 

Farmer Shop ดังนี้ 

1. คุณวันเพ็ญ กาญจน์วัฒกุล ผู้ประกอบการจากฟาร์มผ้ึงเทพภักดี เริ่ม

ดําเนินการตั้งแต่ปี 2536 มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด (ตามโบรชัวร์ที่นําเสนอสินค้า) เช่น น้ําผ้ึงแท้ 

100% เกสรผ้ึง นมผ้ึงสด 100% นมผ้ึงแคปซูล และไขผ้ึง เป็นต้น 

2. คุณทิพวัลย์ วิเศษพุทธศาสน์ ผู้ประกอบการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

วัตถุดิบจากทะเล ตราโนริโกะและทัยทิพย์ เช่น น้ําพริกกุ้งกรอบ น้ําพริกปลาข้าวสาร และปลา

ข้าวสารอบกรอบ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์วางจําหน่ายในทอปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต โกลเด้นเพลส และเล

มอนฟาร์ม สําหรับเรื่องวัตถุดิบพบปัญหาคือวัตถุดิบมีราคาสูง 

3. คุณวริวรรณ์  บุญประโชติชัยสิริ จากบริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี ่

จํากัด นําเสนอผลิตภัณฑ์เครื่อมดื่มน้ําผลไม้ ดังนี้ 
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- น้ําผลไม้ ตรา Fizzy เป็นน้ําผลไม้ที่อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีสรรพคุณ

ช่วยระบบย่อยอาหารในร่างกาย และให้ความซ่า สดช่ืน ผ่านกระบวนการผลิตแบบบรรจุเย็น โดย

การผ่านความร้อนตํ่าจะทําให้สารอาหารต่างๆ ในผลไม้ยังคงอยู่ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่าย

ต่างประเทศและได้รับความนิยม คือ น้ํามะขาม น้ํามะม่วง และน้ําทับทิม มีสโลแกนคือ “ซ่าแบบมี

สาระ” ปกติจําหน่ายขวดละ 25-30 บาท  

- ไวน์คูลเลอร์ ตรา Zpark เป็นเครื่องด่ืมที่ผลิตจากผลไม้ไทย ผ่าน

กระบวนการหมักและบ่มที่มีคุณภาพ ไม่มีแอลกอฮอล์ สามารถดื่มได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  

4. คุณพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา จากบริษัทโปรแพลน อุตสาหกรรม ผู้ผลิตและ

จําหน่ายอาหารกลุ่มเครื่องปรุงรส เช่น น้ําผัดไทย ซอส น้ําจ้ิม และแป้งทําขนมสําเร็จสรูป ซ่ึงขณะน้ี

ยังไม่ได้เริ่มสร้าง แบรนด์ในประเทศไทย แต่เน OEM ส่งออก ทั้งน้ีบริษัทจะมี R&D ทําวิจัยเพ่ือหา

แนวทางผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ จึงมีสูตรที่หลากหลาย เช่นสูตร

แบบจีน หรืออินโดนีเซีย เป็นต้น (ไม่มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์มานําเสนอในที่ประชุม)  

5. คุณภรกานต์ ภู่ธนวรุตม์ จาก หจก.บ้านต้นไม้ (ไร่ดํารงค์) ผู้ผลิตลําไยอบแห้ง 

แจ้งที่ประชุมว่าเคยเข้าร่วมเวทีคัดสินค้าแล้ว จึงไม่ได้นําตัวอย่างผลิตภัณฑ์มานําเสนอในวันนี้ 

6. คุณกัลยาณี หยู่เอ่ียม จากผู้ประกอบการไชโป๊วหวาน ตราชฎา วางจําหน่าย

ตามห้างสรรพสินค้า และร้านขายของฝากทั่วไป โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีและกาญจนบุรี มี

ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ไชโป๊วหวานชนิดฝอย ชนิดสับ ชนิดลูกเต๋า ซ่ึงแต่ละชนิดจะเหมาะ

สําหรับการนําไปปรุงอาหารในรูปแบบต่างๆ  

7. คุณณัฐพล เผ่าปรีชา จากบริษัท โจล่ี แฟมิล่ี ผู้ผลิตผลไม้กรอบตรา Wel-B 

และ Veggiez ซ่ึงเป็นการทอดสุญญากาศ ไม่มีไขมัน มีบรรจุภัณฑ์แบบกล่องและซอง วางจําหน่าย

ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พารากอน และคิงส์พาวเวอร์ พร้อมส่งออกจําหน่ายต่างประเทศ เรื่อง

วัตถุดิบไม่มีปัญหาเนื่องจากมีการเก็บสต็อกวัตถุดิบไว้ตลอดปี โดยมีพันธมิตรกลุ่มชาวสวนผู้ปลูก

ผลไม้ชนิดต่างๆ แล้วแต่ยังต้องการหาเครือข่ายเพิ่มด้วยเช่นกัน 

เมื่อผู้ประกอบการทุกท่านได้แนะนําตัวและนําเสนอผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว รศ.

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงนําเสนอแนวทางการดําเนินงานของโครงการร้าน Farmer Shop โดยได้

นําเสนองาน “The Farmer Shop as a Business Model for Sustainability” ที่จัดเตรียมไว้เพ่ือนําไป

เสนอในการประชุม ณ ประเทศแคนาดา ซ่ึงมีกระบวนการทํางานอยู่ 5 ช้ัน ที่เริ่มจากการคัดเลือก

สินค้าจากผู้ประกอบการ เพ่ือเข้าร่วมโครงการ โดยเวทีในวันน้ีจัดอยู่ในข้ันตอนน้ีเช่นกัน ซ่ึงโครงการ

นี้หวังจะให้เกิดผล “การขับเคล่ือนงานสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”  
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ปัจจุบันจากการดําเนินงานมาระยะหนึ่งแล้วนั้น โครงการร้าน Farmer Shop ได้มี

ร้านค้าปลีกแห่งแรก ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. พร้อมมี Outlet อีก 2 แห่งคือ Outlet ณ ไร่สุวรรณ 

และ ร้านสหกรณ์ กฟผ. นอกจากนี้ยังมีโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา โดยใช้แบรนด์ข้าวเกิดบุญ และ

ข้าวคุณธรรมเป็นตัวนาํร่องของโครงการ ซ่ึงทั้งหมดนี้เป็นการพยายามสร้าง House brand ที่คาดหวัง

ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนและผู้บริโภค ทั้งน้ีในวันที่ 20-24 มิ.ย. 2555 น้ีโครงการ 

Farmer Shop จะได้เข้าร่วมจัดบู๊ทแสดงผลงานของโครงการในงานมหกรรมวิชาการ สกว. “๙ 

บันดาล สู่งานวิจัย” ที่เมืองทองธานีด้วย 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงเปิดเวทีให้ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ

โครงการร้าน Farmer Shop พร้อมคําแนะนําในแนวทางการดําเนินงาน 

คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน  แสดงความเห็นว่าโครงการน้ีเป็นแนวทางที่ดี แต่

จากประสบ การณ์ที่ผ่านมาเห็นว่าเคยมีงานในลักษณะเช่นน้ีมาก่อนแล้ว แต่เมื่อนักวิชาการเกษียณ

และจบโครงการก็เลิกดําเนินการไปทันทีโดยไม่มีการดําเนินการต่อแต่อย่างใด  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าโครงการตัวแบบร้านค้าปลีก Farmer Shop น้ี

ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการจึงอยากให้ผู้ประกอบการมั่นใจ นอกจากน้ีการดําเนินงาน

ของโครงการนั้นจะมีการจัดเวทีทุก 3 เดือน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเวทีแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น

หรือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน ส่วนผู้ประกอบการนั้นตาม Concept ของร้าน Farmer Shop 

คือต้องการให้ผู้ประกอบการนําสินค้ามาวางจําหน่ายให้เต็มเชลฟ์และเข้ามาช่วยดูแลร้าน ซ่ึงการ

ดําเนินงานลักษณะนี้เกิดข้ึนให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วที่ประเทศเกาหลีใต้ ช่ือว่า I-Coop ซ่ึงมี Dream 

store กว่า 100 สาขาทั่วประเทศ  

คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน สอบถามเรื่องแนวทางการนําสินค้าจากผู้ประกอบการ

เข้าร่วมคัดสินค้า ว่าต้องทําอย่างไรบ้าง 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งว่าจะมีการคัดสรรสินค้าทุกๆ 3 เดือน ซ่ึงครั้งต่อไป

จะเป็นการคัดสินค้าครั้งที่ 7 โดยถ้ามีผู้ประกอบการรายใดสนใจให้นํามาร่วมคัดสินค้าได้ และจะแจ้ง

ให้ทราบต่อไป 

คุณวริวรรณ์ บุญประโชติชัยสิริ สอบถามว่าจะขอนําสินค้ามาวางจําหน่ายในงาน

มหกรรมวิชาการ สกว. ที่จะมีข้ึนได้เลยหรือไม่ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่ายังไม่สามารถนําสินค้าของผู้ประกอบการในวันน้ี

เข้าร่วมวางจําหน่ายได้ เนื่องจากรูปแบบงานและสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกได้เตรียมไว้เป็นระบบ

ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีโครงการมีเวลาอีก 1 ปี ที่จะพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึนต่อไป นอกจากนั้นจากการถอดบทเรียนของทีมนักวิจัยและคณะกรรมการบริหารร้านได้สรุป
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ตรงกันว่าต่อไปจะต้องมีร้าน Farmer Shop เป็นของตัวเองแทนการเป็น Outlet ด้วยซ่ึงอยู่ระหว่าง

การหารือเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมต่อไป 

คุณพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา กล่าวว่าเมื่อได้ฟังงานของโครงการน้ีแล้วรู้สึกมีความ

ท้าทาย และเห็นว่ามีคอนเซ็ปท์ที่ตรงกับกลุ่ม SMEs  

คุณณัฐพล เผ่าปรีชา สําหรับการมีร้านเองนั้น เรื่องความคุ้มค่าเป็นเรื่องสําคัญ 

สถานที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้คือ จตุจักร หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน แต่อาจต้องขอค่าเช่าที่พิเศษ

กว่าปกติ ไม่เช่นนั้นอาจจะทําไม่สําเร็จ นอกจากน้ีสิ่งสําคัญอีกเรื่องคือสินค้าในร้านต้องมีความ 

Flexible  

คุณทิพวัลย์ วิเศษพุทธศาสน์ ถามเพ่ิมเติมว่าหากผู้ประกอบการหาสถานที่

จําหน่ายและตั้งคณะกรรมการข้ึนได้แล้ว ทางโครงการจะเป็นผู้สนับสนุนค่าเช่าได้หรือไม่  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าจะต้องทําการสํารวจความต้องการของแต่ละ

พ้ืนที่ ไม่ใช่ว่ามีสินค้าอะไรก็นําไปวางจําหน่ายได้ทั้งหมด เพราะร้าน Farmer Shop ต้องสร้างความ

แตกต่าง และเห็นด้วยกับคุณณัฐพลที่กล่าวว่าสินค้าต้อง flexible ตามพ้ืนท่ีตั้งของร้านแต่ละแห่ง 

ทั้งน้ีจะเห็นว่ายอดขายของร้านท่ีคณะเศรษฐศาสตร์นั้นไม่ค่อยดีนัก แต่เรามีจุดมุ่งหวังคือต้องการ

เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คุณณัฐพล เผ่าปรีชา ถามว่าร้าน Farmer Shop แตกต่างจากร้าน Golden place 

หรือ Lemon Farm อย่างไร  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท โครงการ Farmer Shop จะมองในระยะยาว โดยมี

เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาอุดหนุนสินค้าไทย ซ่ึงร้านจะมีโครงสร้างธุรกิจท่ีประกอบด้วย 

เครือข่ายผู้บริโภคและเครือข่ายผู้ผลิต นี่คือ Farmer Shop ทั้งน้ีได้ถามคุณณัฐพล เพ่ิมเติมว่าถ้าร้าน 

Farmer Shop สามารถเปิดจําหน่ายในตลาดนัดจตุจักรได้จริง คุณณัฐพลคิดว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร

บ้าง และจะฝากขายหรือขายในลักษณะอย่างไร 

คุณณัฐพล เผ่าปรีชา จะนําสินค้าไปวางจําหน่าย และจัดพนักงานไปจัดชิมฟรีเพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ ส่วนเรื่องการจําหน่ายน่าจะเป็น บิลต่อบิล และหากยอดจําหน่าย

สินค้าชนิดใดไม่ดีภายใน 3 เดือนต้องคัดสินค้านั้นออกไปจากช้ันวาง เปล่ียนเป็นสินค้าอ่ืนแทน 

คุณพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา ถามเพ่ิมเติมว่าถ้าสร้างร้านค้า Farmer Shop หลายๆ 

ร้านแล้วจะมีแผนการโปรโมทอย่างไร 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าเราจะมีสื่อช่วยโปรโมทให้ เช่นเดียวกับตลาดสุข

ใจ (สวนสามพราน) โดยเราต้องปรับความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่นเรื่องข้าวคุณธรรม ที่มี
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การต้ังสภาผู้บริโภคข้ึนเองแล้ว นี่คือตัวอย่างของความสําเร็จ โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการได้ผลิต

และจําหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ส่วนผู้บริโภคก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการทดลอง และต้องการคําแนะนําจากผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน 

คุณวริวรรณ์ บุญประโชติชัยสิริ ถาม ว่ าอาจาร ย์ จุฑา ทิพ ย์  คิ ด ว่ าจ ะ

ดําเนินงานไปในแนวทางใด 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท การดําเนินงานของโครงการจนถึงปัจจุบันนั้นพบว่า

ผู้บริโภคตอบรับดี แต่สินค้าบางอย่างนั้นประชาคมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะนิสิตจะ

ไม่ซ้ือ แต่ก็ได้พยายามปลุกจิตสํานึกให้แก่ผู้บริโภคมาโดยตลอด ทั้งน้ีคิดว่าการรวมพลังเป็นส่ิง

สําคัญ ถ้าทําให้เกิดการรวมพลังได้จะสามารถสร้างความเช่ือมั่นได้ (Trust) สําหรับหน้าที่ของเราคือ

ชักชวนให้ผู้ประกอบการตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยต้องมีสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องการได้ เช่น ร้านอาหาร

เพ่ือสุขภาพของ อ.ใจฟ้า ที่ได้เข้าร่วมกับโครงการแล้วก็เป็นอีกหนึ่งของการตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วย

เช่นกัน 

คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน กล่าวแสดงความเห็นว่าเราต้องสร้างแบรนด์ Farmer 

Shop ให้ติดตลาด แล้วน่าจะไปได้ดี 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าการจะสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดได้ต้องมีการจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์บ่อยๆ จึงมีคําถามว่าถ้าต้องจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์บ่อยๆ แล้วใครจะ

เป็นผู้ดําเนินการในส่วนน้ี ซ่ึงส่ิงน้ีเราต้องให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภครู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน  

คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน สรุปว่าผู้ประกอบการจะต้องเข้ามาดูแลเองใช่หรือไม่ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เล่าว่าภาพฝันน้ีได้เกิดข้ึนจริงแล้วในประเทศออสเตรเลีย 

ร้านอัลฟัลฟ่า ซ่ึงมีหุ้นส่วนเป็นผู้ประกอบการเข้าดูแลกันเอง โดยหมุนเวียนเข้าดูแลร้าน และจ้าง

เจ้าหน้าที่เช็คสต็อกเพียงคนเดียวเท่านั้น ซ่ึงผู้ประกอบการจะได้ค่าตอบแทนเป็นการได้สิทธิ์ซ้ือสินค้า

ในราคาถูก เป็นต้น ซ่ึงโครงการร้าน Farmer Shop ต้องการร้านในลักษณะนี้ 

คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน ถามต่อว่าโครงการมุ่งหวังที่จะเปิด Outlet ใช่หรือไม่ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตอบว่าทางทีมงานและคณะกรรมการกําลังริเริ่มและ

หารือในเรื่องนี้ แต่ต้องมีแผนที่ดี ทั้งนี้เราไม่มีนโยบายที่จะเปิดบู๊ทเป็นครั้งคราว  

สุดท้ายคุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน ถามเรื่องงานมหกรรม สกว. ที่จะมีข้ึนในวันที่ 

20 มิ.ย. 2555 นี้ว่าจะสามารถนําสินค้าไปร่วมแสดงด้วยได้หรือไม่ เพราะต้องการขอพ้ืนที่สําหรับ

แสดงสินค้าบ้าง  



 2-145 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงให้นําสินค้าไปวางแสดงเป็นตัวอย่างสินค้าใหม่ของ

โครงการ แต่ไม่ยังสามารถจําหน่ายได้ โดยขอให้นําไปจัดได้รายละครึ่งโหล ทั้งน้ีให้ผู้ประกอบการไป

ร่วมชมและจัดวางสินค้าของตัวเองได้ในวันที่ 19 มิ.ย. 2555 ในช่วงเย็น และขอป้ายประชาสัมพันธ์

ขนาด A5 เพื่ออธิบายสินค้าด้วย ทั้งนี้ยินดีต้อนรับเป็นพันธมิตรกับโครงการ Farmer Shop  

กรณีคุณณัฐพล เผ่าปรีชา จากบริษัท โจล่ี แฟมิล่ี ขอให้ติดต่อคุณสายสุดา 

ศรีอุไร เพื่อนัดหารือเรื่องการนําสินค้าวางจําหน่ายในร้านในวันที่ 10 ก.ค. 2555 

กรณีคุณวริวรรณ์  บุญประโชติชัยสิริ จากบริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ 

จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมน้ําผลไม้อัดก๊าซ ให้นําสินค้ามาร่วมทดลองจําหน่ายในร้านที่คณะ

เศรษฐศาสตร์จํานวน 10 โหลก่อนในเบื้องต้น โดยขอให้ประสานงานเรื่องการส่งสินค้าอีกครั้ง 

   

เลิกประชุมเวลา   15.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 23/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที ่11/2555) 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30–12.00 น.  

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการ 

      ร้าน Farmer Shop 

3.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการ 

      ร้าน Farmer Shop 

4.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

5.  คุณสมพงษ ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  ผู้ประกอบการสํารบัโบราณ 

8.  คุณถนัด  เบิกนา    ผู้ประกอบการธรุกิจกาแฟเมืองกระบี ่

7.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

 

เริ่มประชุม เวลา  8.30 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือจัดแสดงผลงานวิจัย โครงการร้าน Farmer Shop ในงาน

มหกรรมวิชาการ ของ สกว. เมื่อวันที่ 20-24 มิ.ย. 2555 ที่ผ่านมา ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีผล

การประเมินจาก สกว. แจ้งว่าบู๊ทของโครงการร้าน Farmer Shop มีจํานวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมมาก

ที่สุดในการจัดงานทั้ง 5 วัน และรองลงมาคือบู๊ทตลาดสุขใจ จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

นําเสนอภาพจากการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา และ

ประเทศอังกฤษ ตามลําดับ 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 22/2555 

  - 
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

ประจําเดือนมิถุนายน 2555 

คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop รายงานผลประกอบการ

เดือนมิถุนายน 2555 ซ่ึงมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2555 รวมทั้งหมด 80,536.76 บาท 

และมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,580.80 บาท ทั้งน้ียังไม่รวมค่าสถานท่ี ค่าตอบแทนพนักงาน และค่า

สาธารณูปโภค  

โดยสินค้าขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนช้ิน ได้แก่ น้ําข้าวโพด เครื่องด่ืม

สมุนไพร (ปานฟ้าเพ็ญ) น้ําด่ืมเกษตร ข้าวกล้องคุณธรรมหอมมะลิแดง ไอศครีมสไตล์ดิตาเล่ียน ลูก

อมมะขาม บล็อกโคลี่อบกรอบ ถุงผ้า Farmer Shop ไดฟูกุ และเยลล่ีผลไม้คละรส ตามลําดับ 

สินค้าขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวกล้อง

คุณธรรมหอมมะลิแดง ข้าวเกิดบุญ 5 กก. ไม่ vacuum ถุงผ้า Farmer Shop กาแฟชุมพร 3in1 ลูกอม

มะขาม ไอศครีมสไตล์อิตาเล่ียน เครื่อมดื่มสมุนไพร (ปานฟ้าเพ็ญ) ข้าวกล้องคุณธรรมหอมมะลิ 105 

และข้าวกล้องคุณธรรมหอมนิล ตามลําดับ และยอดสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2555 มีทั้งส้ิน 534 ราย เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจํานวน 15 ราย 

สําหรับยอดจําหน่ายสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรมวิชาการ 

สกว. ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 มียอดขายสุทธิ 134,531 บาท และยอดกําไร (ขาดทุน) 

สุทธิ 26,297.76 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน และในการน้ียังไม่รวมยอดจําหน่ายอาหารสุขภาพ (อ.ใจฟ้า) จํานวน 34,825 บาท และ

ยอดจําหน่ายกาแฟเมืองกระบี่ จํานวน 30,000 บาท ซ่ึงการจัดบู๊ท Farmer Shop ในครั้งน้ีมีสินค้า

ทั้งส้ิน 155 รายการ จํานวน 11,578 ช้ิน และมีผู้เข้าเยี่ยมชมบู๊ทประมาณวันละ 600-800 ราย  

3.2 ระเบียบปฏิบัติในการส่งของ Outlet Farmer Shop ณ ไร่สุวรรณ 

คุณสายสุดา ศรีอุไร ช้ีแจงระเบียบการส่งสินค้าของร้านค้าไร่สุวรรณที่ได้รับแจ้งจาก

เจ้าหน้าที่ของไร่สุวรรณ คือ มีกําหนดส่งของ 2 รอบ ส่วนสินค้าใหม่ของโครงการร้าน Farmer Shop 

จะต้องให้โครงการฯ จัดทําหนังสือแจ้งไปยังร้านไร่สุวรรณอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะได้รับอนุญาต

ให้ส่งสินค้าใหม่ไปวางจําหน่ายได้ และเรื่องบาร์โค้ดท่ีตัวสินค้านั้นให้ผู้ประกอบการทุกรายติด

บาร์โค้ดสินค้าไปเอง 

สําหรับปัญหาที่ยังพบอยู่คือช้ันวางสินค้าของ Farmer Shop มีสินค้าอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ใน

โครงการวางปะปน ส่วนสินค้าของโครงการบางอย่างถูกนําไปจัดวางอยู่นอกช้ันของโครงการ  
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3.3 ความก้าวหน้าการดําเนินงาน Outlet Farmer Shop ณ กฟผ. 

  คุณสุขุม ไวทยวิโรจน์ แจ้งเรื่องการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ร้าน กฟผ. ซ่ึงพบ

ปัญหาเรื่องพ้ืนที่การจัดวางสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop เนื่องจากร้านค้าจะต้องย้ายเพ่ือ

ทําการปรับปรุงพ้ืนที่เดิมทั้งหมดในเดือนสิงหาคม ดังนั้นจึงขอหารือในท่ีประชุมว่าควรจะนําสินค้าไป

วางจําหน่ายในช่วงนี้หรือไม่ 

  ที่ประชุมเห็นพ้องว่าควรรอให้ผ่านเดือนสิงหาคมไปก่อนและรอให้พ้ืนท่ีร้านใหม่เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จึงจะประสานงานเพื่อนําสินค้าไปวางจําหน่ายในโซนของโครงการร้าน ทั้งน้ี รศ.จุฑา

ทิพย์ ภัทราวาท จะขอประสานงานกับทางร้าน กฟผ. อีกครั้งว่าจะวางแผนให้พ้ืนที่โครงการฯ อยู่ใน

ส่วนใด 

 

วาระที่ 4  แผนการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือแผนการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop 

โดยแผนงานในระยะต่อไปประกอบด้วย 

1) การจัดเวทีเสวนาวิชาการ ประจําปี 2555 ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซ่ึง

จะจัดข้ึนทุกปีในวันที่ 15 กันยายน (วันสถาปนาสถาบันฯ) โดยปีน้ีกําหนดจัดข้ึนในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 

2555 และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดบู๊ทโครงการร้าน Farmer Shop เช่นเดียวกับ

ปีที่ผ่านมา 

2) โครงการของขวัญปีใหม่ ในช่วงวันที่ 1-15 ธ.ค. 2555 ขอความร่วมมือจากคุณ

ถนัด เบิกนา นํากาแฟเมืองกระบี่มาเปิดบู๊ทหน้าร้าน Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ 

3) มีแผนการดําเนินงานเปิดร้าน Farmer Shop ณ สถานที่ต่างๆ เช่น ไทยพีบีเอส 

หรือ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

4) การจัดเวทีเครือข่ายผู้ประกอบการ (Suppliers) ในทุกไตรมาส (ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยต้องกําหนดหัวข้อเสวนาและมีกิจกรรมให้ผู้ประกอบการได้รับ

ประโยชน์ และรับทราบถึงแผนการดําเนินงานของโครงการฯ ทั้งน้ีหากผู้ประกอบการไม่สามารถเข้า

ร่วมได้จะต้องมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของโครงการฯ พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารแก่

เครือข่ายผู้ประกอบการ โดยต้องให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมกบัโครงการด้วย 

5) การหาพ้ืนที่จัด Outlet ณ ตลาด อตก. จะต้องเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ และวางแผนระบบในเบื้องต้นมอบให้กรรมการผลัดเวรเข้า

ร้านทุกวัน โดยสินค้าที่เข้าวางจําหน่ายในร้านจะเป็นการฝากขายทั้งหมดและเคลียร์บิลทุกเดือน ซ่ึง
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จะมีการพัฒนาระบบไปพร้อมกันด้วย ทั้งน้ี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะเป็นผู้จัดหางบประมาณใน

การตกแต่งร้านค้า 

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1. ที่ประชุมหารือกรณีที่คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ได้รับการติดต่อจากคุณพิมพ์

จันทร์ เจ้าหน้าที่ไทยพีบีเอส ให้นําสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ไปวางจําหน่ายที่ไทยพีบีเอ

สอย่างเร่งด่วน โดยไม่ได้ประสานงานผ่าน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ก่อน และเนื่องด้วยขณะนั้น รศ.

จุฑาทิพย์ ได้เดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ทําให้คุณกาญจนา ไม่สามารถติดต่อ

สอบถามได้ โดยเข้าใจว่า รศ.จุฑาทิพย์ ทราบเรื่องแล้วจึงได้ประสานงานให้ผู้ประกอบการบางส่วน

นําสินค้าไปวางจําหน่ายที่ไทยพีบีเอส 

ซ่ึงที่ประชุมรับทราบ และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่ากรณีน้ีให้เป็นบทเรียนแก่

ผู้เกี่ยวข้อง ให้ระมัดระวังการนําสินค้าไปส่งในนามโครงการร้าน เนื่องจากกรณีน้ีหากเกิดความ

เสียหายต่อสินค้าของผู้ประกอบการ ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบเนื่องจากไม่ทราบเรื่องมาก่อน 

และแนะนําให้คุณกาญจนา พร้อมผู้ประกอบการที่นําสินค้าไปส่งให้แก่ไทยพีบีเอส เข้าพบผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องของไทยพีบีเอสให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับทราบข้อกําหนดของโครงการฯ ด้วย 

 

 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
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รายงานการประชมุโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

ครั้งที่ 001/ส.ค.55 

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาวสายสุดา    ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. นางสาวณัฐกานต์   สหวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

วัตถุประสงค์ในการประชุมเพ่ือเป็นการสรุปประเด็นปัญหาจากการดําเนินงานของรอบ

การรับสินค้าเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 และหาแนวทางปรับปรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประเด็นปัญหาที่พบ 

1.1  พบปัญหาความคลาดเคลื่อนในรายการสินค้าคงเหลือของข้าว ณ ส้ินงวดบัญชี ทั้ง

ฝั่งของร้าน Farmer Shop และ ห้องศูนย์ข้าว ซ่ึงปัญหาเกิดจากในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

กรกฎาคม ตรงกับวันหยุดทางราชการหลายวัน จึงทําให้มีปัญหาที่ผู้มารับสินค้า มารับไม่ตรงตาม

วันที่กําหนดและในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท่ีพนักงานประจําโครงการซ้ือข้าวฯติดภารกิจ ไม่ได้อยู่

ประจําห้องศูนย์ข้าว พนักงานขายร้าน Farmer Shop จึงได้ปฏิบัติหน้าที่แทน  

     ตามนโยบายปฏิบัติเดิม พนักงานขายร้าน Farmer Shop จะไม่สามารถมาหยิบ

สินค้าในห้องศูนย์ข้าวได้หากไม่ได้รับทราบจากพนักงานประจําโครงการซ้ือข้าวฯก่อน ด้วยเหตุน้ี

พนักงานร้าน Farmer Shop จึงได้นําสต็อกสินค้าของร้าน Farmer Shop ส่งมอบให้ลูกค้าแทน ซ่ึงใน

อดีตที่ผ่านมาการปฏิบัติงานในลักษณะน้ีไม่พบปัญหาแต่อย่างใดเนื่องจากพนักงานประจําของทั้ง 2 

ฝ่าย จะเคลียร์สต็อกสินค้ายืมเหล่านี้ภายใน 1 วันทําการ แต่เนื่องจากในรอบส้ินเดือนนี้มีลูกค้ามารับ

สินค้าในวันที่ 1 ส.ค. ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายก่อนวันหยุดยาวหลายราย ประกอบกับลูกค้าหน้าร้าน Farmer 

Shop ก็มีจํานวนมาก จึงอาจเป็นสาเหตุของความคลาดเคลื่อนดังกล่าว  

 ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมได้หารือ และสรุปเป็นนโยบายใหม่ คือ ในกรณีที่ลูกค้าโครงการ

ซ้ือข้าวฯ มารับสินค้าในขณะที่พนักงานประจําโครงการซ้ือข้าวฯ ไม่ได้อยู่ประจําในห้องศูนย์ข้าว ขอ

มอบหมายให้คุณประทิน สนริ้ว พนักงานร้าน Farmer Shop ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ประจํา

โครงการซ้ือข้าวฯชั่วคราว ในการบันทึกรับเงินสดจากลูกค้าในใบเสร็จรับเงินและนําส่งเงินสดพร้อม
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เงินสดรับของร้าน Farmer Shop ณ ส้ินวันทําการ และอนุญาตให้คุณประทินมาหยิบสินค้าในห้อง

ศูนย์ข้าวได้ ทั้งนี้ในรอบการส่งสินค้าแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่โครงการซ้ือข้าวฯจะจัดสินค้าแยกกองเป็น

รายลูกค้าเพ่ือความสะดวกในการหยิบสินค้า ซ่ึงเจ้าหน้าที่โครงการซ้ือข้าวฯ จะยังเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล 

สุ่มตรวจสอบสต็อกสินค้าอย่างสม่ําเสมอเช่นเดิม 

 

เลิกประชุมเวลา  10.20 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที ่7 (ภาคเช้า) 

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30-12.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

3.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ  นักวิจยัโครงการวิจัย Farmer Shop 

4.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สว.สก. 

5.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

6.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

7.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์                 กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

9. คุณรตันพงษ ์ จนัทะวงษ์   กลุ่ม ฟักข้าวไทยพัฒนา 

10. คุณศุภชัย  ศิริกุลพิบูลย์  กลุ่ม ร้านไลเฮงเภสัช 

11. คุณกัลยาณี  หยู่เอ่ียม กลุ่ม ไชโป้วหวานตราชฎา 

12. คุณณิชชารีย์  เชาว์ธํารงวรรธน์  กลุ่ม บริษัทเชาว์ธํารงวรรธน์เฮลท์ตี้ฟู้ดส์ จํากัด 

13. คุณอาลิษา  อาร์กุล กลุ่ม บริษัทโปรแพลนอุตสาหกรรม จํากดั 

14. คุณนัสยาลักษณ์   เนตรจรัสแสง กลุ่ม หจก.จรสัแสง 

15. คุณณฐมน  รัตนผล กลุ่มไร่รักษมน 

16. คุณณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา กลุ่ม บริษัทโจ-ล่ีแฟมิล่ี จาํกัด 

17. คุณวรรณวิมล  เฟื่องฟูสิน กลุ่ม ห้างตาวัน 

18. นางสาวรชัฎา  แก้วดวงดีบริษัท  กลุ่ม บางกอกพัฒนา ไวน์เนอรี่ จํากัด 

19. นางสาวนดีุ  เอ็มลูน่า กลุ่ม หจก.ฟลาวเวอร์ฟู้ด 

20. คุณสิงหา  มีชัยประเสริฐสุข กลุ่ม บริษัทศกลพรรณจํากัด 

21. คุณวันเพ็ญ  กาณจน์วัฒกลุ กลุ่ม ฟาร์มผึ้งเทพภักดี 

22. คุณเวชกร  กอบกุลไชย กลุ่ม บริษัทอินทัชธนกร จํากัด 

23. คุณวีรวรรณ  นทกุล กลุ่ม บริษัทโนวัส อินเตอร์เทรด จํากัด 

24. นางทิพวัลย์  วิเศษพุทธศาสน์ กลุ่ม บริษัท T&P MARKETING 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจยัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2. นายสนธยา  สีแดง   เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 
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3.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

4.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร ์  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

5.  นางสาววิภาดา  ช่วยด้วง  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

4.  นายงสาววันวิสาข์  ยวงใย  เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย  

 

เริ่มประชุม   9.30 น. 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวเปิดการประชุม

โครงการคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 7 และช้ีแจ้งรายละเอียดของงาน โดยช่วงเช้าจะเป็นการ

คัดเลือกสินค้าร้าน Farmer Shop ช่วงบ่าย จะเป็นเวทีระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในหัวข้อ 

“แนวทางการขับเคล่ือนธุรกิจ Farmer Shop”   

ช่วงเช้า 

08.30 - 09.00 น. :  ลงทะเบียน / กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดสินค้า  

  / ถ่ายรูปสินค้า  

09.00 - 09.10 น.  : กล่าวเปิดการประชุม  

  โดย ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

09.10 – 10.00 น. : ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop และเงื่อนไขการส่ง

สินค้าเข้า ร้าน Farmer Shop โดย รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  

ภัทราวาท,และ คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  

10.00 – 12.00 น.  : นําเสนอสินค้าเพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือก และสรุปผลการ

ตัดสินโดย คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า 

12.00 - 13.00 น.  : รับประทานอาหารกลางวัน  

  

 ช่วงบ่าย 

 12.30 - 13.00: น.  : ลงทะเบียน  

 13.00 - 13.30 น. :  กล่าวเปิดและช้ีแจงรายละเอียดการประชุม โดย ผู้อํานวยการ

สถาบัน วิชาการด้านสหกรณ์  

 13.30 – 14.30 น. :    เวทีระดมความคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการ

ขับเคล่ือนธุรกิจ Farmer Shop ประเด็น:  

(1)  ข้อเสนอสําหรับผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมกับ 

Farmer Shop 

(2)  องค์ความรู้ที่ต้องการ ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการ

ขับเคล่ือน 
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   กลุ่ม 1 : วิทยากรประจํากลุ่ม : คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  

     กลุ่ม 2 : วิทยากรประจํากลุ่ม :  

      คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ 

     กลุ่ม 3 : วิทยากรประจํากลุ่ม : คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  

     กลุ่ม 4 : ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ  

      และคุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์ 

 14.30 – 15.20 น. :  นําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 10 นาที) โดย 

ตัวแทนกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม 

 15.20 - 16.00 น.  : สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย และกล่าวปิดการประชุม  

   โดย  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 16.00 น.  : ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงรายละเอียดโครงการร้าน Farmer Shop ซ่ึงมีสโลแกนว่า 

“ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” วิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่มีผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็น

เจ้าของร่วมกัน” ความหมายของแบรนด์ และคุณบุญซื่อ 
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แนวคิดธุรกิจ 

 ตัวแบบร้านค้าปลีกทางเลือกภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” จะครอบคลุม ระบบบริหาร

จัดการตั้งแต่กิจกรรมระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้าของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูป ได้แก่ 

ระบบจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตของผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกการพ่ึงพาและ

ร่วมมือกัน (ที่สําคัญ ได้แก่ สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบ OTOP 

และ SMEs) การพัฒนาคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า ระบบการ

บริหารจัดการร้านค้าปลีก (การจัดหา การกําหนดราคาสินค้า การรับรองคุณภาพ และการจําหน่าย

สินค้า) 

ซ่ึงเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การสนับสนุนและให้ความสําคัญว่าจะทํา

อย่างไรเพื่อที่จะดูแลผู้ประกอบการอย่างไรให้มีธุรกิจที่ยั่งยืน 

องค์กรที่รับผิดชอบ 

Farmer Shop จะดําเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยตัวแบบร้าน Farmer Shop จะจัดตั้งและดําเนินการ 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พันธกิจ 

มุ่งพัฒนาระบบการจัดการโซ่อุปทาน ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ ที่มีจิตสํานึกการพ่ึงพา

และร่วมมือกันในการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และ

หันมาเป็นลูกค้าประจํา 

กระบวนการทั้งหมดเป็นการจัดการโซ่อุปทานอาหาร ซ่ึงเป็นส่ิงที่สําคัญ เพราะมีความ

เกี่ยวข้องกับตัวผู้ผลิต วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ของผู้ประกอบการขนส่ง กระบวนการโลจิสติก 

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการบริหารจัดการ ค้าส่ง ค้าปลีก ไปจนถึงผู้บริโภค ตรงน้ี

จะใช้เทคนิคการบริหารจัดการมาใช้กับเครือข่ายผู้ประกอบการ ส่ิงที่สถาบันฯมีนั้นคืออาวุธประจํา

มือ คือคุณค่าสหกรณ์ทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม มีจิตสํานึกที่จะร่วมมือ รวมพลังกัน ที่

จะขับเคล่ือนโครงการร้าน Farmer Shop ให้บรรลุเป้าหมายให้เป็นที่เช่ือถือ ไว้วางใจแก้ผู้บริโภคและ

หันมาเป็นลูกค้าประจํา 

องค์ความรู้ที่นํามาบริหารจัดการครอบคลุมทั้งกิจกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา  มี

ทั้งหมด 5 ข้ันตอน ซ่ึงการคัดเลือกสินค้าในวันนี้อยู่ใยกระบวนการช้ันล่างสุด  
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กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer 

Shop  

ข้ันที่ 1 การสร้างเครือข่ายอุปทานในสินค้า 3 หมวด ได้แก่ อาหาร อุปโภค และของใช้ของ

ที่ระลึก 

ข้ันที่ 2 การพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานและยั่งยืน 

ข้ันที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

ข้ันที่ 4 การจําหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค และการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก 

ข้ันที่ 5 การสร้างแบรนด์ Farmer Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางแบรนด Farmer Shop

การจําหนายสินคาแกผูบริโภค
การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีก

การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน

การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน
และย่ังยืน

อาหาร สินคาอุปโภค ของใช-ของที่ระลึก
การคัดสรรสินคา 3 หมวด

1)

2)

3)

4)

5)

การสรางเครือขายอุปทานในสินคา 3 หมวด 
(อาหาร สินคาอุปโภคบริโภค  
และของใช-ของที่ระลึก)

การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน
และการ พัฒนาบรรจุภัณฑภายใตภาคี 

หนวยงานพันธมิตร ไดแก สถาบันอาหาร 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน 
(ระบบผลิต-จัดหา-สงมอบ-

ตรวจสอบยอนกลับ)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รานคาปลีกเพื่อจําหนายสินคา 

ในราคาเปนธรรม

การสรางแบรนดFarmer Shop
ภายใตแนวคิด “รานคาปลีกทางเลือก 
ท่ีมีสินคามีคุณภาพ ราคาเปนธรรม 

และเปนสินคาของคนไทย”
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โครงสร้างธุรกิจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างสรรค์คุณค่าของระบบธุรกิจ Farmer Shop 

 

โดยขณะน้ีเจ้าหน้าที่โครงการได้จัดทําเว็บไซต์ของร้าน Farmer Shop ไว้ในเว็บไซต์ของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ http://cai.ku.ac.th/farmershop/html/index.html โดยมีรายละเอียด

ความเป็นมา กระบวนการดําเนินงาน และรายละเอียดของสินค้าท่ีผ่านการคัดเลือกพร้อมมี Story 

ของสินค้าแต่ละชนิด โดยยกตัวอย่าง Story ของผลิตภัณฑ์สบู่สามอนงค์ (Trio Soap) นอกจากน้ียังมี

การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น Facebook ด้วย 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เสนอภาพการจัดกิจกรรม เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการร้าน 

Farmer Shop งานมหกรรม สกว. Outlet ณ ตลาดสุขใจ Outlet กฟผ. 

จากน้ันกล่าวถึงระเบียบการเป็นสมาชิก พร้อมยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในโครงการ เช่น 

ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณธรรม ข้าวเกิดบุญ โดยจะใช้ข้าวทั้งสองแบรนด์นี้เปน็โครงการส่ังซื้อข้าวจากชาวนา 
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ผลิตภัณฑ์น้ํานมข้าวโพดจากไร่สุวรรณ น้ําฟักข้าว หรือไอศครีมสไตล์อิตาเลียน ชาใบหม่อนออร์แก

นิคกาญจนา พริกแกงแม่เกตุ กล้วยเล็บมือนางศรีภา กระเจี๊ยบและบล็อกโคลีอบกรอบไพรทิพ 

กาแฟชุมพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชมพูพันทิพย์ 

เมื่อ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  กล่าวชี้แจงรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอเปิด

เวทีเชิญคณะกรรมการให้มุมมองการเข้าร่วมโครงการ Farmer Shop 

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเล่ามุมมอง ตอนแรกนั้นที่

เข้ามาช่วยในโครงการ คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญของอนาคต ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันพัฒนาตรงน้ี สินค้า

ไทย คนไทยไม่ใช้ มีข้อจํากัดแค่วงแคบ เราจะขยายตลาดให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไร การจะ

ประสบความสําเร็จนั้น เริ่มด้วยพ้ืนฐานของตัวสินค้าต้องได้คุณภาพ เราจะได้ของที่ดี เราต้องมองไป

ที่เกษตรกรที่จะส่งวัตถุดิบให้เราด้วย เพราะฉะนั้น เราจะได้ของดี ผู้ผลิตหรือเกษตรกรก็ต้องดีด้วย 

คือ เราจะต้องมองไปที่ตัวของเกษตรกรด้วย เมื่อไรที่เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปาก ไม่ถูกเอารัด

เอาเปรียบจนต้องท้ิงอาชีพไป มันคงส่งผลระทบถึงความม่ันคงทางอาหารด้วย ก็เลยมองว่า

กระบวนการที่จะประสบความสําเร็จก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้คนกลุ่มหนึ่งสามารถยืนอยู่ได้ในระบบ

น้ี ก็เลยอยากจะช่วยผู้ประกอบการว่าเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะพัฒนาไปด้วยกัน เราจะดูเรื่อง

วัตถุดิบ ผู้แปรรูป SME ผู้บริโภคได้ของมีคุณภาพ สุขภาพดี อยากจะชวนผู้ประกอบการมาช่วย

พัฒนาตรงนี้ แล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คง มีความม่ันคงทางอาหารร่วมกัน ทั้งเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขายของไทย เกษตรกรอยู่ในอาชีพของเขาได้ เราจะประสบ

ความสําเร็จนั้นให้มองต้นน้ําด้วยให้เขาสามารถอยู่ได้ ให้ดู contace farm รู้ว่าวัตถุดิบมาจากไหน ใน

อนาคตเรื่อง food safty นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญการรู้ว่าวัตถุดิบมาจากไหน จะเป็นช่องทางหนึ่งให้สินค้า

เราโดดเด่นกว่าคนอ่ืน 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวต่อว่าสิ่งที่ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เป็นเรื่องการ

เช่ือมโยงนโยบายของรัฐ  ซ่ึงมีหลายหน่วยงานได้ทํา เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ส่ิงที่น่า

เป็นห่วง คือ ทางภาครัฐมีนโยบายมากมายและคล้ายกับส่ิงที่สถาบันฯกําลังทําอยู่ แต่ดําเนินการ

แตกต่างกัน เช่น รัฐมีแนวคิดที่จะเช่ือมโยงผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ทําอย่างไรที่จะผลักดันให้

เขาสู่โลกและอาเซียน แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองเห็นช่องว่าง คือ หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน

ส่งเสริมงานกันไปคนละด้าน แต่ทางผู้ประกอบการยังมองเห็นช่องว่าง ทางร้าน Farmer Shop เองจะ

เขามาทําหน้าที่ในการประสานงานช่วยทั้งตัวผู้ประกอบการเองและตัวผู้บริโภค ทางสถาบันฯ 

มองเห็นว่าจุดหนึ่งที่น่าจะทําได้อย่างรวดเร็ว คือ เราต้องมีการประสานงานกับผู้ประกอบการ ซ่ึง

สถาบันฯจะเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างเกษตรกรที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบ รัฐบาลพยายามที่จะช่วยเหลือ 

แต่คิดว่าเป็นไปได้อยาก เพราะ รัฐไม่เป็นผู้ซ้ือวัตถุดิบ เกษตรกรต้องประสานงานกับผู้ประกอบการ

โดยตรง จะเป็นการเช่ือมโยงที่เข้าถึงได้จริง 
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Farmer Shop จะเป็นสถานท่ี เป็น outlet จําหน่าย ที่เป็นทางเลือกของผู้ประกอบการบาง

กลุ่มเท่านั้น ซ่ึงคงจะตรงกับนโยบายของประเทศในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น

การสร้างคุณค่า ก็คือ แบรนด์ Farmer Shop เป็นเรื่องของการรณรงค์ให้ผู้บริโภคที่เห็นคุณค่าของ

การเกษตรไทย ผู้ประกอบการรายย่อย 

คุณศรุดา โลหะนะ พูดในแง่ผู้ผลิตอาหารจําหน่ายในประเทศ การผลิตในประเทศต้องขอ

อนุญาตผลิตอาหารก่อน ข้ันแรก ขออนุญาตสถานที่ผลิต เช่น ความสะอาด GMP ถ้าเป็นอาหาร

พร้อมบริโภคทันที กระทรวงสาธารณสุขมีข้อกําหนดว่า ถ้ามีต้นทุนค่าใช่จ่ายไม่มากพอ ให้ใช้

มาตรฐานที่ต่ํากว่า GMP คือ primary GMP ถ้าผ่านตามเกณฑ์แล้ว ต่อมา คือ การขออนุญาตของตัว

ผลิตภัณฑ์ ขอเลข อย. 

อนาคตจะมีการเปิดประเทศเข้าสู่อาเซียน ก็จะมีการเน้นเรื่องคุณภาพการผลิต เพราะจะมี

ผลิตภัณฑ์จากประเทศใกล้เคียงและจากประเทศของเรามาแข่งขันกัน  ผู้ผลิตต้องเน้นเรื่องคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เป็นหลักและความสะอาดด้วย การผลิตอาหารเพ่ือส่งออกต่างประเทศ ต้องดูว่าคู่ค้ามีขอ

กําหนดเรื่องคุณภาพอย่างไร เช่น GMP HACCP ซ่ึงผู้ผลิตต้องปฏิบัติตาม  

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop บอก

เล่าประสบการณ์ เคยส่งสินค้าในห้างสรรพสินค้ามาก่อน แต่ประสบปัญหาถูกค้า GP ต้องออกจาก

ห้าง เพราะไม่สามารถสู่ราคาได้ อาจารย์ จุฑาทิพย์ ชวนมาร่วมโครงการ จึงเห็นว่ามีช่องทางที่จะ

สามารถอยู่รอด สินค้าที่ผลิตโดยคนไทย บริโภคโดยคนไทย มีบรรจุภัณฑ์ที่ดี แต่โดนค่า GP ก็ไม่ไหว 

เพราะทําไปก็ไม่ได้อะไรเลย มีช่องทางไหนที่จะอยู่รอดก็ต้องทํา ซ่ึงช่องทางน้ีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่

ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วเราก็ยังสามารถท่ีจะอยู่ได้ ไม่ได้หวังกําไร แค่พออยู่ได้ มีกําไรอย่าง

สมเหตุสมผล และตามมาด้วยสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค  

คุณสุขุม ไวทยธํารง กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop งานของอาจารย์เป็น

การวิจัยเชิปฎิบัติการ หาข้อมูลแล้วหาข้อที่ดีที่สุดมาให้เราปฎิบัติ ล่าสุดได้มีการไปออกบู๊ท สกว. เรา

ไปยืนมีลูกค้าเดินเข้าร้าน ลูกค้ารู้ว่าเราทําอะไร ถ้าเราได้แนะนําได้ประชาสัมพันธ์สินค้า ผู้คนก็จะ

เข้าใจและซ้ือสินค้าเรา การที่เรามาร่วมกับ Farmer Shop นั้นเป็นช่องทางที่ดีแล้ว 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ทําผลิตภัณฑ์

กล้วยเล็บมือนาง ซ่ึงเป็นสินค้าเกษตรโดยตรง ถ้าไม่มีอาจารย์ให้คําปรึกษาคงจะเลิกทําไปแล้ว เลย

เกิดความคิดใหม่ที่จะร่วมใจกับอาจารย์ ให้เกษตรกรรักในส่ิงที่ตัวเองปลูก ผู้ปลูกกล้วยร่วมกันนํามา

ผลิตและส่งออก ส่ิงที่คิดว่าผลิตได้ ขายได้ดี แต่เมื่อวัตถุดิบขาด ก็ต้องกลับมาสู่จุดเดิม ถ้าสินค้าเราดี

จริง เราพัฒนาได้คุณภาพจริง เราจะไปได้ไกล แต่ที่เราขาดนั้น คือ องค์ความรู้ 
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คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ได้รับการคัดเลือก

สินค้ามาเหมือนท่านอ่ืนๆ เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสมุนไพร ถ้าเกี่ยวกับอาหาร เครื่องใช้ ไม่ค่อยจะมี

ปัญหาเท่าไร  สินค้าพวกสมุนไพร เช่น เครื่องสําอางค์ สบู่ เป็นสินค้าเกี่ยวกับความเช่ือถือ ถ้าไม่มี

การโปรโมทก็จะเข้าถึงอยาก คนขายต้องมีความรู้ ปัญหาของผู้ประกอบการ คือ ต้องมีองค์กรมา

ช่วยสนับสนุน ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุน จะใหญ่เร็วไม่ได้ ถ้าสร้างฐานลูกค้าไม่พอ แล้วเมื่อเปิดตัวเรา

จะถูกเบียด ระบบการค้าของสถาบันฯ เป็นช่องทางหนึ่ง ถ้ามีอาเซียน ทุกอย่างจะไร่ขอบเขต 

เพราะฉะนั้นก็ต้องมีองค์กร สถาบันมาช่วยขับเคล่ือน อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสแล้วจะรู้ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop การทําร้าน Farmer Shop 

ไม่ได้มองที่การจะมียอดขายเพิ่มหรือไม่ แต่จะมองที่แผนระยะยาวเพ่ือเป็นทางเลือก ซ่ึงเมื่อท่านใด

เป็นสมาชิกแล้ว ก็ไม่ได้ปิดกั้นการทําธุรกิจในช่องทางอ่ืนๆของสมาชิก ความตั้งใจของ Farmer Shop  

1. สินค้าเป็นสินค้าคุณภาพ 

2. ให้ความสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมต้นน้ํา นั้นก็คือ วัตถุดิบ ถึงแม้ว่าเราจะขายสินค้าได้ดี 

แต่ถ้าขาดวัตถุดิบเราก็ดําเนินการต่อไม่ได้ สถาบันฯจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร

มากกว่า แต่ที่มารวมกับท่านผู้ประกอบการ เพราะท่านมีพลังที่จะแก้ปัญหาเกษตรกรไทยที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพอนําชุดความรู้ของการนําโซ่อุปทานมาจัดคนท่ี

มีบทบาทสําคัญข้ึนมาใน foodchain ทันที ร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ที่ผู้ผลิตรวมทั้ง

เกษตรกรเป็นเจ้าของร่วมกัน 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการนําเสนอสินค้าที่นํามาร่วม

คัดเลือกในวันนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. คุณรัตนพงษ์ จันทะวงษ์ กลุ่ม เกษตรฟักข้าวไทยพัฒนา ผลิตน้ําฟักข้าวพร้อมด่ืม มี

นโยบายเพ่ือต้องการให้คนมีสุขภาพดี กินอาหารที่มีประโยชน์ ได้รับมาตรฐาน อย. มีสมาชิก 50 ราย 

มีสมาชิกอยู่ในจังหวัด นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร มีเนื้อที่ 50 ไร่ มี

การศึกษาเรื่องของผลผลิต วิจัยพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ เพ่ือพัฒนาให้ได้ผลผลิตสูงข้ึน มหา

วิทยาลับราชภัฏนครปฐม ช่วยดูเรื่องการปลูกและ การพัฒนาเมล็ด ดูช่วงของการเก็บเกี่ยวว่าช่วงใด

มีคุณค่าทางอาหารสูง สินค้าที่นํามาเสนอ  

1. น้ําฟักข้าว (ไม่มีน้ําตาล) บรรจุขวดแก้ว ขนาด 180 cc. 

2. น้ําฟักข้าว (มีน้ําตาล) บรรจุขวดแก้ว ขนาด180 cc. 

2. คุณศุภชัย ศิริกุลพิบูลย์ ร้านไลเฮงเภสัช ผลิตยาฮาเตอร์เจล เป็นยาทาแก้อาการปวด

ข้อ กระดูก ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ละคายผิว ไม่ผสมสารเคมี เป็นสมุนไพรสกัดเข้มข้น 
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ปัญหาที่พบในการขาย คือ ต้องใช้ความน่าเช่ือถือ โดยการให้เซลล์ไปเสนอตามร้านขายยาก่อน และ

ให้ทดลองก่อน ร้านจะให้ฝากขาย ถ้าผลิตภัณฑ์ดีจริงถึงจะซ้ือ สินค้าที่นํามาเสนอ  

1. ยาฮาเตอร์เจล ขนาด 40 กรัม 

2. ยาฮาเตอร์เจล ครีมคูล ขนาด 40 กรัม 

3. นางกัลยาณี หยู่เอี่ยม ไชโป้วหวานตราชฎา เป็นผู้ผลิตไชโปวหวาน ซ่ึงเป็นผู้ผลิตต้นน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา และผลิตขิงดอง เป็นผู้ผลิตกลางน้ําและปลายน้ํา วัตถุดิบไชโปว จะใช้การให้

เมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรไปปลูก ปลูกในแถบ โพธาราม ราชบุรี ปลูกในฤดูหนาวของทุกปี เมื่อครบ 45 

วันเกษตรกรจะมาส่งที่โรงงาน ปัญหาที่พบ วัตถุดิบไม่พอในการผลิต จึงทําการปรึกษากับเกษตรกร

ผู้ปลูก ได้ข้อสรุปว่าปลูกฤดูฝนด้วยแต่ต้นทุนจะสูง ได้ผลผลิตน้อย ได้รับมาตรฐาน GMP Codex 

HACCP การตลาดในประเทศ 75 % (moderntrade, Big C ,Foodland ของ the mall) ต่างประเทศ 25 

% เป็น OEM เขาเอาไปบรรจุเอง และ เอาไปประกอบอาหาร 10% สินค้าที่มาเสนอ 

1. ไชโป้วตราชฎา ชนิดหัว บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม 

2. ไชโป้วตราชฎา ชนิดฝอย บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม 

3. ไชโป้วตราชฎา ชนิดลูกเต๋า บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม 

4. ไชโป้วตราชฎา ชนิดสับ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม 

5. ไชโป้วตราชฎา ชนิดแว่น บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม 

6. ไชโป้วตราชฎา ชนิดเค็ม บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม 

7. ไชโป้วลูกเต๋า 3 รส บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 150 กรัม 

8. เกี้ยมฉ่าย 3 รส  บรรจุถงุพลาสติก ขนาด 300 กรัม 

9. ผักดองเปรี้ยว บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 400 กรัม 

10. ขิงดองเต้าเจี้ยว บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 150 กรัม 

4. น.ส.ณิชชารีย์ เชาว์ธํารงวรรธน์ บริษัทเชาว์ธํารงวรรธน์เฮลท์ต้ีฟู้ดส์ จํากัด ผลิต

แคบหมูอบลมร้อนสําเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์ 2 แบบ คือ แคบหมูอบลมร้อนสําเร็จรูป และแคบหมูอบ

ลมร้อนกึ่งสําเร็จรูป แต่ไม่ได้เอาแคบหมูอบลมร้อนกึ่งสําเร็จรูปมา เนื่องจากข้ันตอนบรรจุภัณฑ์ยังไม่

ลงตัว ผลิตภัณฑ์มาจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทุนจาก สกว. 

จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่องสุขภาพ ไม่ผ่านกระบวนการทอดน้ํามัน ใช้

การอบรมร้อน ปริมาณไขมันจึงลดลง ได้มาตรฐาน อย. 
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การตลาด กําลังดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเปล่ียนพฤติกรรมการกินของทอด ให้

มาคํานึงถึงสุขภาพ สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. แคบหมูอบลมร้อนสําเร็จรูป บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 35 กรมั 

2. แคบหมูอบลมร้อนสําเร็จรูป บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 65 กรัม 

3. แคบหมูอบลมร้อนสําเร็จรูป บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 130 กรัม 

5. คุณอาลิษา อาร์กุล บริษัทโปรแพลนอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตภัณฑ์ส่งออก 90% ขาย

ในประเทศ 10% สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. Sweet Chili Sauce บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 370 กรัม 

2. Suki Yaki Sauce บรรจุในขวดแก้ว ขนาด830 กรัม 

3. Red Curry Paste บรรจุในขวดแก้ว ขนาด240 กรัม 

4. Green Curry Paste บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 240 กรัม 

5. แป้งสําเร็จรูปขนมคุกกี้เนย บรรจุถุงฟอยด์ ขนาด 400 กรัม 

6. แป้งสําเร็จรูปฮะเก๋า บรรจุถุงฟอยด์ ขนาด400 กรัม 

7. แป้งสําเร็จรูปขนมบัวหิมะ บรรจุถุงฟอยด์ ขนาด 460 กรัม 

8. แป้งสําเร็จรูปขนมปุยฝ้าย บรรจุถุงฟอยด์ ขนาด 400 กรัม 

9. Chili Sauce บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 320 กรัม 

6. คุณนัสยาลักษณ์ เนตรจรัสแสง หจก.จรัสแสง ผลิตสินค้าหลัก คือ มะม่วงกวน 

วัตถุดิบ ปลูกเอง มีเนื้อที่ 200 กว่าไร่ มะม่วงปลอดสารพิษ ปลูกแบบธรรมชาติ ไม่เน้นสารเคมี 

มะม่วงจะมีกลิ่นหอม มี 3 รส ไม่ปรุงแต่งรส ใช้ความหวานของมะม่วงเป็นหลัก ไม่เติมน้ําตาล แต่ละ

รสชาติได้รับความหอมของมะม่วงแบบธรรมชาติ 

ปัญหา มะม่วงจําหน่ายในประเทศยังไม่มีการส่งออก เพราะวัตถุดิบไม่เพียงพอ สินค้าที่

นํามาเสนอ 

1. มะม่วงกวนอนามัย บรรจุกล่องพลาสติก ขนาด 140 กรัม 

2. มะม่วงกวนอนามัย บรรจุกล่องพลาสติก ขนาด 280 กรัม 

3. หน่อไม้อนามัย บรรจุถุงพลาสติกอัดสุญญากาศ ขนาด 300 กรัม 

4. ขิงดองเต้าเจี้ยว บรรจุขวดแก้ว ขนาด 250 กรัม 

5. ขิงดองสามรส บรรจุขวดแก้ว ขนาด 340 กรัม 
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7. คุณณฐมน รัตนผล ไร่รักษมน ผลิตภัณฑ์ขายดี มะขามแกะเม็ด ส่งประเทศฝรั่งเศส 

เนื้อนุ่มบาง ปลูกแบบปลอดสารเคมี ใช้มูลวัวเป็นปุ๋ยในไร่ มะขามอบน้ําตาลทรายแดง ใช้น้ําตาลไม่

ฟอกสี นําตาลอ้อย สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. มะขามหวานแกะเม็ด 550 กรัม 

2. น้ํามะขามหวานเข้มข้น 550 ml., 350 ml. 

3. น้ํามะขามหวานสกัดพร้อมดื่ม(Sugar Free) 125 ml. 

4. แยมมะขามหวาน 350 ml. 

5. กล้วยน้ําว้าอบธรรมชาติ 350 กรัม 

6. กล้วยน้ําว้าอบน้ําผึ้ง 400 กรัม 

7. กล้วยหักมุกไส้มะขาม 120 กรมั 

8. มะขามหยี 100 กรัม 

9. สบู่มะขาม 80 กรัม,125 กรัม 

10. แชมพูมะกรูด&ใบหมี่ 250 ml., 350 ml., 550 ml. 

11. สบู่เหลวมะขาม&น้ําผึ้ง 350 ml. 

8. นายณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา บริษัทโจ-ล่ีแฟมิล่ี จํากัด ผลิตภัณฑ์ผลไม้กรอบ 100% เวลบี

และเวจจ้ี ได้มาตราฐาน GMP HACCP ฮาลาล โดยผลิตภัณฑ์ เวลบี ทําให้กรอบโดยใช้ ความเย็น

แบบ Freez dry คุณค่าทางอาหารยังคงเหมือนผลไม้สด เวจจ้ี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเหมาะกับ

วัยรุ่น มีขายใน 7-11 ใช้กระบวนการทอดสุญญากาศ ใช้น้ํามันลําข้าวในการทอด ที่อุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียส ดังนั้นตัววิตามินยังคงอยู่ แต่คุณค่าทางสารอาหารจะน้อยกว่าของเวลบี และราคา

ถูกกว่า สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. สตรอเบอร์รี่กรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 30 กรัม 

2. กล้วยกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 30 กรัม 

3. ขนุนกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 25 กรัม 

4. กระเจี๊ยบกรอบ บรรจุถงุพลาสติก ขนาด15 กรัม 

5. สับปะรดกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด25 กรัม 

6. มะม่วงกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 25 กรัม 
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9. คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูกลิ่น ห้างตาวัน ผลิตภัณฑ์กะปิ ได้รับรางวัลในงานเกษตร

แห่งชาติ แล้วพัฒนาต่อยอดเป็นกะปิในน้ํามันถั่วเหลือง และสินค้าที่บริโภคได้ทันที สะดวก เช่น 

น้ําพริกกะปิสําเร็จรูป น้ําพริกลงเรือ กะปิหวานจิ้มผลไม้ สินค้าที่นํามาเสนอ  

1. กะปิในน้ํามันถั่วเหลือง บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 170 กรัคุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสินม 

2. กะปิในน้ํามันถั่วเหลือง บรรจุซองพลาสติก 

3. กะปิวัน สูตร 1 บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 550 กรัม 

4. กะปิวัน สูตร 1 บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 250 กรัม 

10. นางสาวรัชฎา แก้วดวงดี บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จํากัด ผลิตน้ําผลไม้อัด

ก๊าซ เด็กๆสามารถท่านได้ บรรจุแบบ คูลซิลล์ รักษาสารอาหารได้ ได้มาตรฐาน อย. GMP ฮาราล 

สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. องุ่นอัดก๊าซ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 275 ml. 

2. แอปเปิ้ลอัดก๊าซ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 275 ml. 

3. มิกซ์เบอรี่อัดก๊าซ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 275 ml. 

4. เลม่อนอัดก๊าซ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 275 ml. 

11. นางสาวนุดี เอ็มลูน่า หจก.ฟลาวเวอร์ฟู้ด ผลิตเมล็ดทานตะวันแปรรูปและเมล็ด

ธัญพืชแปรรูปต่างๆ เจ้าของกิจการเป็นผู้ส่งเสริมการเกษตร ปลูกทานตะวัน เป็นสินค้าไม่ใส่สารกัน

บูด บรรจุสุญญากาศ เก็บได้นาน  สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. ทานตะวันแผ่นบรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม 

2. งาแผ่นผสมน้ําผึ้งบรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม 

3. เมล็ดแตงโมแผ่นบรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม 

4. เมล็ดฟักทองแผ่นบรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม 

5. อัลมอนด์อบ(ลอกเยื่อ)บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม 

6. เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือก บรรจุซองพลาสติก ขนาด 80 กรัม   

 7. เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือก บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม 

8. เมล็ดฟักทองอบน้ําผึ้งบรรจุซองพลาสติก ขนาด 25 กรัม 

9. เมล็ดแตงโมอบน้ําผึ้ง บรรจุซองพลาสติก ขนาด25 กรัม 

10. ถั่วลิสงอบ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 50 กรัม 
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11. เมล็ดแตงโมอบ บรรจุซองพลาสติก ขนาด25 กรัม 

12. เมล็ดทานตะวันอบน้ําผึ้ง บรรจุซองพลาสติก ขนาด 35 กรัม 

13. ถั่วลิสงอบ รสน้ําผึ้ง บรรจุซองพลาสติก ขนาด 50 กรัม 

14. ข้าวโภชนา บรรจุถุงพลาสติก ขนาด300 กรัม 

15. เมล็ดแตงโมอบ รสด้ังเดิม บรรจุซองพลาสติก ขนาด 15 กรัม 

16. เมล็ดแตงโมอบ รสต้มยําแซ่บ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 15 กรัม 

17. เมล็ดทานตะวันอบกระเทียม บรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม 

18. เมล็ดฟักทองอบ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 25 กรัม 

19. อัลมอนด์อบน้ําผึ้ง บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม 

20. เมล็ดทานตะวันเคลือบมอคค่า บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม 

21. เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลต บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม 

22. เมล็ดฟักทองเคลือบช็อคโกแลต รสชาเขียว บรรจุซองพลาสติก ขนาด 25 กรัม 

23. กล้วยตาก บรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม 

24. น้ํามันทานตะวันธรรมชาติ บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1 ลิตร 

12. คุณสิงหา มีชัยประเสริฐสุข บริษัทศกลพรรณ จํากัด ปลาหมึกอบกรอบปรุงรสบรรจุ

ถุงฟอยด์ การบรรจุฟอยด์ทําให้สินค้าเก็บได้นาน ปกติส่งออกประเทศญ่ีปุ่น. บรรจุภัณฑ์ไม่มีสารดูด

ความชื่น เป็นการอบกรอบโดยไม่ใช้สาร ไม่มีสารปนเปื่อน มีมาตรฐาน อย สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. ปลาหมึกอบกรอบปรุงรสบรรจุถุงฟอยด์ ขนาด 70 กรัม  

13. คุณวันเพ็ญ กาณจน์วัฒกุล ฟาร์มผึ้งเทพภักดี  สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. น้ําผ้ึงดอกไม้ป่า บรรจุขวดแก้ว ขนาด 600 กรัม 

2. น้ําผ้ึงดอกไม้ป่า บรรจุขวดแก้ว ขนาด 280 กรัม 

3. น้ําผึ้งเดือน 5 บรรจุขวดแก้ว ขนาด 1,050 กรัม 

4. น้ําผ้ึงดอกล้ินจี่ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 250 กรัม 

5. เกสรผ้ึงบรรจุขวดแก้ว ขนาด 350 กรัม 

6. ขมิ้นน้ําผึ้ง สมุนไพรขัดผิว ห่อพลาสติก ขนาด 100 กรัม 

7. ขมิ้นน้ําผึ้ง สมุนไพรขัดผิวผสมผงแร่+น้ําแร่ห่อพลาสติก ขนาด 120 กรัม 

8. สบู่น้ําผึ้งห่อพลาสติก ขนาด 100 กรัม 

9. สบู่น้ําผึ้งห่อพลาสติก ขนาด 50 กรัม 
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14. คุณเวชกร กอบกุลไชย บริษัทอินทัชธนกร จํากัด  ผลิตน้ําผลไม้ shape c สินค้าที่

นํามาเสนอ 

1. น้ํามังคุดบรรจุขวดแก้ว ขนาด 300 ml. 

2. น้ําทับทิมบรรจุขวดแก้ว ขนาด 300 ml. 

3. น้ํามังคุดผสมน้ําเสาวรส บรรจุขวดแก้ว ขนาด 250 ml. 

4. น้ําสับปะรดผสมใบโหระพา บรรจุขวดแก้ว ขนาด 250 ml. 

5. น้ําสมอผสมมะขาม บรรจุขวดแก้ว ขนาด 250 ml. 

15. คุณวีรวรรณ นทกุล บริษัทโนวัส อินเตอร์เทรด จํากัด ผลิตยาสีฟันสมุนไพร เป็นสูตร

สมุนไพรเข้มข้น ใช้เท่าเมล็ดถั่วเขียว สรรพคุณ บํารุงเหงือก ลดกล่ินปาก อาการปวดฟัน  ได้รับ

มาตรฐาน GMP HACCP ฮาราล อย. สินค้าที่นํามาเสนอ  

1. ยาสีฟันเดนตาเมท บรรจุหลอดพลาสติก ขนาด 100 กรัม 

2. ยาสีฟันเดนตาเมท บรรจุหลอดพลาสติก ขนาด 40 กรัม 

3. ยาสีฟันเดนตาเมท บรรจุหลอดพลาสติก ขนาด 18 กรัม 

16. นางทิพวัลย์ วิเศษพุทธศาสน์ บริษัท T&P MARKETING สินค้าที่นํามาเสนอ 

1. ผงโรยข้าวรสปลาและสาหร่ายบรรจุกล่องกระดาษ ขนาด 30 กรัม 

2. ผงปรุงข้าวรสเจ บรรจุกล่องกระดาษ ขนาด30 กรัม 

3. ปลาข้าวสารทอดกรอบ บรรจุถุงฟอยด์ ขนาด 50 กรัม 

4 .ผงโรยข้าวรสปลาและสาหร่าย (เผ็ด) บรรจุกล่องกระดาษ ขนาด 30 กรัม 

5. ผัดไทพร้อมปรุง บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 185 กรัม 

เมื่อจบการนําเสนอผลิตภัณฑ์จากตัวแทน 16 รายแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอนัดการ

ประชุมในภาคบ่ายที่จะมีการระดมความคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคล่ือนธุรกิจ 

Farmer Shop”  จากนั้นจึงเชิญผู้เขาร่วมประชุมทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 

เลิกประชุม   12.30 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที ่7 (ภาคบ่าย) 

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

3.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ นักวิจยัโครงการวิจัย Farmer Shop 

4.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

5.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

7.  คุณสุขุม  ไวทยธํารง กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธุ ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

9.  รศ.ดร.วิน  เชยชมศรี  กลุม่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด วานิไทย 

10. คุณสุวรรณา  จิวัฒนาโชยา  กลุม่ หจก.ซองเดอร์ 

11. คุณสะอาด   จึงสมานญาติ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 

12. คุณอดุลย์   โคลนพันธ์  กลุม่ ข้าวคุณธรรม 

13. คุณถนอม   กล่ันระรืน่  กลุ่ม น้ําลูกยอ 

14. คุณสุจิตร   แย้มทรัพย์ กลุ่ม น้ําลูกยอ 

15. คุณอ้อยทิพย์  จําจด   กลุ่ม สตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว 

16. คุณปณุณภา  เปรมปรี กลุ่มพฤกษาสมุนไพร 

17. คุณศกัด์ิชาย  เพียรกิจธรรม  กลุม่ วิสาหกิจชุมชนภาคใต้ บ้านสมนุไพรคีรีวง 

18. คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์ กลุ่ม สํารับโบราณ 

19. คุณบุญพิน   คําภิระแปง  กลุ่ม ข้าวแต๋นน้ําแตงโมแม่บุญพิน 

20. คุณนุดี   เอ็มลูน่า  กลุม่ หจก.ฟลาวเวอร์ฟู้ดส์   

21. คุณพรติมล   นิ่มสมบุญ  กลุม่ บริษทั เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี 

22. คุณจิรายสุ   เฮงแสงรุ้ง  กลุ่ม การค้าตลาดบ้านแพ 

23. คุณอาลิษา   อาร์กุล   กลุม่ บริษทัโปสแพลนอุตสาหกรรม จํากดั 

24. คุณวีรวรรณ  นทกุล  กลุม่ บริษทัโนวัส  อินเตอร์เทรด จํากัด 

25. คุณกรพรรณ  กิ่วไธสง  กลุม่ บริษัทอดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด 

26. คุณปณุิกา  วุฒิเทียน กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักสุขภาพ 

27. คุณภาสวรรธน์  รักดํารงศักด์ิ  กลุ่ม บริษัทเชาว์ธํารงวรรธน์ แคบหมูอบรมร้อน 

28. คุณสิริพล   พละทรัพย์ กลุ่ม OTOPLANNA GROUP 
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29. คุณชัฏชนิณ  มาเจริญ  กลุ่ม บริษัทเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส์ จํากัด 

30. คุณสารภี   บัวเกษ   กลุ่ม อาชีพ หมู่ 5 บ้านกระทุ่มราย  

31. คุณคมชาญ  เอกเตชะวฒิุ กลุ่ม บริษัทปกธนะพัฒน์ จาํกัด 

32. คุณกุลภคัรศรณ์  เหล่าสินชัย  กลุ่ม สมนุไพรทองไพโรจน์ 

33. คุณณัฐชนัน  บูลคร   กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรและ สภต.ปลายบาง 

34. คุณประยงค์   วงศ์สกุล  กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ตําบลดอนตูม 

35. คุณรัชฎา  แก้วดวงดี กลุ่ม บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จํากัด 

36. คุณพรติมล  นิ่มสมบุญ กลุ่ม บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จํากดั 

37. คุณสรินทร์ญา ภมรปฐมกุล กลุ่ม บริษัท เอสพี ควอลิตี้โปรดักส์ จํากดั 

38. คุณวันเพ็ญ  กาญจน์วัฒกลุ กลุ่ม ฟาร์มผึ้งภักดี 

39. คุณศุภชัย  ศิริกุลพิบูลย์ กลุ่ม ร้านไลเฮงเภสัช 

40. คุณณฐมน  รัตนผล  กลุ่ม ไร่รักษมน 

41. คุณนพดล  แก้วช่วงศรี กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน 

42. คุณปฏิมา  อู๋สูงเนิน  กลุ่ม ศนูย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 

43. คุณเลอศกัด์ิ สุรเพชร  กลุ่ม สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจงัหวัดชุมพร 

44. คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูกล่ิน กลุ่ม อาหารแปรรูป 

45. คุณนัสยาลักษณ์ เนตรจรัสแสง 

46. คุณสมบตั ิ  พรเจริญ กลุ่ม ถนอมอาหารจากปลา บ้านตราป ู   
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจยัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นายสนธยา  สีแดง  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

5.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

6.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร ์ เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

7.  นางสาววิภาดา  ช่วยด้วง เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

4.  นายวันวิสาข์  ยวงใย  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย   
 

 

เริ่มประชุม      เวลา 13.30 น. 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมในภาคบ่ายเพ่ิมเติม

จากภาคเช้าและให้คนที่มาใหม่แนะนําตัวพร้อมกับบอกเล่าประสบการณ์ โจทย์ในวันนี้ คือ  

1. ข้อเสนอของผู้ประกอบการ  
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2. องค์ความรู้ที่ต้องการ  

3. ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการขับเคล่ือน 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวแก่ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมประชุมว่า ให้ผู้ประกอบการ

แต่ละท่านแนะนําตัว และบอกเล่าประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน เพ่ือเป็นการระดมความคิดและเป็น

แนวทางในการเรียนรู้ต่อไป  

จากนั้นผู้ประกอบการแต่ละท่านแนะนําตัว เล่าประสบการณ์ และบอกข้อเสนอแนะ 

 

รศ.ดร. วิน เชยชมศรี ห้างหุ้นส่วนจํากัด วานิไทย ทําผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูล เป็น

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ บํารุงเลือด ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกัน เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นการค้นคว้าวิจัยและมีการจดอนุสิทธิบัตร เป็นกิจการที่สร้างรายได้และออกไปจัดตั้งเอง 

คุณสุวรรณา จิวัฒนาโชยา หจก.ซองเดอร์ farmer shop คือ สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าที่ส่งถึง

มือผู้บริโภคทางตรง เพราะตอนนี้ที่พวกเราผลิตสินค้าเรากลัว modern trade ทุกครั้งที่เราเห็นร้าน

เราก็จะคิดว่าทําอย่างไรที่จะกระจายสินค้า คุณอํานวยนั้นก็ คือ farmer shop กําลังหาทางออกที่จะ

มีการแพร่กระจายสินค้าไปแต่ละจุด เราเป็นผู้ประกอบการที่กําลังหาหน้าร้าน การออกบู๊ทที่เราจะ

ออกจําหน่ายสินค้า ซ่ึงเราจําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวมาบ้าง บางคนอาจพร้อมแล้ว บางคนอาจ

กําลังพัฒนา ซ่ึงทั้งหมดทั้งส้ินนี้เราได้มีช่องทางของภาครัฐที่เราเข้าถึงข้อมูลบ้างไม่ถึงบ้าง บางคนได้

ค้นคว้าและพัฒนาตนเองไประดับหนึ่งแล้ว แต่ตอนน้ีที่เราขาด คือ การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน 

ผู้ประกอบการขาดข้อมูล และคิดว่าการรวมกลุ่มนั้นเป็นการเสียเวลาและการเอาข้อมูลไปเผยแพร่

เป็นการเสียรู้ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทุกๆจุดที่เราไปเราไปเพ่ือแบ่งปัน ร่วมกันแชร์ ออกร้าน

ทําได้มาได้น้อยก็ถือว่าเราได้ร่วมแล้ว คิดว่าพอเราเข้าไปแบ่งปันแล้วก็คือการพัฒนาแล้ว สุดท้ายบาง

อันเดินต่อไปได้บางอันเดินต่อไม่ได้ ที่สุดเราก็จะรู้ว่าเราขาดผู้นําในแง่ความคิดที่จะเสียสละในแง่ของ

การนําความรู้ทั้งหมดทีต่ัวเองได้เอามาใส่รวมกันแล้วขับเคล่ือน อันนี้เราต้องทําเปน็การบ้านเพราะว่า

ทุกคนมีเวลาเท่ากัน งานส่วนตัวก็มี เมื่อตัวเองขาดความถนัด แต่เมื่อเรามาตรงน้ี เรามีการระดม

สมองก็ถือว่าดีแล้ว วันนี้เรามีคุณอํานวยคือ farmer shop แล้วส่ิงที่เราอยากทําคือนําสินค้าเข้า

modern trade แต่ทําไม่ได้เพราะต้องเสียค้าใช้จ่ายมาก ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นต้นทุนเราไม่สามารถ

จัดการตรงนี่ได้ ต้นทุนเราสูงอยู่แล้ว ถ้าเราไปบวกตรงน้ีอีกเราจะขายไม่ได้  พอมี ร้าน farmer shop 

จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเราส่ิงที่ร้านทําดีท้ังหมด แต่ขาดคน วันน้ีเราจะมากระตุ้นพวกเราวันน้ีแต่

ละท่านที่เข้ามาพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้ให้  วันหนึ่งเราจะรู้ว่าร้านค้าสหกรณ์ของเราน้ัน ตามท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ตรัสไว้ว่าสหกรณ์เป็นทางรอดของเกษตรกรและยังเป็นทางรอดของ

ผู้ประกอบการด้วย สหกรณ์ คือ การนํากําไรทั้งหมดแบ่งบันกัน ไม่ใช้พนักงาน ไม่ใช้เจ้านาย แต่ทุก

คนเป็นเจ้าของร่วมกัน เหมือนกันหมด วันน้ีเราถือว่าเราเป็นเจ้าของ farmer shop ร่วมกันขับเคล่ือน

ร่วมกัน  
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คุณสะอาด จึงสมานญาติ วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ เสนอแนวความคิดว่าเราควรทํา

แบบโครงการหลวง คือ เวลาเขาขายหรือเปิดร้าน เขาจะซ้ือขายด้วยเงินสด เหมือนเฟรนชายด์ แต่ติด

ป้าย farmer shop สินค้าทั้งหมด farmer shop จะเป็นผู้รวบรวมมา ส่งตาม order เราก็จะมีช่องทาง

ในลักษณะเป็นเฟรนชายด์ มันจะขายได้เร็ว และดีข้ึน เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการขนส่งที่ดี  

          สินค้าไทยเป็นสินค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านให้ความสนใจและต้องการมาก เขามีความเชื่อใจ

มากว่าสินค้าไทยเช่ือถือได้ เราต้องคิดว่าเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะนําสินค้าให้กระจายทั่วถึงได้ 

อดุลย์ โคลนพันธ์ ข้าวคุณธรรม เริ่มแรกมาอย่างกระท่อนกระแท่น เพราะหวังการจัดการ

ตลาดจากผู้อ่ืน ต่อมาเปล่ียนมาเป็นผู้ผลิต แปรรูปและจําหน่ายเอง โดยเน้นเรื่องความเข้าใจของ

ผู้บริโภค ให้เข้าใจว่าข้าวเราเป็นข้าวที่ดี ไม่มีสารเคมี ผู้ผลิต ลด ละ เลิกอบายมุข จากตอนแรกทํา

ข้าวขาว แต่แพ้โรงสีใหญ่ ต่อมาได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เลย

เปล่ียนมาทําข้าวพ้ืนเมือง โรงสีใหญ่สู้ไม่ได้ ต่อไปที่จะทํา คือ การให้สภาผู้บริโภครับรองมาตราฐาน

คุณภาพข้าว เพราะมีแนวคิดว่าการที่ให้ต่างชาติมารับรองข้าวอินทรีย์ทําให้เสียค้าใช่จ่ายมาก แล้ว

เราไม่ได้ขายต่างประเทศ เราจะเสียเงินเยอะทําไม จึงได้คิดแนวคิดน้ีข้ึนมา โดยเราจะให้ผู้บริโภคเข้า

มาดูเองว่าเราปลูกข้าวอย่างไร เหมือนอย่างที่เข้าใจกันหรือไม่ และมีการทําการตลาดแบบใหม่ คือ 

การที่ให้ผู้บริโภคจ่ายเงินก่อนที่จะรับข้าว 

คุณถนอม กลั่นระรื่น กลุ่มน้ําลูกยอ ตอนแรกเริ่มจากการทําน้ําพริกไข่เค็ม ซ่ึงมีคนทํากัน

เยอะกิจการเลยไปไม่รอด หันมาน้ําลูกย่อ สามารถเก็บได้นาน ซ่ึงช่องทางการตลาดนั้นขายทั้งในและ

ต่างประเทศ ตลาดส่งออกมีทั้งเกาหลีและญ่ีปุ่น ขายทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีการผลิตให้กับ

โรงงานอ่ืนโดยเขาจะเอาไปติดฉลากของเขาเอง อย.ของเขาเอง และขายในราคาท่ีต่างกัน ของเรา

ขาย 250 บาท เขาขาย 1,000 บาท  

คุณอ้อยทิพย์ จําจด กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว จําหน่ายเครื่องหอม

สมุนไพรและน้ํามันนวดแก้ปวดเมื่อยต่างๆ  

คุณสุจิตร แย้มทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ เคยมาร่วมงานครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์

ของกลุ่มให้รับรองมาตรฐาน ให้ผลิตภัณฑ์ที่รับรองเป็นมาตราฐานสากล ยื่นยันและมั่นคงที่จะไม่

หยุดการพัฒนา ก้าวต่อไปเรื่อยๆ 

คุณปุณณภา เปรมปรี กลุ่มพฤกษาสมุนไพร ผลิตน้ํามันเหลืองพฤกษาเวช น้ํามันใช้ดม 

ทา นวด มีคําถามที่สงสัยอยากถาม รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  น้ํามันเหลืองได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็น

สมาชิกด้วยเหตุผลอะไร เพราะส่วนใหญ่เห็นเป็นข้าว พืชผัก ผลไม้เกษตรอินทีย์ อยากให้อาจารย์

ช่วยแนะนําเพราะอยากได้คําตอบไปขยายความ และทําไมสินค้าไม่ได้ขายอยู่ในร้าน สินค้าอยู่ในกลุ่ม

ไหน  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ให้คําตอบว่า สินค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกและขายในร้าน Farmer 

Shop เป็นสินค้าที่มีความจําเป็น แบ่งออกเป็น 3 หมวด 
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1. อาหาร 

2. อุปโภค เช่น แชมพู สบู่ น้ํามันเหลือง สินค้าภูมิปัญญาไทย ซ่ึงสินค้าของคุณปุณณภา 

อยู่ในหมวดหมู่นี้ 

3. ของที่ระลึก 

 ซ่ึงโจทย์ของร้าน Farmer Shop ตอนน้ี คือ อยากให้มาช่วยกันสร้างร้าน Farmer Shop ให้

ประคม มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เข้าใจและติดใจแบรนด์ หลังจากปีที่ 2 จะมีการขยายสู่ชุมชน ซ่ึง

หลังจากที่เคยออกบู๊ท ที่งานมหกรรม สกว. มีผู้มาติดต่อขอขยายผล เราฝันว่าเราจะเป็นทีมพ่ีเล้ียงที่

จะไปช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประการตามชุมชน ส่ิงที่ต้องทําก่อน คือ ต้องหาคนที่คิดจะเป็น

เจ้าของตามแนวคิดของสหกรณ์และแนวคิดของเราให้ได้ก่อน แล้วเมื่อเปิดร้านแล้วจะไม่ปิดใน 1 ถึง 

2 ป ีเมื่อขาดทุน เพราะเราจะเอาระบบความรู้ต่างๆที่เรามีเรื่องการบริหารจัดการมาใช้ 

อีกหนึ่งคําถาม คือ หลายท่านเมื่อผ่านการคัดสินค้าแล้วทําไมถึงหายไป สาเหตุเพราะ

สินค้านั้นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค   

คุณศักด์ิชาย เพียรกิจธรรม วิสาหกิจชุมชนภาคใต้ กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง มาเป็นครั้ง

แรก มีความปะทับใจ เพราะได้เห็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ อยากแนะนําให้ดูตัวอย่างของ

ร้านพลังบุญ ตอนนี้เราอยู่ในลักษณะของการแข่งขัน ถ้าเรานําสินค้าเราไปว่างในร้านใหญ่เราจะ

เสียเปรียบมาก เพราะเราจะต้องเสียค้าใช้จ่ายต่างๆมากมายให้เขา เราจะทําอย่างไรถึงจะสู้ทุน

ผูกขาดพวกนี้ได้ เราจะเห็นว่าร้านพลังธรรมจะมีส่วนต่างๆที่ขายสินค้าต่างๆ  อยากให้ farmer shop 

ลองดูเรื่องหนังสือร้านขายผักของชายโสด เน้นเรื่องผักผลไม้เป็นหลัก เป็นร้านที่ประสบความสําเร็จ

มากในเกาหลี มียอดขายสูงมาก เพราะเป็นร้านที่ขายของคุณภาพดี มีการบริหารจัดการที่ดี ไทยยัง

ขาดเรื่องของการนําวัตถุดิบการเกษตรมาแปรรูปแล้วได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีน้อย เช่น ของ

ซองเดอดีมาก อยากให้ farmer shop มองตรงน้ี และอย่าง cp เขาคุมวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมด

ตั้งแต่เบื้องต้น ซ่ึงตรงนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

รศ.จุฑาทิพย์ บอกว่าเป็นคําแนะนําที่ดีเป็นการมองแบบภาพรวม แต่ที่เราทําอย่างร้านพลัง

บุญไม่ได้เนื่องจากเขามีทุนเยอะ และเป็นร้านที่มีความต้องการเฉพาะ แต่ในมหาวิทยาลัยเกษตร จะมี

คนแค่บางส่วนเท่านั้นที่รับประทานมังสวิรัส ร้าน Farmer Shop จะสร้างระบบใหญ่ สร้างระบบการ

นําคุณค่าไปสู่การค้าที่เป็รธรรม เราจะทําให้เห็นอีกตัวอย่างว่าทางเลือกมีอยู่ที่ร้าน Farmer Shop ส่ิง

ที่พวกเราจะทํา คือ เราพยายามพาพวกเราไปอุดหนุนเกษตกรรายย่อย ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจ

สมดุล ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เกษตรกร SME รวมพลังกัน แข่งขันอาเซียน

โลก เวทีที่เราจัดอยู่นี้จะเป็นการช่วยเสริมพลัง เราจะบอกประชาชนว่าท่านได้ช่วยเกษตรกร เพราะ

กลุ่มพวกน้ีเข้าถึงเกษตรกร Farmer Shop จะขายสินค้าคุณค่าใหม่ ไม่ใช้แค่ตัวสินค้าอย่างเดียว แต่

เป็นคุณค่าที่หาไม่ได้ 
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คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ ทําธุรกิจอาหารแห้ง ผลไม้แปรรูป เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายทั้ง

ในและต่างประเทศ เหตุที่เข้ามารู้จักกับร้าน Farmer Shop เกิดจากงาน OTOP  หลังจากนั้นก็มาร่วม

ศึกษารับความรู้ เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ซ่ึง Farmer Shop เป็นโครงการที่รวพลัง

กันตั้งแต่ต้นน้ํา ไปจนถึงปลายน้ํา อย่างมั่นคงย่ังยืน เหตุที่เขามา เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว เคยไป

โครงการของไร่สุวรรณเปน็โครงการของรัฐบาล ซ่ึงรับสินค้ามาประมูลและจัดจําหน่ายปีละครั้ง แต่ปี

นั้นได้ยกเลิกไปแล้วได้มาเจอกับอาจารย์ แล้วเกิดความสนใจ เป็นการเปิดช่องทางการจัดจําหน่าย 

การอํานวยความสะดวก แต่ปัญหาที่พบในระยะแรก คือ ส่ิงที่เราคิดไว้มันไม่เป็นอย่างท่ีเราคิด เช่น 

ช่วงเทศกาลจะมีการต้ังยอดขายไว้และคิดว่ายอดขายน่าจะดี แต่กลับไม่เป็นอย่างท่ีคิด เพราะคน

กลับบ้านกัน ไม่ได้ทํางาน แล้วสินคท่ีนําไปวางขายก็ถูกดองทําให้เกิดความเสียหาย เพราะ

ผู้ประกอบการกับร้านไม่มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงไม่ดูแลสินค้า เมื่อคุยกันแล้วก็

กลับมาดูเรื่องระบบใหม่จึงเกิดความเข้าใจกัน 

รศ.จุฑาทิพย์ เสริมเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน ถ้าจัดการโซ่อุปทานไม่ถึงปลายน้ํา พอไปถึง

กลางน้ําเจอผู้ค้าที่เคิดไม่เหมือนกัน ธุรกิจเชิงรุกแบบเรา เมิ่อไปอยู่กับเขา ถ้าเขาหยุดมันก็ไม่สามารถ

นําประโยชน์ไปถึงปลายทาง ประเด็นต้องหากลุ่มคนที่คิดเหมือนกัน ทํางานร่วมกันพลังถึงจะเกิด 

หน้าที่ของสถาบันฯ คือ ทําให้ประชาชนผู้ซ้ือเกิดความเข้าใจ เมื่อเข้าใจ ก็ซ้ือมากข้ึน มันก็จะสําเร็จ

มากข้ึน 

นางบุณพิน คําภิระแปง กลุ่มข้าวแต๋นน้ําแตงโมแม่บุญพิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะ

หัวช้าง ผลิตข้างแต๋นน้ําแตงโม เป็นสินค้าหลักประจําของชุมชนทั้งหมด ทางกลุ่มมีความดีใจมากท่ี

ได้รับเชิญเข้ามาตอน ปัจจุบันเราอยากจะพัฒนาตลาดของเราไปสู่ผู้บริโภค แต่เราสู่ไม่ได้อย่างการ

เข้า 7-11 แต่สู้ราคาค่าต่างๆไม่ไหว พยายามเอาของไปขายในงานต่างๆ แต่ผู้ประกอบการเยอะ มี

การแข่งขันกันเองสูง และผู้ผลิตบางท่านทําแบบฉาบฉวย พอขายดีก็ทํากันเยอะหลายจังหวัดแต่ไม่ได้

ทําอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มเราเน้นท่ีจะทําจริงๆ แม้จะต้องลงทุนสูงเพ่ือใช้วัตถุดิบที่คุณภาพดีก็ตาม 

และสินค้ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบที่หลากหลายอยู่เสมอ พอได้มาเจอโครงการน้ีคิดว่าดี

และเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง และหวังว่าสินค้าของตนเองจะได้มาตั้งอยู่ในร้าน Farmer Shop 

คุณนุดี เอ็มลูน่า หจก.ฟลาวเวอร์ฟู้ดส์  สินค้าที่จะขายได้ต้องอาศัยการให้ความรู้และตัว

สินค้าต้องเป็นสินค้าท่ีดี มีประโยชน์ ถ้าสินค้าไปด้วยคุณภาพก็จะอยู่มั่นคง เราต้องให้ความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การออกกร้าน เพราะผู้ที่ซ่ือสินค้าจริงๆ บางส่วนก็ไม่ได้ติดใจที่รสชาติ แต่สนในเรื่อง

สุขภาพ และเสนอว่า farmer shop ควรจะมีสินค้าที่เป็นตัวไฮไลท์ของร้าน 

คุณจิรายุส เฮงแสงรุ้ง กลุ่มการค้าตลาดบ้านแพ คราวที่แล้วมาเสนอเรื่องทุเรียนทอด แต่

จริงๆแล้วที่จังหวัดมีสินค้าที่เป็นอาหารทะเลแปรรูปจํานวนมาก ตลาดที่ทํากันอยู่จะเป็นตลาดแบบ

ตั้งรับ เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หน้าเทศกาลจะขายของได้ดี หมดหน้าเทศกาลจะขายของได้น้อย 

เลยอยากลองทําการตลาดเชิงรุกบ้าง 
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คุณอาลิษา อาร์กุล บริษัทโปสแพลนอุตสาหกรรม จํากัด ทําเกี่ยวกับซอส น้ําจ้ิม เป็น

สินค้าส่งออก 90 % ขายในประเทศ 10 % ตอนน้ีคิดจะสร้างแบรนด์ใหม่ขายในประเทศและคิดว่า 

farmer shop จะเป็นช่องทางให้ตนสร้างแบรนด์ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

คุณวีรวรรณ บริษัทโนวัส อินเตอร์เทรด จํากัด จําหน่าย ยาสีฟันเดตาเมต farmer shop 

เป็นส่ิงที่ดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องช่องทางการ

จัดจําหน่าย ไม่สามารถเข้า modern trade ได้เพราะมีค้าใช้จ่ายต่างๆมาก ทําให้ผู้ประกอบการเข้าไป

ขายไม่ได้ เพราะไม่มีกําไรขนาดนั้น ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีความสามารถ แต่เมื่อขาดช่องทาง

จัดจําหน่ายก็จะตายในที่สุด farmer shop เป็นตัวกลางช่องทางระหว่างผู้ผลิตที่มีศักยภาพคุณภาพ

มาจับมือผู้บริโภค ทําเช่นน้ีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่ไปถึงมือผู้บริโภคได้ราคาเป็นธรรมผู้บริโภค

สามารถจําต้องได้ 

 คุณกรพรรณ กิ่วไธสง บริษัทอดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด จําหน่ายผักออร์แกนิค 

ตอนแรกผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่รู้จักอาศัยการออก event มากๆ ส่ิงที่อยากให้ farmer shop ทํา คือ 

อย่างให้เพิ่ม outlet มากๆ 

 คุณปุณิกา วุฒิเทียน กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักสุขภาพ สินค้าจะขายได้ต้องอาศัยการ

พูดอธิบายและแนะนําลูกค้า 

คุณภาสวรรธน์ รักดํารงศักด์ิ บริษัทเชาว์ธํารงวรรธน์ แคบหมูอบรมร้อน คิดว่า farmer 

shop เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นช่องทางที่จะส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการรายย่อย ซ่ึงในปัจจุบัน

เป็นยุคที่มีทุนนิยมเข้ามา วิถีชีวิตต่างๆของคนเปล่ียนไปแม้แต่ชนบทก็เปล่ียนไป พ่ึงแต่ร้านสะดวกซ้ือ 

ดังนั้นจึงเห็นด้วยว่าเป็นการช่วยเหลือกันของภาคประชาชนประชาชนเป็นตัวตั้ง ปัญหาที่อยากถาม 1.

ช่วงเริ่มต้นของโครงการอยากทราบการแก้ปัญหาสินค้าที่อยู่ไกลๆ farmer shop จะแก้ปัญหาอย่างไร

ระบบโลจิสติกจะจัดการอย่างไร 2.การขยายโครงการหลังจาก 2 ปี ที่จะขยายไปสู่ร้านค้าชุมชนเห็น

ด้วยแต่จะมองอย่างไรดีให้เขามีส่วนร่วมซ่ึงเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าการใช้ระบบสหกรณ์ซ่ึงเป็นส่ิงที่ดี 

แต่ภาครัฐไม่เต็มที่ จึงทําให้สหกรณ์ต่างๆไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไร  ทําอย่างไรให้คนในชุมชนนั้นคิด

ว่าตัวเองเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในสังคมนั้นๆ 3.เมื่อผ่านอันน้ีไปแล้วเราจะมีโมเดลอะไรเป็น

ต้นแบบ การท่ีจะทําให้โครงการนี้เกิดข้ึนจริงต้องมีชุมชนที่เข้มแข็ง เขาก็จะไปได้เราไปช่วยเสริม

บางอย่างที่เขาขาด 

 สิริพล พละทรัพย์ กลุ่ม OTOPLANNA GROUP ปัจจบุันทํางานที่ ธกส. สํานักพัฒนา

ตลาด พูดถึงบันได 5 ข้ัน ที่จะพูดตอนนี้ คือ จะทําอย่างไรให้สินค้าท่ีเรามีอยู่ในมือมาจากเกษตรกร

ตัวจริงกับผู้จาํหน่ายสินค้าที่นําวัตถุดิบของเกษตรกรมาแปรรปู ถ้าดูตามข้ันบนัได 5 ข้ัน ข้ันที่ 1 เริ่ม

ตั้งแต่การคัดสินค้า แต่อยากจะย้อนกลับไปว่าก่อนทีจ่ะคัดสินค้าเราทําอะไรบ้าง ส่ิงนั้นก็คือต้นน้ําที่

เรายังไม่ได้ดูเลย ต้นน้ํานั้นสําคัญมาก ถ้าตรงส่วนนี้ผลิตไม่ได้คุณภาพหรือผลิตไม่ได้ตามความ

ต้องการของตลาดก็จะไปไม่รอด เพราะฉะนั้นลําดับที ่1-5 ถือว่าเปน็ปลายน้ําซึ่ง farmer shop เป็น
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ส่วนสําคัญอย่างดีที่จะมาช่วยให้เกษตรกรมีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตข้ึนมา farmer shop เกิดข้ึนมา

นั้นดีมากจากประสบการณ์เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ธกส. จะมองแต่ภาพรวมใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น

การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย แต่ลืมนึกถึงเกษตรกรรายย่อยๆ ซ่ึงตอนนี้จะหมดตัวแล้ว 

ขอชมตัวอย่างของรัฐบาลชุดนี้ เริ่มหันมาดูแลกิจการย่อยๆ เช่น OTOP  

  คราวนี้มาดูว่า farmer shop เกิดตรงไหนได้บ้าง เกิดในชุมชนท้องถ่ิน มีชาวบ้านแวะเวียน

เอาสินค้ามาจําหน่ายได้ และจะต้องมีการสร้างเครือข่ายซึ่งควรมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในไทย อีกหนึ่ง

ประเด็น farmer shop ไม่ควรเป็นสินค้าเฉพาะ ควรจะมีสินค้าที่มาจากเกษตรกรไทยทุกคนที่ผลิต

ออกมา  

farmer shop ไม่ควรใหญ่เกินไป หวือหวาเกินไป เพราะเรามาใหญ่เท่า 7-11 ไม่ได้ สินค้า

เราต้องเป็นที่ต้องการของคนทุกระดับ เห็นด้วยกับการติดต่อกับคนในพ้ืนที่ ผู้นําท้องถิ่น อบต. มหา

วิทยาลันต่างๆ เอาผลผลิตซ่ึงเกษตรหาได้ในภูมิสังคมที่ตนอยู่ เพราะภูมิสังคมแต่ละที่ไม่เหมือนกัน  

 คุณชัฏชนิณ มาเจริญ บริษัทเอสพี ควอลิต้ี โปรดักส์ จํากัด (ฟักข้าวไทยพัฒนา) น้ําฟัก

ข้าว เริ่มจากการที่ไม่มีความคิดที่จะเป็นผู้ผลิต ต้องการแค่จําหน่ายสมุนไพรไทยเท่านั้น เกษตรกรไม่

มีความรู้เดิมเป็นชาวบ้านธรรมดา ปัจจุบันจําหน่ายน้ําฟักข้าว การจําหน่ายสินค้าน้ีมีข้อจํากัดในตัว

ผู้บริโภค อยากบอกว่าการสร้าง farmer shop ต้องมีระบบถ้าเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนเราก็จะไม่พลาด ที่

ทําตอนน้ีคือคนต้องการรายได้ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ให้ลูกค้าที่อยู่ในห้างทุกๆห้างได้เปิดเฟ

รนชายด์ แต่ปรากฎว่าจากการจําหน่ายผู้บริโภคที่มีเท่ากันเราต้องเราต้องทําสินค้าเราให้ถูกกับผู้บิ

โภค เราก็จะประสบความสําเร็จ  ตัวเราไม่ได้เป็นโรงงานแต่เป็นคนจัดจําหน่าย farmer shop มีหน้าที่

คอยผลักดันให้สินค้าที่มีคุณภาพพัฒนาไปได้  

สารภี บัวเกษ เป็นประธานกลุ่มอาชีพ หมู่ 5 บ้านกระทุ่มราย สหกรณ์พื้นที่เขต 2 สินค้า

ผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ยังไม่มีจําหน่ายในร้านไม่ได้ติดใจอะไร เพราะสินค้ามีจํานวนมากและ 

farmer shop เพ่ิงเริ่มต้น เสนอแนะว่า outlet ชุมชนที่จะทํานั้นเห็นว่ายาก เพราะไม่ใช้ทุกชุมชนจะมี

ความเข้มแข็ง ต้องมีจุดศูนย์รวมซักหนึ่งจุดใกล้ย่านชุมชน คนเยอะมีการสัญจรไปมาตลอด ถ้าจะทํา

ที่ต่างจังหวัดเห็นดีด้วย ทําเป็นร้านของฝากได้ 

คุณคมชาญ เอกเตชะวุฒิ บริษัทปกธนะพัฒน์ จํากัด จําหน่ายสินค้าให้กลุ่มผู้บริโภคเจอ

ปัญหา คือ สินค้าต้องมีการอธิบาย ถ้าไม่มีการอธิบายเขาจะซื้อแบรนด์อื่นที่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว 

สหกรณ์ช่วยอะไรได้บ้าง farmer shop ที่น้ีเน้นขายนิสิต ซ่ึงทําให้ยอดขายที่ได้นั้นไม่มาก แต่

ยังคงสนับสนุนโครงการนี้อยู่ เพราะอย่างน้อยเป็นทางเลือกสําหรับคนที่สนใจมองหาสิ่งที่ดีให้ชีวิต 

เรื่องของขบวนการสหกรณ์ ได้คุยกับท่านอาจารย์จุฑาทิพย์ระดับหนึ่ง ขอวิจารย์ทฤษฎี 2 สูง สูงนั้นดี

หมดแต่อยู่ที่ว่าสูงอยู่ในช่วงไหนเท่ากันมั้ย สูงของผู้ประกอบการผู้ผลิตมีรายได้ดีข้ึน ขายวัตถุดิบที่มี

ราคาสูงข้ึน 3-5% รู้สึกดี สูงที่2 สูงในเรื่องจําหน่ายให้ผู้บริโภคสูงถึง 30-50% ตัวน้ีมันคุ้มหรือเปล่า

ที่จะให้มีทฤษฎี 2 สูง ทฤษฎี 3 หาร farmer shop ทําอยู่ องค์รวมของธุรกิจ ธุรกิจของธุรกิจ องค์รวม
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ของธุรกิจทั้งหมด คือ ธุรกิจของผู้จําหน่ายหรือช่องทางจัดจําหน่าย อีกส่วนหนึ่งเป็นของผู้บริโภคเอง 

farmer shop ตอบโจทย์ตรงนี้ สองปีแล้วเราได้ร้านค้าต้นแบบแล้ว ทดสอบตลาดที่เมืองทองธานีแล้ว 

ที่เราขายดี คือ สินค้าที่เรากินได้เลย ส่วนสินค้าที่ต้องเอาไปประกอบยังต้องมีหรือไม่ เป้าหมายใน

ส่วน farmer shop เราไม่ใช้เฟรชฟู้ดส์เป็นหลัก แต่เป็นสินค้าที่เราช่วยเกษตรกรท่ีทําการแปรรูป

มาแล้วที่จะต้องย่ังยืนต่อไป เมื่อเรามีต้นแบบแนวคิดแล้ว ทุกคนรู้จักเราแล้วในงานที่ผ่านมาที่เมือง

ทองแล้ว ลองคิดดูว่าเรื่องยุทธศาสตร์ลึกๆไม่ใช้แค่กรุงเทพอย่ากให้ไป 4 ภาค ให้เป็นแม่เหล็กและ

ต้นแบบในการส่งกําลังบํารุง โลจิสติก supply chain เราจะค่อยเป็นค่อยไปมันจะเป็นแม่ข่ายช่วย

กระจายสินค้าตามร้าน อย่าไปมองว่าโครงการต้อง 2 ป ีตอนนี้เหล็กกําลังร้อนๆต้องทําเลย 

คุณกุลภัครศรณ์ เหล่าสินชัย สมุนไพรทองไพโรจน์  เคยเข้าโครงการแบบน้ีที่

มหาวิทยาลัยอ่ืนแล้ว พบปัญหา คือ คณะกรรมการที่สนิทจะได้ไปต่างประเทศ ใครไม่มีกําลังไปไม่

สามารถไปได้ แนะนําว่าควรมีแบรนด์ส่วนกลางทีม่หาวิทยาลัย มีการรับรองทกุคนที่เข้ามามีส่วนร่วม

ควรได้ไปเสนอสินค้าด้วย จะทําอย่างไรให้คนท่ีไม่มีเงินนั้นได้ไปเสนอสินค้าด้วย พอเห็นโครงการ 

farmer shop ก็คิดว่ามีคนที่ทําโครงการดีๆแล้ว  

คุณณัฐชนัน บูลคร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสภต.ปลายบาง ถั่วลิสงทอดสมุนไพร 

จําหน่ายที่ modern trade jiffy 7-11 เป็น OEM ผลิตให้โรงแรมห้าดาว เราจะร่วมกับชุมชนไม่เน้นที่ผล

กําไร แต่อยากให้ชุมชนอยู่ได้อยางยั่งยืน ยอมเสียค่า GP ค่าแรกเข้า ค่าช้ัน เรามีประธานกลุ่มที่ดีมี

วิสัยทัศน์กว้างไกล ยอมเสียเงินนี้เพ่ือให้มั่นใจในระบบการเงิน การจัดการสินค้า ตอนที่ขายที่ห้างนั้น

ไม่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากเขาไม่ใส่ใจดูแล หายไป ชําระเงินไม่ตรงยอดส่ง แล้วถามว่าทําไมถึง

ไม่ขายเป็นของฝาก เพราะไม่มีเซลล์ ที่จะทําหน้าที่การตลาด ส่วนใหญ่ที่ผลิตให้โรงแรมได้ เพราะมี

ออแกไนซ์จัดงานแต่งให้ชาวอินเดีย แล้วเขาชอบจึงนําไปเสนอโรงแรมให้ เราก็จะให้ % เขาไม่ได้ให้

ค่าจ้าง และมีคําถามอยากฝากไว้ ตอนน้ีอาเซียนกําลังจะเข้ามาเราจะมีการช่วยเหลือและรับมือ

อย่างไร 

ประยงค์ วงศ์สกุล วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม มะเขือเทศราชินีอบแห้ง คิดว่าการที่เรา

ไม่มีความรู้มันยากที่เราจะเข้าถึงตลาดได้ farmer shop เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้เราเขาถึงตลาดได้ 

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ สรุปคําถามและโจทย์ ตามประเด็นหลักๆ  

1. การบริหารจัดการ ถ้าเรามี order ที่น้อยจะจัดการอย่างไร  

2. การตั้งร้าน Farmern Shop เรื่องการคัดเลือกชุมชน ควรเป็นชุมชนที่เข็มแข็ง ต้องไปหา

ก่อนว่าชุมชนไหนเป็นชุมชนท่ีเข็มแข็งเขาใจหลักการของ Farmern Shop ในเบื้องต้นนั้นต้องมีการ

พูดคุยกันก่อนและปรับความคิดให้ตรงกัน  

3. การสร้างแบรนด์น้ันเป็นเรืองที่สําคัญ ไม่ได้สร้างข้ึนมาได้ใน 1 หรือ 2 ปี ถ้า Farmern 

Shop เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค การที่เรามาเข้าร่วมเราก็จะได้รับความไว้ใจในระดับหนึ่ง 
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ดังนั้นการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้ประสบความสําเร็จ ทางมหาวิทยาลัยคงไม่ใช้ตัว

ขับเคลื่อน สินค้าทุกตัวจะต้องได้มาตรฐาน เราต้องมีคุณค่าในตัวของเราเองและเราต้องรักษาไว้ถึง

จะสําเร็จตราบใดที่เราสร้างแบรนด์ แล้วไม่รักษาคุณค่าตัวเองมันก็เป็นการทําลายแบรนด์ การสร้าง

แบรนด์นั้นต้องอาศัยเวลา ผู้ประกอบการต้องรอ แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ หลายคนอาจสงสัยว่า ทําไมถึงชวนออกร้านแค่บางงาน ทําไม

ไม่ขายสินค้าทุกที่ เหตุผลเพราะสินค้าบางอย่างเหมาะกับงานและสถานที่ที่แตกต่างกัน แต่ต่อไปน้ี

เราจะช่วยกันพัฒนาให้เป็นไปตามระบบ Farmern Shop 

 การจัดตั้งร้านนั้น อาจจะเกิดปัญหา เช่น เรื่องโลจิสติกท่ีเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ในการท่ี

หลายๆท่านส่งสินค้าไม่ค่อยได้ บางท่านนั้นไม่อยากลงทุนแต่อยากเห็นผลมากและเร็ว แต่อย่างคุณ

ฟ้าเห็นตั้งแต่ครั้งแรก จนตอนนี้ธุรกิจเติบโตไปได้ไกล เป็นตัวอย่างของความอดทน ตรงกับเป้าหมาย 

Farmer Shop อาจารย์อยากให้เรารวมพลังกันแบบน้ี ถ้าเรารวมพลังกันไม่ได้ตั้งแต่ต้นไปเปิดร้านที่

ไหนมันก็คงลําบาก เพราะไปเปิดร้านแล้วไม่มีสินค้าเข้าร้าน ช่วงแรกเราต้องอดทนในการส่งสินค้า 

ร้านเล็กเราต้องบริหารจัดการกนัเอง ตอนนี้เราก็กําลังแก้ไขปัญหากันอยู่ว่าจะทําอย่างไรให้เปิดสาขา

ได้จํานวนมาก คําถามที่ท่านแนะนํามามีความคิดเห็นเหมือนกันแต่ทําได้ยากด้วยข้อจํากัด ส่ิงที่

สําคัญที่สุด คือ พลังของผู้ประกอบการ บางที่เราขอความร่วมมือได้น้อย มันเลยไม่ประสบ

ความสําเร็จ เราต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท โจทย์ที่คุณสิริพล บอกว่าเราคัดสินค้าเป็นการคัดเลือกปลายน้ํา

นั้นไม่ใช้อย่างที่คิด 1. เราไปคัดเลือกสินค้านั้นเราไปดูเป้าหมาย เราไม่จับที่ตัวเกษตรกร เราจะจับตัว

ผู้ประกอบการ 2. ดูแลผู้ประกอบการ ถามว่าเราเปิดเสรีอาเซียนเราจะรอดหรือไม่ รอดหรือไม่นั้น

ข้ึนอยู่กับตัวท่านผู้ประกอบการเอง สถาบันฯทําหน้าที่ให้ข้อมูล ถ้าเกิดท่านทําด้วยตัวเองไม่ได้เราจะ

ประสานงานให้ตัวท่านเอง แต่ต้องดูท่านด้วยว่าท่านจะไปต่างประเทศหรือชุมชน 3. ดูเรื่องของบรรจุ

ภัณฑ์ รวมทั้งเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย ช่วยดูแลคือ ช่วยให้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ประกอบการต้อง

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ใหม่อยู่เสมอ แต่ละคนที่มาเราจะไปช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา ของผลิตภัณฑ์ ที่ เราทําได้เพราะมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ มาช่วยด้วย  
 

เพิ่มเติม 
 

สิริพล พละทรัพย์ จากประสบการที่ผ่านมาเห็นว่าสินค้าที่จะไปจําหน่ายที่ร้าน farmer 

shop อย่างสินค้าน้ําลูกย่อของป้าถนอม คิดว่าขายได้ สินค้าบางอย่างว่างได้เฉพาะบางที่ แต่ทาง

อาจารย์จุฑาทิพย์ บอกว่าจะหาพาสเนอร์ให้ ก็เป็นการยินดีและจะขอดูก่อนว่าเป็นตลาดตรงไหน 

ต้องดูด้วยว่าตลาดอยู่ในระดับไหน เท่าที่ฟังมาโมเดล farmer shop จะเกิดข้ึนตรงไหนก็ได้ไม่ต้องกลัว 

และคิดว่าจะไปได้สวยด้วย ยกตัวอย่าง เช่น เราเห็นธุรกิจบริการอิเล็คทรอนิก คล้ายไปรษณีย์ แต่ว่า
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ก็มีคู่แข่งออนไลน์ คือ 7-11 lotus expass มันรวดเร็วไปได้ เรื่อง farmer shop ก็เหมือนกัน 1. การ

บริการ 2. ตัวสินค้าสามารถขายตัวมันเองได้ อีกอย่างหนึ่งถ้า farmer shop เกิดข้ึนใน ตําบล อําเภอ 

จังหวัด จนถึงชุมชน สามารถอยู่ได้ ถ้า farmer shop จะมีแรงจูงใจอ่ืนนอกจากสินค้าท่ีมีอยู่ในร้าน  

เช่น ชุมชนไหนมีอะไรก็มาเกื้อหนุนกันได้ farmer shop ควบรวมสินค้าตัวอื่นที่จะเกื้อหนุนกันได้ ถ้าทํา

ได้ farmer shop ก็จะเติบโต 

คุณคมชาญ เอกเตชะวุฒิ ต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าสินค้าต้องไม่ผ่านข้ึนช้ันง่ายๆ ถ้าไม่

ผ่านจะมีผลกระทบอะไรกับเขาบ้าง กรุงเทพฯเป็นแหล่งชุมชนที่สะดวก และการจะดูยุทธศาสตร์ต้อง

คํานึงถึงโลจิสติก เพราะชุมชนเกษตรที่อยู่แต่ละภาคสามารถเข้าไปส่งร้านค้าตรงนั้นได้สะดวก แล้ว

ถ้าเรามีรถของเราว่ิงส่งของมีระบบโลจิสติก ต้นทุนก็จะน้อยลง เป็นต้นแบบที่ดีที่เราควบคุมต้นทุนถูก

ผู้บริโภคก็จะได้ซื้อสินค้าในราคาเป็นธรรม 

คุณปุณณภา เปรมปรี กลุ่มพฤกษาสมุนไพร นํ้ามันเหลือง สินค้าที่มาเปิดตัวครั้งแรก 

คิดว่าผู้ประกอบการยินดีท่ีจะมา present สินค้า มีคนมาโปรโมรสินค้าในวันแรก จะได้เป็นการรู้จัก

ลูกค้าด้วยว่าลูกค้าต้องการสินค้าประเภทไหน อีกอย่างถ้าเราพูดถึงสินค้า สรรพคุณ คุณภาพ 

แนะนํา จนผู้ซ้ือเกิดความสนใจในตัวสินค้าคิดว่าศักยภาพของผู้ซ้ือถ้าผู้ซ้ือสนใจ  ไม่ว่ายังไงก็จะซ่ือ

สินค้า คิดว่าผู้ซื้อจะต้องพยายามทอลองเป็นครั้งแรก แล้วถ้าดีจริงก็จะซื้อต่อเนื่องไปเอง 

คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ ทําไมเราไม่นําสินค้าที่เป็นของสมาชิกที่มีจําหน่ายอยู่ในร้าน 500 

ราย ไปจาํหน่ายที่เราด้วย แค่มุมมุนหนึ่งก็ยังดี ทําแค่นี้ก็จะมี farmer shop ถึง 500 จุดแล้ว 

คุณศักด์ิชาย เพียรกิจธรรม บางครั้งสินค้าที่ไม่ถูกว่างในร้านน้ัน แนวทางที่จะเสนอจะ

เป็นไปได้มั้ยว่าการรวมผู้ผลิต ผู้บริโภค ต้องเข็มแข็งทั้งคู่ เช่น น้ําสมุรไพร แบรนด์หนึ่งได้ว่างในร้าน 

อีกแบรนด์ไม้ได้วาง จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ีเราจะร่วมมือกัน  เช่น การเป็นแหล่งวัตถุดิบให้ หรือช่วย

ผลิตให้กัน  

สรุป รศ.จุฑาทิพย์ ภัราวาท ที่ชวนตั้งร้านไม่ได้ทําข้ันในข้ันที่ 1,2,3,4 เป็นหลัก แต่จริงๆเรา

จะชวนไปสร้างแบรนด์ ถ้าเราสร้างได้ ถือว่าเราสร้างทุกข้ันตอนเราสามารถทําได้หมด งานของเรา

ไม่ได้เอาตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเป็นคําตอบ แต่เรากําลังจะสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ที่เราจะไปด้วยกัน การที่เรามาร่วมระดมความคิดในวันน้ี คือ การรับฟังความคิดเห็นของทุกคน เรา

ไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวตั้ง เราเอาเป้าหมายความสําเร็จมาเป็นตัวตั้ง คําว่าหุ้นส่วนก็คือเจ้าของร่วมกัน

เป็นการตั้ง outlet ใหม่ ปัญหาของการตั้ง outlet คือ การสร้างแบรนด์ให้คนในสังคมรู้จัก จะไปตั้งที่

ไหนคนก็บอกใช้เลย Farmern Shop   

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เชิญทุกท่านให้มาเป็นส่วนหนึ่งขอร้าน Farmer Shop การ

สร้าง 
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แบรนด์เราต้องช่วยกันโฆษณา อย่างน้อยคนต้องรู้จัก Farmer Shop จะรู้เฉพาะเราไม่ได้ กลุ่มก็ต้องรู้

ว่า Farmer Shop คืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร การสร้างแบรนด์เราต้องเริ่มจากคนรอบข้าง แล้ว

เป้าหมายก็จะนําไปสู่ส่ิงที่เราอยากให้เป็น 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัราวาท ขอปิดเวทีการประชุมในวันน้ี และกล่าวขอบคุณทุก

ท่านที่มาร่วมประชุมกัน 

 

เลิกประชุม  16.30 น. 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที ่24 

ครั้งที่ 24/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 12/2555) 

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30-18.00 น. 

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 

2. ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ ที่ปรึกษา 

3. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

4. คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการ 

5. คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์ กรรมการ 

6. คุณสมพงษ ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการ 

7. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร  นักวิจยัประจาํสถาบัน 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 
 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบ วาระการประชุมดังนี้ 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 งานประกาศเกียรติคุณฯ และเสวนาวิชาการ ประจําปี 255 ในวันที่ 14 

กันยายน 2555 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดกําหนดการจัดงาน

ประกาศเกียรติคุณและเสวนาวิชาการ ประจําปี 2555 ในวันที่ 14 กันยายน 2555 (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24/2555 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24/2555 
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 

คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop รายงานผลประกอบการ

เดือนกรกฎาคม 2555 ซ่ึงมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2555 รวมทั้งหมด 76,943.00 บาท และ

มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,538.69 บาท ทั้งน้ียังไม่รวมค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่า

สาธารณูปโภค  

โดยสินค้าขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนช้ิน ได้แก่ น้ําข้าวโพด เครื่องด่ืม

สมุนไพร (ปานฟ้าเพ็ญ) น้ําดื่มเกษตร ไดฟูกุ โรลม้วนไส้ต่างๆ ไอศครีมสไตล์ดิตาเล่ียน เกรนนี่มีดี น้ํา

ฟักข้าว             ลูกอมมะขาม และข้าวเกิดบุญ 1 กก. Vacuum ตามลําดับ 

สินค้าขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ําข้าวโพด เครื่อมด่ืมสมุนไพร 

(ปานฟ้าเพ็ญ) ข้าวเกิดบุญ 5 กก. ไม่ vacuum ข้าวกล้องคุณธรรมหอมนิล ไอศครีมสไตล์อิตาเล่ียน 

ข้าวเกิดบุญ     1 กก. Vacuum ไดฟูกุ ลูกอมมะขาม ถุงผ้า Farmer Shop และข้าวกล้องคุณธรรม

หอมมะลิ 105 ตามลําดับ และยอดสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

มีทั้งส้ิน 628 ราย เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจํานวน 94 ราย 

ทั้งนี้คุณสุขุม ไวทยธํารง ได้เสนอข้อสังเกตว่าต้นทุนสินค้าที่มีไว้จําหน่ายมูลค่า 

233,383.47บาท มากเกินไปหรือไม่ โดยรศ.จุฑาทิพย์ ได้ช้ีแจงว่า ต้นทุนสินค้าท่ีมีไว้จําหน่ายเป็น

ต้นทุนที่แสดงมูลค่าของสต็อกสินค้าในร้าน และสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทฝากขาย ซ่ึงร้าน 

Farmer Shop ไม่ได้จ่ายเงินสดเพ่ือสต็อกสินค้าเหล่าน้ี ดังนั้น ต้นทุนสินค้าที่มีไว้จําหน่ายมูลค่า 

233,383.47 บาท จึงมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

3.2 การเตรียมการจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานประกาศเกียรติคุณฯ และเสวนา

วิชาการประจําปี 2555 ในวันที่ 14 กันยายน 2555 

ที่ประชุม เสนอความคิดเห็นว่าอยากให้สถาบันฯเปน็ผู้จัดบู๊ทในรปูแบบร้าน Farmer 

Shop เพื่อภาพลักษณ์และความเปน็หนึง่เดียวกนั  

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

4.1 การจัดหาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อทําหน้าที่ขนส่งสินค้าโครงการร้าน Farmer 

Shop ของผู้ประกอบการ ไปยัง Outlet ต่าง ๆ  

ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นว่า โครงการร้าน Farmer Shop น่าจะคัดเลือก

ผู้ประกอบการเพื่อทําหน้าที่ขนส่งสินค้า Farmer Shop ให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการไปยัง Outlet 

ต่าง ๆ โดยสถาบันเป็นผู้เจรจาพร้อมทั้งออกแบบ Model  

 

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
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รายงานการประชมุโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

ครั้งที่ 002/ส.ค.55 

วันที่ 16 สิงหาคม 2555 

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาวสายสุดา    ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. นางสาวณัฐกานต์   สหวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 

เริ่มประชุมเวลา  10.15 น. 

วัตถุประสงค์ในการประชุมเพ่ือติดตามผลจากการจัดบู๊ธจําหน่ายข้าวเกิดบุญโดย

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 8.00-14.00 น.  

ระเบียบวาระที่ 1 ประเด็นที่พบ 

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการได้สรุปประเด็นต่างๆที่พบ ดังต่อไปนี้ 

1.1  ประเด็นเกี่ยวกับสหกรณ์  

 สหกรณ์นําสินค้ามาจําหน่ายจํานวน 1,500 กก. ซ่ึงสามารถจําหน่ายได้ประมาณ 

150 กก. (3 กระสอบ) อีก 250 กก. ส่งมอบให้ห้องศูนย์ข้าวสําหรับใบส่ังซ้ือเลขที่ 0812/002 

คงเหลือขนกลับประมาณ 1,100 กก. ทั้งนี้ในช่วงเช้าสหกรณ์มาเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อน 8.00น. 

แต่ในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แจ้งว่าติดภารกิจต่อเนื่องจึงขอปิดร้านกลับก่อนต้ังแต่เวลา

ประมาณ 14.00น. ประเด็นปัญหาอ่ืนที่พบ ได้แก่ ทางสหกรณ์ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์

ประกอบการขาย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ มาด้วย  

1.2 ประเด็นเกี่ยวกับการจําหน่าย 

 - ลูกค้าส่วนใหญ่ในช่วงเช้าเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตร และนิสิต

ตามลําดับ ส่วนในช่วงเที่ยงเป็นคณาจารย์ และบุคคลากรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงในช่วงระหว่างวันมีคน

ค่อนข้างเบาบาง 

 - ลูกค้า 90% ไม่เคยรู้จักแบรนด์มาก่อนแต่ลูกค้าที่เป็นผู้ปกครองจะตัดสินใจซ้ือ

ง่าย มีกําลังซ้ือ และซ้ือเพราะเป็นข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์โดยตรง นอกจากน้ียังสอบถามถึง



 2-182

สถานที่ที่จะสามารถกลับมาซ้ือได้อีกหากลองรับประทานแล้วดี แต่ไม่สะดวกไปซ้ือที่ร้าน Farmer 

Shop เพราะไม่รู้จัก ไกล ซ่ึงหากมีการจัดบู๊ธจําหน่ายเป็นประจําในลักษณะนี้ก็น่าจะสะดวกกว่า 

 - ลูกค้าบางรายยังไม่ซ้ือเพราะหนัก ข้อเสนอแนะครั้งต่อไปน่าจะนําบรรจุภัณฑ์

ขนาด 1-2 กก.มาจําหน่ายด้วย และอยากให้มีข้าวกล้องมาจําหน่ายด้วย 

 - ลูกค้าแนะนําให้มีบริการจัดส่งถึงบ้านในละแวกใกล้เคียงด้วย เช่นตัวอย่างของ

การส่งนมเกษตรถึงบ้านในบริเวณหลักส่ี ยอดส่ังซ้ือร้อยกว่าบาทแต่ก็บริการส่งฟรี 

 - สามารถรับสมัครสมาชิกประจําภายใต้โครงการซ้ือข้าวจากชาวนาได้เพ่ิม  3 คน 

แต่มีบุคคลากร มก.บางส่วนได้ขอโบรชัวร์และใบสมัครโครงการไปพิจารณา เนื่องจากลูกค้าส่วน

ใหญ่ยังไม่เคยรับประทานข้าวเกิดบุญมาก่อน และยังไม่ทราบปริมาณการส่ังซ้ือในแต่ละรอบจึงยังไม่

ตัดสินใจร่วมซ้ือประจํา 

1.3 ประเด็นอ่ืนๆ 

 มีบุคคลากรจากสภาข้าราชการ (คุณชวลิต) มาติดต่อเชิญชวนให้มาร่วมออกร้าน

ในงานธงเขียว จัดโดยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวันศุกร์ส้ินเดือน ณ บริเวณลาน

จอดรถของโรงอาหารกลาง โดยในเดือนนี้จะจัดวันที่ 24 ส.ค. ระหว่างเวลา 7.00-13.00 น. ซ่ึงจาก

การรับฟังข้อมูลโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาเบื้องต้นคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นแนวทางเดียวกับ

วัตถุประสงค์ของงานธงเขียวซ่ึงต้องการให้บุคคลากรในมก.ได้มีโอกาสบริโภคของดี ราคาถูก ซ่ึงจาก

การจัดงานในรอบที่ผ่านมายังไม่มีผู้จําหน่ายข้าว 

 ในประเด็นนี้ผู้อํานวยการฯแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการซ้ือข้าวฯติดต่อขอทราบข้อมูล

เพิ่มเติมและมานําเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมงานต่อไป 

  

รูปบรรยากาศการออกบู๊ธ ณ หน้าโรงอาหารกลาง 

เลิกประชุมเวลา  10.35 น. 
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รายงานการประชมุโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

ครั้งที่ 003/ส.ค.55 

วันที่ 28 สิงหาคม 2555 

ณ ห้อง 214 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. รศ.ดร. ชัชพล       ชังชู  ประธานสภาข้าราชการ มก. 

3. นางสาวสายสุดา    ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

4. นางสาวณัฐกานต์   สหวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 

เริ่มประชุมเวลา 9.10 น. 

เนื่องด้วยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้ริเริ่มโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ภายใต้การดําเนินงานของโครงการร้าน Farmer Shop ที่ได้รับ

การสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มทางเลือกแก่

ประชาคมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่จะได้มีโอกาสอุดหนุนข้าวที่มีคุณภาพดี ในราคาที่

เป็นธรรม ผ่านระบบการ “รวมซ้ือ” เป็นประจํา ทําให้ผู้บริโภคได้ซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพ ในราคา

ย่อมเยาว์และยังเป็นการช่วยสนับสนุนชาวนาไทยให้มีวิถีชีวิตที่ดีข้ึน อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย

ขับเคล่ือนแผนธุรกิจแนวใหม่ที่จะนําไปสู่กลไกการค้าท่ีเป็นธรรม ผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่

คุณค่าร้าน Farmer Shop 

ทั้งนี้เพ่ือการขยายเครือข่ายสมาชิก เพ่ิมการเข้าถึงประชาคมในวงกว้างและนําไปสู่การ

นําเสนอทางเลือกดังกล่าว รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ข้าวของเครือข่ายสหกรณ์/เครือข่าย

เกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากข้ึน โครงการซ้ือข้าวจากชาวนาได้รับการอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยในการออกร้านเพ่ือจําหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง ทุกวันที่ 

15 และ 30 ของทุกเดือน จากการออกร้านของโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาร่วมกับสหกรณ์เครือข่าย

ผู้จําหน่ายข้าวเมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ทําให้คณะผู้บริหารของสภาข้าราชการ มก.ได้เห็นสินค้า

และเชิญชวนให้ร่วมออกร้านในงานตลาดนัด “ธงเขียว” ซ่ึงดําเนินการโดยสภาข้าราชการ มก. ใน

รอบเดือนถัดไป 

จากการประสานงานดังกล่าว นํามาสู่การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในแนวทางความ

ร่วมมือระหว่างสองภาคส่วนในระยะต่อไป โดยสรุปผลจากการหารือได้ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 วัตถุประสงค์ในการจัดงานตลาดนัด “ธงเขียว” โดยสภาข้าราชการ มก. 

ท่านประธานสภาข้าราชการมก.ได้ช้ีแจงถึงที่มาของการจัดงานตลาดนัด “ธงเขียว” โดย

สภาข้าราชการมก. เนื่องจากสภาฯได้ตระหนักถึงปัญหาภาระค่าครองชีพที่สูงข้ึนมากในปัจจุบัน ซ่ึง

ไม่สอดคล้องกับอัตรารายได้ของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย ดังนั้น สภาข้าราชการมก.จึงได้ริเริ่มจัด

งานตลาดนัด “ธงเขียว” ข้ึน ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง ทุกวันศุกร์ส้ินเดือน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 

13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัย โดย

สินค้าที่จําหน่ายในตลาดนัดจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาจําหน่ายต่ํากว่าราคาจําหน่ายใน

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วไป เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตมาจําหน่ายเองโดยตรง สินค้าที่เข้าร่วมออกร้านแล้ว 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร จากชมรมสหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรแห่งประเทศไทย ไข่ไก่ น้ํามันพืชและ

เครื่องปรุงจากบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลย์ ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคจากบริษัทในเครือเจริญ

โภคภัณฑ์ เป็นต้น ซ่ึงการจัดงานดังกล่าวมีระยะเวลาในการดําเนินงานถึงส้ินปี 2555 และจะมีการ

ประเมินผลก่อนในระยะแรก 

ระเบียบวาระท่ี 2 วัตถุประสงค์ของโครงการร้าน Farmer Shop และโครงการซื้อข้าวจาก

ชาวนา  

ท่านผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้กล่าวสรุปที่มาของโครงการร้าน 

Farmer Shop ว่าเป็นโครงการที่เกิดข้ึนจากการตระหนักถึงปัญหาที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหา

ราคาสินค้าแพง กอปรกับโครงสร้างและระบบการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่เอ้ือต่อการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs โอทอปและสหกรณ์ ที่ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป ทําให้มี

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซ่ึงการแก้ปัญหา

เพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งในโซ่อุปทานอาจไม่เพียงพอ แต่ควรมีการแก้ไขอย่างบูรณาการทั้งระบบ 

ด้วยแนวคิดน้ีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้ริเริ่มการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ 

Farmer Shop ข้ึนเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ทั้งฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคภายใต้ค่านิยมร่วมตามหลักการ

การสหกรณ์ “การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมมือกัน ของคนในสังคมเพ่ือนําไปสู่ระบบการค้าที่เป็น

ธ ร รม ”  ทั้ ง นี้ ใ น ก ร ะบวนกา ร พัฒนาตั ว แบบขอ ง ร้ า น ค้ าป ลี ก ชุม ชน  F a r m e r  S h o p 

น้ีได้นําแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การสร้างเครือข่ายผู้

ผลิต  การคัดสรรพัฒนาคุณภาพ-มาตรฐานสินค้า /บรรจุภัณฑ์  การบริหารโลจิสติกส์ 

การจัดการร้านค้าปลีกและการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ซ่ึงในปัจจุบันมีเครือข่ายผู้ผลิตที่ผ่านการ

คัดสรรมากกว่า 200 ราย มีสินค้ากว่า 600 รายการ ซ่ึงเน้นสินค้าในหมวดอาหาร สินค้าอุปโภค 

บริโภคเป็นหลัก เช่น ข้าว เครื่องแกง ขนมขบเคี้ยว ไข่เป็ด ผักสด อาหารเพื่อสุขภาพ กาแฟสด ฯลฯ 
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ในส่วนของโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาก็เป็นโครงการที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้แก่

ประชาคมมก.ในการได้มีโอกาสบริโภคข้าวคุณภาพดี ในราคายุติธรรม ทั้งกับผู้ซ้ือและผู้จําหน่ายที่

เป็นเครือข่ายสหกรณ์/เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง โดยสินค้าที่จําหน่ายภายใต้โครงการ

ประกอบด้วย 2 แบรนด์หลัก ได้แก่ ข้าวแบรนด์ “เกิดบุญ” ซ่ึงเป็นข้าวหอมมะลิ 100% รวบรวมและ

ผลิตโดยเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 15 แห่ง และแบรนด์ “คุณธรรม” 

ซ่ึงเป็นข้าวกล้องปลอดสารพิษผลิตโดยเครือข่ายชาวนาคุณธรรม ในจ.ยโสธร ซ่ึงเครือข่ายผู้ผลิตทั้ง

สองแห่งน้ีเป็นเครือข่ายที่ถูกพัฒนาจากชุดงานวิจัย “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” ของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2549 

ระเบียบวาระที่ 3 ข้อสรุปจากการหารือ 

โดยสรุปทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าแนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องการ

ร่วมสนับสนุนงานซ่ึงกันและกัน ดังสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

3.1 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีความประสงค์ที่จะร่วมออกร้านในงานตลาดนัด “ธง

เขียว” เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป ประกอบด้วยสินค้าใน 2 ส่วน ได้แก่ 

 1)  ผลิตภัณฑ์ข้าวภายใต้โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา โดยการร่วมออกร้านดังกล่าว 

โครงการซ้ือข้าวจากชาวนาจะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้เครือข่ายสหกรณ์/เครือข่ายเกษตรกร

ภายใต้โครงการวิจัยนําสินค้ามาจําหน่าย พร้อมรณรงค์ใบสมัครสมาชิกลูกค้าประจํา 

 2)  สินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆซ่ึงเป็นเครือข่ายด้านผู้ประกอบการจากโครงการร้าน 

Farmer Shop ซ่ึงสินค้าในหมวดนี้ทางสถาบันฯจะนําส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาจําหน่ายให้

สภาข้าราชการพิจารณาเป็นรายกรณีล่วงหน้า 

3.2 ท่านผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เรียนเชิญให้ท่านประธานสภา

ข้าราชการมก.ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา เพ่ือช่วยเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุง

โครงการให้เหมาะสมย่ิงข้ึน โดยท่านประธานสภาข้าราชการมก.ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว 

นอกจากนี้เนื่องด้วยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะจัดงาน “ประกาศเกียรติคุณนัก

สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าและงานเสวนาวิชาการ ประจําปี 2555” ข้ึนในวันที่ 14 ก.ย. 2555 ณ 

อาคารสารนิเทศ 50 ป ีท่านผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มอบจดหมายเชิญแก่ท่าน

ประธานสภาข้าราชการมก.เพื่อเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
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การประชุมหารือคณะกรรมการบริหารโครงการรา้น Farmer Shop 

และเครือข่ายผู้ประกอบการ 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 9.00–12.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

       Farmer Shop 

3.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน 

       Farmer Shop 

4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

6.  อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ กรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

7.  คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์  ผู้ประกอบการสํารับโบราณ 

8.  คุณถนัด เบิกนา    ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเมืองกระบี่ 

9.  คุณปุณิกา วุฒิเทียน  ผู้ประกอบการน้ําลูกเดือย 

10. คุณสรินทร์ญา ภมรปฐมกุล  ผู้ประกอบการน้ําฟักข้าว 

11. คุณเขมณัฏฐ์ กุลบุตร   เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สตรี 

       สหกรณ์ ชสค. 

12. คุณเอกลักษณ์ เนาวรัตน์  เจ้าหน้าที่ ชสค. 

13. คุณประเวศ พันธุ์ศรี   เกษตรกร จ.นครปฐม 

14. คุณดวงทิพย์  ระเบียบ   นักวิจัย 

15.  คุณสายสุดา ศรีอุไร   นักวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น.  
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เปิดเวทีหารือการเตรียมงานสําหรับวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 

2555 ในงานโครงการประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการ “การทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือก

ของประชาชน” โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. การจัดงานในปีนี้มีการขยายภาคีเพ่ือเป็นการตอบรับปีสากลแห่งการสหกรณ์ โดย

ได้ร่วมมือกับ ชสค. ซ่ึงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในส่วนของการจัดงานด้วย 

 2. เรื่องอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าร่วมงาน จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กลุ่มอาหาร

ทั่วไปจากสถาบันอาหารฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาหารหลัก และกลุ่มอาหารสุขภาพ

ของอาจารย์ใจฟ้า จํานวนประมาณ 50 ที่ สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ร่วมงานที่ลงทะเบียนรับประทาน

อาหารมังสวิรัติ และผู้ร่วมงานที่นับถือศาสนาอิสลาม 

 3. จากปัญหาที่โครงการฯ พบว่า ยังมีคําถามจากคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจในโครงการร้าน 

Farmer Shop จึงมีความต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจและเห็นว่ามีการรวมตัวของเครือข่ายอย่าง

เข้มแข็ง จึงขอหารือในที่ประชุมนี้ว่าบู๊ทอะไร/รูปแบบใด ที่จะช่วยให้คนท่ัวไปเข้าใจ Farmer Shop ได้ดี

ข้ึน และได้เปิดประเด็นหารือในที่ประชุมว่าเราจะแสดงให้เห็นได้อย่างไร ว่ากระบวนการของโครงการ

เป็นอย่างไร ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําเป็นอย่างไร เช่น มีข้อแตกต่างจากร้านเลม่อนฟาร์ม

อย่างไร นอกจากนี้กระบวนการทํางานร่วมกันในโซ่อุปทานนั้นต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง 

 คุณดวงทิพย์ ระเบียบ แสดงความคิดเห็นว่า การจัดบู๊ทควรจัดแสดงให้เห็นชัดเจนว่า 

กระบวนการต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้า เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ข้าวคุณธรรม ที่จะแสดงให้

เห็นได้ชัดเจนตลอดโซ่อุปาทาน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เห็นแล้วเข้าใจทันทีว่ากระบวนการของโครงการ

นี้เป็นอย่างไร โดยอาจนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอว่าถ้ามีผู้ประกอบการแต่ละรายไปร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ชม

งาน พร้อมให้คําแนะนําและให้ความรู้ ดังเช่นการจัดร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรมวิชาการของ 

สกว. ที่ผ่านมา เพื่อช้ีให้เห็นว่าผู้ประกอบการได้มีการตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการข้ึนแล้ว 

 คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ มีคําถามว่า ต้นน้ําในท่ีน้ีครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน ต้นน้ําคือ                

ใครบ้าง 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายว่า ต้นน้ํา คือ กระบวนการที่ได้มาซึ่งสินค้า ก่อนแปรรูป 

เป็นกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ซ่ึงจะอธิบายได้ว่าคือความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการ

จัดหาวัตถุดิบ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับใครบ้างนั่นคือต้นน้ํา 

 คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ เสนอว่า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในขณะน้ีน่าจะเป็นการดําเนินงาน

ของ คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ที่มีการติดต่อกับเครือข่ายผู้ผลิตกล้วยเล็บมือนาง จนมาถึงการ

แปรรูปผลิตเป็นสินค้าคุณภาพ ซ่ึงน่าจะใช้เป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายแก่ผู้ร่วมชมงานได้ ดังนั้นควร

นําเสนอให้เข้าใจง่ายๆ แต่เห็นภาพได้ชัดเจน  
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 คุณถนัด เบิกนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดูงานในประเทศเยอรมันและ

สวิสเซอร์แลนด์ ได้ข้อสรุป 3 ข้อ คือ 1) จะเห็นได้ว่าประชาชนในทั้ง 2 ประเทศ มีความคิดว่าถ้าทํา

เพื่อสังคม ทําเพื่อส่วนรวมแล้วจะสนับสนุนและลงมือทํา 2) มีความเสมอภาค และ 3) การมีวินัยของ

ประชาชน จึงต้องการนํามาประยุกต์ให้เข้ากับงานของโครงการเราคือ ต้องถามว่าเราทําแล้วได้อะไร 

มีความเสมอภาคตรงไหนในงานของโครงการ จะช่วยเกษตรกรได้อย่างไร และพร้อมการทําควบคู่ไป

กับการดูแลเอาใจใส่ส่ิงแวดล้อมด้วยอย่างไร 

 จากตัวอย่างส่วนงานสหกรณ์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั้นมีความก้าวหน้า                  

และดําเนินงานได้ดีมาก จนเป็นส่วนสําคัญของธุรกิจทั้งประเทศ ซ่ึงหากประเทศไทยสามารถทําได้

เช่นนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีมาก 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่าอาจต้องทําเป็นโปสเตอร์ตามที่คุณดวงทิพย์เสนอ แต่

ควรหามุมจัดวางโปสเตอร์ให้เหมาะสม และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 คุณถนัด เบิกนา เสนอว่าอาจทําเป็นภาพเคล่ือนไหวรถไฟวิ่งอยู่ตลอดเวลา เหมือนการ

ทําการส่งต่อ เช่น จากชาวนา ส่งต่อไปสู่ผู้ประกอบการ และส่งต่อผู้บริโภค ซ่ึงภาพเคล่ือนไหวน่าจะ

ดึงดูดความสนใจได้มากกว่าภาพนิ่ง 

 ทั้งน้ีที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายวิธีการนําเสนอโปสเตอร์ของโครงการร้าน Farmer 

Shop ในการออกบู๊ทหน้างาน และสรุปว่าบอร์ดขาวจะเป็น back up ซ่ึงธีมเรื่องคือ มีตัวละครเล่า

เรื่องให้เห็นการส่งไม้ต่อระหว่างต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยมี Farmer Shop เป็นตัวละคร                    

ว่าทุกคนได้อะไร นอกจากนี้อาจแสดงเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าระบบในปัจจุบันใครได้รับผลกระทบ

อย่างไรบ้าง 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า Farmer Shop นั้นเป็นได้หลายมิติ เช่น ทั้งเป็นร้านค้า

ปลีก ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นร้านค้าชุมชน เป็นขบวนการทางสังคม เป็น

สถาบันเรียนรู้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถมองได้หลายมิติ ทั้งน้ีต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

มองในมิติต่างๆ ว่า Farmer Shop คืออะไร 

 คุณถนัด เบิกนา เสนอความเห็นว่า Farmer Shop คือความเสมอภาค การที่ไม่มีใครเอา

เปรียบใคร เป็นร้านค้าที่ไม่เอาเปรียบผู้ผลิต และไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเช่นกัน 

 4. การจัดบู๊ทโครงการ Farmer Shop นั้น ให้ผู้ประกอบการนําสินค้ามาจําหน่าย เน้น

สินค้าคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมอบให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจําหน่ายสินค้าเอง โดยไม่

ใช้ระบบแคชเชียร์รวม แต่จะเน้นนิทรรศการและการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ  

 ทั้งนี้การจัดวางโต๊ะในบู๊ท จะประกอบด้วยโต๊ะขนาด 1.20 เมตร จํานวน 10 ตัว ซ่ึงในที่

ประชุมได้ร่วมหารือรูปแบบการจัดพ้ืนที่ พร้อมจัดสรรพ้ืนที่สําหรับผู้ประกอบการแต่ละราย

รับผิดชอบนําสินค้ามาวางแสดงและจําหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน กล้วยเล็บมือนางอบ 
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น้ําพริกแม่เกตุ น้ําฟักข้าว น้ําลูกเดือย น้ําข้าวกล้องงอก ส้มโอไทยทวี อาหารเพ่ือสุขภาพ ข้าวเกิด

บุญ ข้าวคุณธรรม ผลิตภัณฑ์แชมพูชมพูพันทิพธ์ และปุ๋ยเกษตร จาก ชสค. เป็นต้น  

 5. ขอนัดเวลาให้ผู้ประกอบการนําผลิตภัณฑ์มาจัดบู๊ทตั้งแต่เวลา 6.00 น. ที่อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี ช้ัน 1 พ้ืนที่บริเวณหน้าห้องประชุมสุธรรมอารีกุล เพ่ือพร้อมรับผู้เข้าชมงานในเวลา 

7.00 น. เป็นต้นไป 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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รายงานการประชมุโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

ครั้งที่ 001/ก.ย.55 

วันที่ 20 กันยายน 2555 

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาวณัฐกานต์   สหวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 

3. นางสาววสินธรา     ขวยเขิน เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.15 น. 

วัตถุประสงค์ในการประชุมเพ่ือหารือเรื่องการจ่ายชําระเงินแก่สหกรณ์จากการที่

เครือข่ายสหกรณ์จะสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัมาส่งข้าว  

 

ระเบียบวาระที่ 1 ประเด็นที่พบ 

เนื่องด้วยตั้งแต่เดือนกันยายน 55 เป็นต้นมา เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

ได้จัดรอบสับเปล่ียนหมุนเวียนกันมาส่งข้าวทุกวันที่ 15 และศุกร์ส้ินเดือนของทุกเดือน ทีมงานได้ตั้ง

ข้อสังเกตว่าหากการดําเนินการจ่ายชําระเงินแก่ผู้ประกอบการยังเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการ

จ่ายเงินเดิม คือการตัดยอดขายตั้งแต่วันที่ 20-19 ในแต่ละเดือน และทําการจ่ายเงินแก่

ผู้ประกอบการภายในวันที่ 25 ของเดือน เช่นน้ีอาจทําให้เกิดความสับสนในการจ่ายชําระเงินแก่

ผู้ประกอบการได้เนื่องจากในการจ่ายชําระเงินในแต่ละรอบอาจมีการจ่ายเงินให้แก่หลายสหกรณ์ซ่ึง

เป็นการตัดตามยอดขายจริง ทําให้ตรวจสอบยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่สินค้ามีปัญหาต้องคืน

สินค้าอาจก่อให้เกิดความสับสน 

ด้วยเหตุน้ีทีมงานจึงเสนอขอปรับระเบียบการปฏิบัติเรื่องการจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษ 

โดยเสนอให้ตัดจ่ายชําระเงินตามบิลใบส่งมอบสินค้าของแต่ละสหกรณ์ หลังหักยอดคืนสินค้าที่

มีปัญหา แต่ยังคงรอบการสรุปยอดและการชําระเงินคงเดิม เพราะในการส่ังซ้ือสินค้าเพ่ิมเติมในแต่

ละรอบ (วันที่ 15 และ ศุกร์ส้ินเดือน) สามารถอนุมานได้ว่าได้จําหน่ายสินค้าล็อตก่อนหน้าหมดแล้ว

จึงมีการส่ังซื้อรอบใหม่ ซ่ึงขอเสนอใช้ระเบียบนี้กับทั้งข้าวแบรนด์เกิดบุญและคุณธรรม 

มติที่ประชุมเห็นชอบและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบใหม่ โดยให้เริ่มในรอบการจ่ายเงิน

ถัดไป (รอบจ่ายเงินประจําเดือนตุลาคม) 

 

เลิกประชุมเวลา  10.35 น. 
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รายงานการประชมุโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

ครั้งที่ 002/ต.ค.55 

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 

ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท     ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสมพงษ์      โหตระไวศยะ    ผู้สนใจสมัครสมาชิกลักษณะค้าส่ง 

3. นางสาวณัฐกานต์   สหวัชรินทร์     เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

วัตถุประสงค์ในการประชุมเพ่ือหารือร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครสมาชิก

ลักษณะค้าส่งเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในระยะต่อไปภายใต้โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 

 

ระเบียบวาระที่ 1 ที่มาและสาเหตุของการประชุม 

สืบเนื่องจากการออกร้านจําหน่ายข้าวภายใต้โครงการซ้ือข้าวจากชาวนาในงาน                

ตลาดนัดธงเขียวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผู้สนใจติดต่ออยากเป็นสมาชิกลักษณะผู้ค้าส่ง               

เพ่ือนําข้าวไปจําหน่ายยังหมู่ บ้านการ์เดนท์โฮมย่านดอนเมือง ซ่ึงเป็นชุมชนขนาดมากกว่า                     

600 หลังคาเรือน ด้วยเหตุนี้สมาชิกผู้สนใจ ช่ือคุณสมพงษ์ โหตระไวศยะ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ              

ที่เคยส่งข้าวแก่สมาชิกในหมู่บ้านมาก่อน ลักษณะให้บริการส่งข้าวถึงบ้านเป็นประจําทุกเดือน               

สต็อกสินค้าที่บ้านซึ่งเป็นลักษณะอาคารพาณิชย์ ซ่ึงเคยรับข้าวมาจากโรงสีโดยตรงในจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อมาจําหน่าย แต่มาในระยะหลังช่วง 1 ปีที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิมีความผันผวนด้านราคามาก 

ซ่ึงไม่เ อ้ือต่อลักษณะการจําหน่ายข้าวแก่เครือข่ายสมาชิกในหมู่บ้านท่ีซ้ือข้าวประจําจึงได้                      

เลิกการจําหน่ายไป แต่เมื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาในงาน                      

ตลาดนัดธงเขียว จึงมีความสนใจรับสินค้าไปจําหน่ายต่อเพราะคิดว่าเป็นโครงการที่ดี ราคาจําหน่าย

ดูไม่ค่อยมีความผันผวนมากเนื่องจากสหกรณ์รวบรวม ผลิต และจําหน่ายเอง นอกจากน้ีเป็น                  

ข้าวหอมมะลิ 100% ที่มีคุณภาพดีในระดับหนึ่งแต่ราคาจําหน่ายยังถูกกว่าราคาตามห้างทั่วไป                   

ซ่ึงเป็นช่องว่างที่น่าจะสามารถทําตลาดได้ อย่างไรก็ตามทั้งน้ีต้องคํานึงถึงผลตอบแทนที่คุ้ม                      

กับค่าใช้จ่ายในการส่ง/กระจายสินค้าด้วย (ในอดีตที่ผ่านมาจะได้ margin ที่ประมาณ 25%) 
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ระเบียบวาระที่ 2 สรุปประเด็นจากการหารือ 

จากการหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 รูปแบบสมาชิก : ร้านค้า Mobile สายที่ 1 – หมู่บ้านการ์เดนโฮม ดอนเมือง โดยได้มี

การสําเนาบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐาน 

2.2 เงื่อนไขการจําหน่าย :  

 1) ราคาจําหน่าย: สําหรับในระยะเริ่มแรก 

 - ยอดการส่ังซ้ือแต่ละครั้งน้อยกว่า 100 ถุง ราคาส่งถุงละ 180 บาท 

 - ยอดการส่ังซ้ือแต่ละครั้งตั้งแต่ 100 ถุงข้ึนไป ราคาส่งถุงละ 175 บาท 

 หมายเหตุ : ในระยะต่อไปหากมีปริมาณการส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อาจมีการ

พิจารณาให้โปรโมช่ันพิเศษจากเครือข่ายสหกรณ์เพิ่มเติม 

 2) การชําระเงิน: ลักษณะซ้ือขาดโดยจะชําระค่าสินค้าครบทั้งจํานวนในการส่ังซ้ือ

สินค้าสําหรับรอบถัดไป 

2.3 เรื่องอื่นๆ : 

 1) โครงการซ้ือข้าวจากชาวนาให้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจําหน่ายข้าวของโครงการ

ในเขตหมู่บ้านการ์เดนโฮม ดอนเมืองแก่คุณคุณสมพงษ์ โหตระไวศยะ แต่เพียงผู้เดียว 

 2) โครงการซ้ือข้าวจากชาวนาจะมอบตัวอย่างโบรชัวร์สินค้า เพ่ือเป็นตัวอย่างใน

การใช้ประชาสัมพันธ์ 

 

เลิกประชุมเวลา  14.40 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 26/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที ่13/2555) 

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30–10.40 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการ 

      ร้าน Farmer Shop 

3.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารโครงการ 

      ร้าน Farmer Shop 

4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

6.  อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ กรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

7.  คุณสายสุดา ศรีอุไร   นักวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  8.30 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบแก่ที่ประชุม ดังนี้ 

1. ความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เล่าเรื่อง

ผลกระทบของนโยบายรัฐกับการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ซ่ึงส่งผลให้ความ

ร่วมมือของโครงการกับร้านสหกรณ์จังหวัดตราดยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร 

2. ร้านสหกรณ์ กฟผ. ยังคงปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ทําให้การนําสินค้าของร้าน 

Farmer Shop ต้องรอต่อไป 

3. จากการหารือกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน

การวิจัย ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของสถาบันฯ เรื่องนําเสนอโครงร่าง

งานวิจัยในระยะต่อไป โดยได้สรุปเนื้อหาที่ไปนําเสนอประกอบด้วยคุณลักษณะ

ของงาน 5 ประการคือ 



 2-194

1. เป็นตัวแบบที่ใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ระเบิดจากข้างใน 

2. ใช้การพ่ึงพาและร่วมมือกันของภาคี  

3. การพัฒนาตัวแบบที่ใช้กลไกการตลาดเป็นตัวดําเนินเรื่อง ไม่มีการบิดเบือน 

4. การใช้วิสัยทัศน์ร่วมของตัวแบบที่เกิดข้ึนใหม่ 

5. การใช้กลไกการมีส่วนร่วม 

 ซ่ึงทั้งหมดน้ีเรียกว่า “ธุรกิจฐานสังคม” ทั้งน้ีได้แบ่งกลุ่มองค์กรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 

องค์กรของรัฐ 2) องค์กรภาคเอกชน และ 3) SEE: Social Economy Enterprise ซ่ึงเป็นเป้าหมายของ

การดําเนินงาน ต่อไปจะเป็นการนํา SEE เป็นตัวเคลื่อนงาน สร้างหลักสูตรโรงเรียนลูกชาวนาฯ สร้าง

ตัวแบบ และสร้างธุรกิจ ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้เป็นการสรุปทิศทางการดําเนินงานของสถาบันฯ ในระยะ

ต่อไป 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นําเสนอ “แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนธุรกิจ

ฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคล่ือนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
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 โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายรายละเอียดของแผนที่น้ีว่าแถวแรกซ้ายมือจะเป็น

โครงการนําร่องเป็นเสาหลักของการเกษตร จะมีการลงพ้ืนที่สร้างหลักสูตร แถวที่สองคือแท่งของ

ผู้ประกอบการ ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีเหลือของโครงการจะพยายามดําเนินงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยส่วนของในประเทศนั้นจะต้องมี Outlet ของร้าน Farmer Shop อย่างแน่นอน 

สําหรับแถวที่สาม ที่ประกอบด้วย นักวิจัย/ภาคีวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุน หน่วยส่งเสริม SEE 

กลไกการรับรองคุณภาพฯ กลไกการกระจายสินค้า และนวัตกรรมสนับสนุน SEE เช่น ผลักดันการ

ออกกฎหมายใหม่ให้ควบคุมการค้าของผู้ประกอบการรายใหญ่-รายย่อย เป็นต้น นอกจากน้ีสิ่งที่

สนใจคือการตั้งสมาคมโดยความร่วมมือของผู้ประกอบการ ซ่ึงสถาบันฯ จะชักชวนสถาบันฯ หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เห็นด้วยกับงานนี้มาเข้าร่วม  

 สุดท้ายแถวที่ส่ีด้านขวามือ คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถาบันการศึกษา การสร้างเครือข่ายผู้บริโภค อันจะนําไปสู่การมี Outlet เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภค

ในสังคม ให้เห็นการสร้างการค้าที่เป็นธรรม มีร้านค้าชุมชน/ร้านค้าทางเลือก (ร้านในหน่วยราชการ) 

ทําให้คนในสังคมตระหนักถึงวิถีการบริโภคท่ีสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และใส่ใจสุข

ภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ภายหลังจากจบการช้ีแจงรายละเอียดแผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม 

(SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ฯ แล้ว รศ .จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  จึงขอความคิดเห็นจากคณะ

กรรมการบริหารฯ ในที่ประชุม 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการบริหารโครงการร้านฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่อง การจัดตั้งสมาคม 

เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมสมาคมร้านค้าปลีก ซ่ึงร่วมกันผลักดันในลักษณะ

ดังกล่าวเช่นกันแต่ถูกต่อต้าน จึงมีความกังวลว่าจะมีความเป็นไปได้มาน้อยเพียงใด 

 ทั้งนี้จากข้อสังเกตของคุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ที่กล่าวมานั้น กรรมการบริหารฯ ตั้ง

ข้อสังเกตไว้ว่า ควรต้องให้มีคนตั้งธงนําไปก่อนเพ่ือขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร์ แล้วจึงค่อยๆ แก้ปัญหา

ตามบริบทต่อไป  

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2555 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 25/2555 

เมือ่วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม 
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ติดตามความก้าวหน้า Outlet ไร่สุวรรณ 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รายงานในที่ประชุมว่า พบสินค้าใหม่เป็นกล้วยเล็บมือนางอบ 

เช่นเดียวกับแบรนด์ กล้วยเล็บมือนางอบ “ศรีภา” วางจําหน่ายในร้านค้าไร่สุวรรณ แต่สินค้านั้นไม่มี

การรับรองมาตรฐาน อย. ซ่ึงเห็นว่าเป็นเรื่องอันตรายสําหรับร้านค้ามาก เนื่องจากหากสาธารณสุข

ตรวจสอบพบจะต้องถูกปรับ และการจัดวางสินค้าของร้าน Farmer Shop ไม่อยู่ในโซนเดียวกันแต่

กลับจัดวางอย่างกระจัดกระจายทั่วไปในร้านไร่สุวรรณ 

ที่ประชุมจึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่า พบสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง และขาดการติดต่อประสานงานเพ่ือ

การนําสินค้าเข้าวางจําหน่ายในร้านไร่สุวรรณ 

3.2 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

ประจําเดือนกันยายน และตุลาคม 2555 

คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop รายงานผลประกอบการเดือนกันยายน 

2555 ซ่ึงมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2555 ยอดขายสุทธิ 108,004 บาท และมีกําไร 

(ขาดทุน) สุทธิ 39,777.86 บาท ส่วนผลประกอบการเดือนตุลาคม 2555 มีรายได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 

ตุลาคม 2555 ยอดขายสุทธิ 68,890.50 บาท และมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,161.80 บาท ทั้งน้ีไม่

รวมค่าสถานท่ี ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค โดยมีข้อสังเกตว่ายอดจําหน่ายของ

เดือนตุลาคมมียอดจําหน่ายลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา 

 โดยสินค้าขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนช้ิน ได้แก่ น้ําข้าวโพด เครื่องด่ืมผลไม้ 

น้ําด่ืมเกษตร น้ําฟักข้าว ขนมเปี๊ยะ กะหรี่พัฟ ไดฟูกุ คุกก้ีเพ่ือสุขภาพ โรลม้วนไส้ต่างๆ และเกรนนี่มี 

ตามลําดับสินค้าขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 5 กก. ไม่ 

vacuum เครื่องดื่มผลไม้ ขนมเปี๊ยะ น้ําฟักข้าว ถุงผ้า Farmer Shop ข้าวกล้องคุณธรรมหอมนิล คุกก้ี

เพื่อสุขภาพ ข้าวกล้องคุณธรรม หอมมะลิ 105 และข้าวกล้องคุณธรรม หอมแดง ตามลําดับ  

 สําหรับยอดสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ณ วันที ่31 ตุลาคม 2555 มีทั้งส้ิน 865 

ราย เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน 2555 จํานวน 81 ราย โดยแบ่งเป็นสมาชิกที่มียอดซ้ือทั้งส้ิน 587 

ราย และสมาชิกที่ไม่มียอดซ้ือรวม 278 ราย 

3.3 โครงการจําหน่ายข้าวกับ สหกรณ์ รพ.กรุงเทพนครธน 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งในที่ประชุมว่าได้ประสานงานกับตัวแทนร้านสหกรณ์ของโรงพยาบาลฯ 

เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีจะขอประสานงานนัดหารือกับตัวแทนสหกรณ์ รพ.กรุงเทพนครธน อีกครั้ง โดย

จะมอบให้ชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ หรือ สกก.เกษตรพิสัย เป็นผู้จัดส่งสินค้า  

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ประสานงานขอนัดหารือกับร้านสหกรณ์ฯ โดยสรุปนัดหารือวัน

พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555  
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วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 เวทีคัดสินค้าครั้งที่ 8 และเวทีบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 กําหนดจัดเวทีคัดสินค้าครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยตั้งเป้าเชิญ

ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP เข้าร่วมเวที 30 ราย พร้อมจัดเวทีบรรยายพิเศษและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมตัวตั้งรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ SMEs OTOP รายย่อยและ

รายกลาง” ซ่ึงจะเชิญตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้บรรยาย ทั้งน้ีคณะกรรมการสามารถเชิญ

เครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ได้ 

 4.2 โครงการของขวัญปีใหม่ ประจําป ี2556 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ที่จะใช้ในช่วงจัดโครงการ

ของขวัญปีใหม่ ประจําปี 2556 โดยได้จัดเป็นชุดกระเช้าของขวัญหลากหลาย ให้คณะกรรมการร่วม

พิจารณา ซ่ึงจะเริ่มข้ึนในช่วง 15 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไปจนถึงส้ินป ีทั้งน้ีผู้ประกอบการแต่ละท่านอาจ

มีชุดของขวัญของตัวเองเข้าร่วมโครงการ โดยให้นํามาเสนอในที่ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาก่อนทํา

การประชาสัมพันธ์ 

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1. อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ ให้ข้อสังเกตว่า ตุ๊กตาคุณบุญซ่ือที่ทําจากไม้ มาจําหน่าย

นั้นไม่ควรใช้ไม้บริเวณที่มีตาไม้ เนื่องจากจะทําให้เนื้อไม้แตกออกจากกันได้ 

 

เลิกประชุมเวลา  10.40 น. 
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การประชุมหารือความรว่มมือการเปิด Outlet Farmer Shop กับโรงพยาบาลนครธน 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลนครธน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณเยาวเรศ ทองสิมา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครธน 

2. คุณเสน่ห์ลตา นาคชํานาญ ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการโรงพยาบาลนครธน 

3. คุณสุภาพร ศรีสิตานนท์ นักโภชนาการโรงพยาบาลนครธน 

4. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

5. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานโครงการร้าน Farmer Shop 

6. คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการโครงการร้าน Farmer Shop 

7. คุณสุขุม  ไวทยธํารง กรรมการโครงการร้าน Farmer Shop 

8. คุณวสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 รศ .จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วย

คณะกรรมการร้าน Farmer Shop ได้ร่วมหารือกับคุณเยาวเรศ ทองสิมา รองผู้อํานวยการฝ่าย

บริหารโรงพยาบาลนครธน ถึงการเปิด Outlet Farmer Shop ภายในโรงพยาบาลธนบุรี โดย                    

รศ.จุฑาทิพย์ ได้ดล่าวถึงความเป็นมาของโครงการร้าน Farmer Shop โดยสังเขป ดังนี้ 

 โครงการร้าน Farmer Shop  เป็นโครงการนําร่องเพ่ือการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ

ร้านค้าปลีกชุมชน ที่ได้นําเอา ชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ใน

การออกแบบระบบการดําเนินงานวิจัย โดยกระบวนการวิจัยจะครอบคลุมการดําเนินการ ตั้งแต่การ

สร้างเครือข่ายอุปทาน การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การวางระบบ 

จัดหา และตรวจสอบย้อนกลับ การบริหารจัดการ ร้านค้าปลีกและการสร้างแบรนด์ Farmer 

Shop โดยคาดหวังจะให้เกิดเป็นตัวแบบร้านค้าปลีกทางเลือก ที่ขยายผลไปจัดตั้งในชุมชน สหกรณ์

และในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านการลดปัญหาข้อจํากัดของ

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีค่าใช้จ่ายการตลาดสูง อีกทั้งเป็นทางเลือกแก่

ผู้บริโภคที่มีแหล่งจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ภายใต้สโลแกน "ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยาก

ให้เป็นลูกค้าประจํา"  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรธุรกิจร่วมกัน ใน

ขณะเดียวกัน กลไกของ Farmer Shop ก็จะรณรงค์ให้ ประชาชนในสังคม หันมาอุดหนุนสินค้าไทย 

ภายใต้ แบรนด์ Farmer Shop   
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 โครงการร้าน Farmer Shop จะมุ่งเน้นไปที่การนําทุนความรู้ ทุนทางสังคมและทุน

ทรัพยากรที่เป็นผลผลิตงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยคาดหวังจะนําไปสู่การสร้างระบบธุรกิจเชิง

สร้างสรรค์ ในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือ

การรักษาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปในสภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับคู่แข่ง

ทางการค้าจากต่างประเทศ ในยุคเปิดเสรีอาเซียน อีกทั้งการลดข้อจํากัด/อุปสรรคของสินค้าเกษตร

แปรรูปเป็นเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาด เพ่ือการเข้าถึงผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําไปใช้ประโยชน์ โดยการดําเนิน การโครงการ

จะใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี เพ่ือนําไปสู่การขยายผลการจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer Shop ใน

ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสหกรณ์ต่อไป 

 ทั้งนี้คุณเยาวเรศได้ให้ความสนใจกับโครงการร้าน Farmer Shop เป็นอย่างมาก ซ่ึง               

คุณเยาวเรศ ได้กล่าวว่ารู้จักโครงการร้าน Farmer Shop จากคุณเสน่ห์ลตา ครั้งเมื่อเข้าร่วมงาน

ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าประจําปี 2555 ได้เยี่ยมชมภายในบู๊ทของภาคี

พันธมิตรผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop และเล็งเห็นว่าแนวคิดของร้าน Farmer Shop นั้นมีความ

น่าสนใจและเห็นว่าโรงพยาบาล นครธนมีความต้องการร้านค้าที่เน้นสินค้าสุขภาพแบบน้ี ดังนั้น                 

จึงได้เสนอความคิดแก่คุณเยาวเรศ จึงเป็นที่มาในการเชิญรศ.จุฑาทิพย์เพื่อหารือเรื่องการเปิด 

Outlet Farmer Shop ภายในโรงพยาบาลนครธนข้ึน จากนั้นรศ.จุฑาทิพย์ ได้ยกตัวอย่างสินค้าที่

จําหน่ายในโครงการ Farmer Shop ได้แก่ ข้าวเกิดบุญ ข้าวคุณธรรม     ลูกอมมะขาม ชาออร์แกนิค 

กล้วยอบเล็บมือนาง และน้ําพริกต่างๆ เป็นต้น และนําแคตตาล็อกสินค้าที่ผ่านเวทีคัดเลือกให้คุณ

เยาวเรศได้ลองพิจารณา หากคุณเยาวเรศสนใจสามารถดูแคตตาล็อกสินค้าภายในเว็บไซต์ของ

สถาบันได้ 

 จากนั้นได้หารือเรื่องรายละเอียดในการจัดตั้ง Outlet Farmer Shop ซ่ึงรศ.จุฑาทิพย์ ได้

กล่าวว่า สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะเป็นทีมพ่ีเล้ียงในการจัดตั้ง Outlet โดยจะช่วยสนับสนุนใน

เรื่องระบบต่างๆ เช่น ระบบส่ังสินค้า ระบบการขาย เป็นต้น แต่ทั้งน้ีโรงพยาบาลนครธนต้องเป็น

ผู้ดําเนินการและติดต่อกับทางผู้ประกอบการเอง ซ่ึงคุณเยาวเรศกล่าวว่าเริ่มแรกให้นําสินค้าเข้าร่วม

จําหน่ายที่ร้านค้าของโรงพยาบาลก่อน เนื่องจากยังไม่มีร้าน Outlet แบบเป็นรูปแบบ โดยได้

มอบหมายให้คุณเสน่ห์ลตา เป็นผู้จัดหาทําเลในการจัด Outlet โดยที่ดูไว้มีตรงด้านล่างตึกสนามไชย 

และด้านหน้าบันไดทางข้ึนตึกสนามไชย รศ .จุฑาทิพย์ ได้ขอความร่วมมือให้จัดสินค้าของ

ผู้ประกอบการจากโครงการ Farmer Shop อยู่ในเชลฟ์เดียวกันและมีป้ายโครงการ Farmer Shop ติด

ด้วย โดยคุณเยาวเรศ กล่าวว่าขอประชุมกับทางผู้บริหารโรงพยาบาลก่อน แต่ทั้งน้ีผู้ประกอบการ

จากโครงการ Farmer Shop สามารถนําสินค้ามาส่งที่โรงพยาบาลได้เลยหากทางโรงพยาบาลมี           

คําส่ังซ้ือ 
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 คุณเยาวเรศ ได้เชิญโครงร้าน Farmer Shop เข้าร่วมตลาดนัดสีเขียวของโรงพยาบาล 

โดยจัดทุกวันพุธ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ให้เป็นที่รู้จักของแพทย์ เจ้าหน้าที่ 

และผู้คนท่ัวไปมากข้ึน ซ่ึงรศ.จุฑาทิพย์ เห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบน้ี ซ่ึงจะมีการหารือ

ในรายละเอียดการจัดแผนประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต   

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
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รายงานการประชมุย่อยการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop 
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-10.10 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 2.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร ์ เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้หารือร่วมกับ

นางสาวสินธราและนางสาวณัฐกานต์ เรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop เพ่ือ

เป็นเครื่องมือในการเป็น Coching แก่ร้านค้าปลีกชุมชน ทั้งน้ี ที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดโครงร่างของ

คู่มือดังนี้ 

 - หน้าปก 

 - คํานํา 

 -สารบัญ 

 - เกี่ยวกับร้าน Farmer Shop 

 - ทําเลที่ดีและบรรยากาศในร้าน...ของเรา 

 - ใครครือกลุ่มเป้าหมายและทําอย่างไรถึงจะรู้? 

 - วิธีจัดหาสินค้ามาจําหน่ายในร้าน 

 - การกําหนดราคาสินค้า 

 - เทคนิคการจัดหารและส่ังซ้ือ 

 - เทคนิคการจัดช้ันสินค้า 

 - แคชเชียร์และการขาย 

 - การบริหารสินค้าคงคลัง 

 - การทํารายงานการเงิน 

 - ข้อควรระวังและความเส่ียงต่างๆ 

 - กิจกรรมที่ต้องทํา (ประจําวัน/ประจําเดือน) 

 - ภาคผนวก 
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 ทั้งนี้ ผอ.สว.สก. ได้กําหนดให้ส่งร่างคู่มือภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือจะได้

ร่วมหารือและนําเสนอคู่มือที่ได้เขียนมา โดย ผอ.สว.สก. ได้แนะนําให้ศึกษาข้อมูลในเรื่องที่จะร่าง

คู่มือจากทฤษฎีในหนังสือ อินเตอร์เน็ต หรือตําราเรียนทั้งในไทยและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการ

ทําคู่มือด้วย 

 

เลิกประชุมเวลา 10.10 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที ่8 (ภาคเช้า) 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สว.สก. 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

6.  คุณสุขุม   ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณศรุดา  โลหะนะ  นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา 

      ผลิตภัณฑ์อาหาร 

9.  คุณรัตนพร  แสงกระจ่าง  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส 

10. ดร.ธนกร  โฆษิตวิทย์  บริษัท คลอลิตี้ มีท จํากัด 

11. คุณวัชรัศมิ์  ทองทิม   บริษัท เอฟแอนด์บี เฮาส์ จํากัด 

12. คุณรัฐชัย   โชติดํารงค์  กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

13. คุณสัมฤทธิ์  บุษษะ   กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง 

14. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

15. คุณศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์  กลุ่มชลาลัย 

16. คุณชลิดา  จันทร์สิริพงศ์  Nature taste 

17. คุณจักรพงษ์ หทัยสุทธิ  บริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จํากัด 

18. คุณขวัญเรือน    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา 

19. คุณวิชัย   มีสวัสดิ์    สามพราน ริเวอร์ไซด์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย สถาบันวิชาการด้าน 

      สหกรณ์ 

3.  นายนายพรพงษ์ แสงนาค  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สถาบันวิชาการด้าน 

      สหกรณ์ 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้า

โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีการคัดสรรสินค้า 

พร้อมช้ีแจงกําหนดการของเวทีในภาคเช้าและภาคบ่าย ดังต่อไปนี้ 

 

ภาคเช้า 

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 - 9.10 น.  กล่าวเปิดการประชุม  

   โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9.10 - 10.00 น. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop และเงื่อนไขการส่งสินค้าเข้าร้าน 

   Farmer Shop โดย รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และ  

   คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

10.00 - 12.00 น. นําเสนอสินค้าเพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือก และสรุปผลการตัดสิน 

   โดย คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบ่าย 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 

13.00 – 15.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมตัวตั้งรับของผู้ประกอบการ SMEs  

   และ OTOP ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.ธนภัท แสง 

   อรุน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  

15.00 – 15.30 น. เวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการ 

   โดย คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

15.30 – 16.00 น. กล่าวปิดการประชุม และถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน 

   โดย ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดสินค้า 

ได้แก่ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ คุณศรุดา โลหะนะ คุณสายสุดา ศรีอุไร และคณะกรรมการบริหาร

โครงการร้าน Farmer Shop แล้วจึงเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการเริ่มนําเสนอสินค้า ดังต่อไปนี้ 
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1.  คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

 เป็นตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด นําสินค้าแปรรูปจากข้าวหอม

มะลิ ซ่ึงเป็นผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์ มานําเสนอประกอบด้วย  

1. เจลนํ้ามันรําข้าวว่านหางจระเข้  ใช้เคลือบผิวหน้าหลังอาบน้ํา ช่วยรักษาแผลเป็น 

ผ่านการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยข้ันตอนที่ยุ่งยากมาก  

2. สบู่มะหาด ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว 

3. สครับขัดผิว ผลิตจากรําข้าวหอมมะลิแดง ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว 

4. โลชั่นบํารุงผิว ใช้หลังอาบน้ํา ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม  

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่นํามาในครั้งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว 

 

2.  คุณสัมฤทธิ์ บุษษะ ตัวแทนจากกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง 

นําเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง ดังนี้ 

1. นํ้าองุ่น 100% บ้านไร่ภูฟ้า ใช้องุ่นในพ้ืนที่ ด้วยเห็นว่าผลผลิตองุ่นในพ้ืนที่มีจํานวน

มากจึงคิดนํามาแปรรูปเป็นน้ําองุ่น เริ่มทําเป็นปีที่ 2  

2. แยมองุ่น บ้านไร่ภูฟ้า ใช้เศษเหลือจากกากขององุ่น 

3. องุ่นกวน บ้านไร่ภูฟ้า เป็นทอฟฟี่องุ่น 

โดยวัตถุดิบผลองุ่นจะรับจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงในอําเภอวัง

น้ําเขียวประมาณ 10 ราย ด้วยการจ่ายเงินสดให้แก่เกษตรกร ทั้งน้ีการรับซ้ือจากสวนโดยตรงนั้นทํา

ให้ซ้ือวัตถุดิบได้ในราคาไม่แพง มีทั้งไปรับที่สวนโดยตรงและบางรายนํามาส่งถึงที่ มีโรงงานผลิต

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีแรงงาน 5 คน เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ้ือเคร่ืองจักร (ตัวตีองุ่น) มาผลิต

เอง โดยศึกษาการผลิตน้ําองุ่นจากวิลเลจ ฟาร์ม แล้วทดลองผลิตเอง และเริ่มทดสอบตลาดในวังน้ํา

เขียวและงานโอทอป ได้รับการส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมด มีการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่วยออกแบบเครื่องบรรจุภัณฑ์ให้ฟรี ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. เรียบร้อยแล้วจาก

สาธารณสุขจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์น้ําองุ่นผลิตได้เดือนละประมาณ 5,000 ขวด เก็บได้นาน 6 เดือน แต่จําหน่าย

จริงเพียงเดือนเดียวก็หมด โดยส่งตามมินิมาร์ทและรีสอร์ทในอําเภอวังน้ําเขียว ซ่ึงปัจจุบันผลิตได้ไม่

พอจําหน่าย ราคาจําหน่ายขวดเล็ก (200 ซีซี) ราคา 35 บาท (ส่ง 27 บาท) ขวดใหญ่ (700 ซีซี) 150 

บาท ผ่านการฆ่าเช้ือโดยการต้มและนึ่งฆ่าเช้ือแล้วกรองหลายๆ ครั้ง บางครั้งมีการปรับรสชาติน้ํา

องุ่นบ้างเพื่อให้มีรสชาติคงที่ สําหรับองุ่นกวน ราคาส่ง 30 บาท ราคาขายกล่องละ 40 บาท ส่วน

แยมองุ่นราคาส่ง 45 บาท ขายกระปุกละ 65 บาท 
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สําหรับผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดชาววัง และเห็ด 3 รส แบรนด์ “นภา” ซ่ึงผู้ประกอบการอีก

รายหนึ่งฝากมานั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอให้ผู้ประกอบการมาเข้าร่วมนําเสนอด้วยตัวเองใน

ครั้งต่อไป 

 

3.  ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ตัวแทนบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด 

 เป็นที่ปรึกษาบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด นําเสนอผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. นํ้าผลไม้ Functional drink 100% เป็นน้ําผลไม้ที่ผลิตจากดอกไม้ โดย 90% เป็นน้ํา

ดอกบัวหลวง ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและบํารุงหัวใจ ซ้ือวัตถุดิบจากตัวแทนซ่ึงเป็น

คนติดต่อกับเกษตรกร 

2. นํ้าดอกดาหลา แหล่งวัตถุดิบจากจังหวัดสมุทรสาคร มีสรรพคุณแก้ท้องอืด

ท้องเฟ้อ มีวิตามินซีสูง ช่วยบํารุงผิวพรรณ และมีคอลลาเจนช่วยเสริมกับวิตามินซี 

วัตถุดิบดอกดาหลาจากดําเนินสะดวก และ  อัมพวา  

3. ไข่สุขภาพ ประกอบด้วย ไข่คิดส์ และไข่โอเมก้า มีกระบวนการผลิตที่พิเศษ ทํามา 

16 ป ี

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผู้ประกอบการเป็นผู้คิดค้นและจ้างโรงงานผลิต โดยจัดจําหน่าย

ในนาม แอฟแอนด์บี เฮ้าส์ จํากัด 

 

คุณวัชรัศม์ิ ทองทิม ตัวแทนบริษัท แอฟแอนด์บี เฮ้าส์ จํากัด ให้ข้อมูลเสริมว่าน้ํา

ดอกบัวหลวง มีสรรพคุณช่วยบํารุงหัวใจและยังมีอินนูลิน ซ่ึงมีอยู่ในแก่นตะวันด้วย ช่วยระบบขับถ่าย

และระบบลําไส้ พร้อมกับใส่น้ําผ้ึงแทนน้ําตาล  

สําหรับผลิตภัณฑ์ไข่สุขภาพทั้ง “ไข่คิดส์” และ “ไข่โอเมก้า” นั้นได้มีที่มาจากการได้

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อ 10 ปีก่อน โดยต้องการเพ่ิมคุณค่าในไข่ให้มากข้ึน โดยไข่

คิดส์นั้นจะมีการเสริมไอโอดีน โดยใช้น้ํามันปาล์มเสริมในอาหารให้ไก่กิน และจําหน่ายในช่ือ “ไข่ ดร.

เฮ็น” ซ่ึงบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด จะเป็นผู้ผลิตให้ มีกําลังการผลิตประมาณ 5,000 ฟองต่อวัน ที่

เหลือจะรวบรวมจากฟาร์มท่ีเป็นคู่ค้ากันจากจังหวัดนครนายกและสระบุรี สําหรับเหตุผลที่ต้องมี

แหล่งผลิตหลายแห่งเนื่องจากต้องมีการบริหารความเส่ียงจากโรคที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ี จึงจะมี

แหล่งผลิตที่ทดแทนกันได้ ส่วนสถานที่จําหน่ายจะขายตามห้างสรรพสินค้า Modern trade มินิมาร์ท 

โรงแรม และส่งร้านเอ็มเค สุก้ี ด้วย 

 จากนั้นคุณวัชรัศมิ์ ทองทิม ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม ได้แก่ 

4. กล้วยนํ้าว้าอบ ตราบาเนเน่ โดยพัฒนาชุมชนบางกระทุ่มเป็นผู้ผลิตให้ ภายใต้การ

ควบคุมและตรวจสอบจากบริษัท ทําส่ง 7-11 จึงต้องเคร่งครัดเรื่องคุณภาพและ

มาตรฐานสินค้าในทุกกระบวนการผลิต  
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5. มะขามไอแทมพลัส เป็นมะขามปรุงรสในกล่อง มี 2 รสชาติ แบบเสริมคอลลาเจน

และเสริม     อะคาเนทีน เนื้อมะขามเป็นก้อนไม่มีเมล็ด รับจากตัวแทนในพ้ืนที่ จ.

อุตรดิตถ์  

6. มะขามคลุกพริก มีแหล่งที่มาจาก จ.อุตรดิตถ์ เช่นกัน สาเหตุที่ไม่นํามาจาก จ.

เพชรบูรณ์ เนื่องจากวัตถุดิบไม่พอส่งให้แก่โรงงาน 

7. แก่นตะวัน รับจากเกษตรกรที่ไม่มีทุนทําการตลาด เป็นแก่นตะวันสด สามารถกิน

สดได้คล้ายมันแกว หรือนําไปทําผักสลัด หรือแปรรูปอ่ืนๆ ได้ ราคาถุงละ 150 บาท 

เก็บแช่เย็นได้ 2-3 เดือน มีสรรพคุณช่วยระบบลําไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 

 สําหรับบริษัท แอฟแอนด์บี เฮ้าส์ จํากัด นั้นเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ควอลิต้ี มีท จํากัด 

เป็นกลุ่ม SMEs ที่เปิดกิจการมาประมาณ 16 ป ีมีผลิตภัณฑ์เด่นคือ ไข่และเห็ด  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามเพ่ิมเติมว่าบริษัทน้ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ

อย่างไร 

 ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ช้ีแจงว่า บริษัทเป็นกลุ่ม SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์มาจากกลุ่ม

เกษตรกรโดยตรง มี Contract farming กับเกษตรกร ทั้งมะขามและกล้วย เป็นต้น ซ่ึงเป็นการ

ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยจะนํามาใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วสร้างแบรนด์ของบริษัทเอง ซ่ึงคิดว่าตรง

กับวัตถุประสงค์ของ Farmer Shop  

 

4.  คุณรัตนพร แสงกระจ่าง ตัวแทนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส 

นําเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส คือ ทุเรียนหมอนทองทอด

กรอบ เป็นการนําทุเรียนหมอนทองมาแปรรูป ปัญหาที่พบคือ วัตถุดิบทุเรียนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ต้องใช้

วัตถุดิบปีละ 100-150 ตัน โดยรวบรวมจากสมาชิก กลุ่มเกษตรกร จ.จันทบุรี และระยอง นอกจากน้ี

ยังรับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และภายใต้ที่ อ.หลังสวน ด้วย โดยจะคัดทุเรียนหมอนทองลูกใหญ่มาก

ผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มซ่ึงขายดีมาก ทําให้เกิดปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอ แต่รับรองได้ว่ามีผลิตภัณฑ์

อย่างต่อเนื่องตลอดปี สามารถส่ังซ้ือทางโทรศัพท์แล้วกลุ่มจะมีเส้นทางจัดส่งให้ได้ นอกจากน้ี

ผลิตภัณฑ์จะได้รับการอบลมร้อนก่อนบรรจุทําให้ไม่หืน เก็บไว้ได้นาน 2 เดือน  

 

5.  คุณขวัญเรือน ตัวแทนจาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา 

 นําเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา ดังนี้ 

1. กล้วยหน้ากระเทียม  
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2. เมล็ดทานตะวันค่ัว ซ้ือเมล็ดทานตะวันจากเกษตรกรสมาชิกมากกว่า 20 ราย ใน

อําเภอพัฒนานิคม แล้วส่งให้ผู้ประกอบการทําการกระเทาะเปลือกให้โดยใช้เครื่อง

กระเทาะเปลือก คิดเป็นกิโลกรัมละ 10 บาท แล้วนํามาแปรรูปโดยใช้แรงงาน

ชาวบ้านในท้องถิ่นทําการค่ัว แล้วจึงบรรจุใส่ถุง ส่งจําหน่ายทั่วประเทศ ไม่มีปัญหา

การขาดแคลนวัตถุดิบอย่างแน่นอน ทั้งน้ีผู้ทํากระเทาะเปลือกจะเป็นคนเก็บเมล็ด

ทานตะวันไว้ แล้วผู้ประกอบการไปซ้ือมาค่ัวเองจําหน่ายภายใต้แบรนด์ “แม่ขวัญ

เรือน” ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. และ มผช. แล้ว มีทั้งแบบอบน้ําผ้ึง อบ

สมุนไพร และรสด้ังเดิม 

3. ข้าวโพดค่ัว มี 2 รส คือ ข้าวโพดค่ัวโบราณกะทิ (แบบเค็ม) และข้าวโพดค่ัวโบราณ

มะพร้าว (แบบหวาน)  

4. ถ่ัวกระเทาะเปลือก เป็นถั่วทอดอบกรอบที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

5. ข้าวเกรียบทานตะวัน มีแบบกระปุกและแพ็ค 

6. นํ้าพริกเผา แม่ขวัญเรือนเป็นผู้ผลิตเองมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม หอมอร่อย 

 

6. คุณศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ ตัวแทนกลุ่มชลาลัย 

 นําเสนอเครื่องด่ืมสุขภาพโฮลิสติค (Holistic) โดยการนําสมุนไพรมาแปรรูปเป็น

เครื่องดื่ม ประกอบด้วย 

1. ยอดชาขาว สําหรับชงเป็นเครื่องดื่ม 

2. ชาเขียวอู่หลงไข่มุก 

3. สมุนไพรเจียวกู้หลาน 5 ใบ 

4. ชาเขียวใบหม่อน 

5. ตะไคร้เตยหอม  

6. สบู่ใยบวบ เป็นสบู่อโรมา เทอราปี (aroma therapy) 7 กล่ิน  

 

 ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าขอยกเว้นผลิตภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเนื่องจาก

ทางร้าน Farmer Shop ได้มีผลิตภัณฑ์น้ีจําหน่ายอยู่ก่อนแล้วจะไม่รับซํ้าซ้อน ที่เหลือจะรับเข้าเป็น

สินค้าของ Farmer Shop ทั้งหมด 

 

7.  คุณจักรพงษ์ หทัยสุทธิ จากบริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จํากัด  

 นําเสนอผลิตภัณฑ์ “นํ้าตาลมะพร้าวออร์แกนิค” ผ่านการตรวจสอบจาก มกท. 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานยุโรป ไม่ใส่น้ําตาลทราย แหล่งวัตถุดิบจากแม่กลอง อัมพวา 

มีเครือข่ายกับชาวสวนประมาณ 10 ราย พร้อมแปรรูปส่งให้บริษัท ได้ส่งออกจําหน่ายในประเทศ
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อังกฤษและดูไบ เคยแสดงสินค้าในประเทศลอนดอน ส่วนในประเทศไทยเริ่มวางจําหน่ายในซุปเปอร์

มาเก็ตในเครือเดอะมอลล์ และร้านสุขภาพต่างๆ จากผลการวิเคราะห์ทางห้องแล็ปพบว่ามีธาตุ

อาหารสูง  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่ามีตลาดในอนาคตที่จะร่วมกบัโรงพยาบาล แต่มีราคา

ค่อนข้างแพง จึงอาจขายยาก กลุ่มลูกค้าน่าจะเป็นคนต่างชาติในประเทศไทย 

 

8.  คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์ จาก Nature taste 

 นําเสนอสินค้า “ผลไม้อบแห้ง” ชนิดต่างๆ ได้แก่ สตรอเบอรี่อบแห้ง มะม่วงอบแห้ง 

สับปะรดอบแห้ง และผลไม้รวมอบแห้ง ทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว ไม่มีน้ําตาล 

high fiber ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย มีแหล่งผลิตที่จังหวัดเชียงราย เป็นโรงงานผลิตที่เน้นส่ง

ต่างประเทศ และโรงงานแปรรูปอ่ืนๆ แล้วตนเองรับมาจําหน่ายในแบรนด์ของตัวเอง ซ่ึงขณะน้ียัง

พยายามพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและเหมาะสม โดยส่งจําหน่ายที่ Villa market เป็นกลุ่มสินค้า

เพื่อสุขภาพ และส่งขายที่โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา 

 

9.  คุณวิชัย มีสวัสด์ิ ตัวแทนจากโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ 

 นําเสนอผลิตภัณฑ์จากแผนกเบเกอรี่ ของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ที่ร่วมกัน

ผลิตขนมไทย ได้แก่ มะพร้าวแก้ว ดอกจอก และกลีบลําดวน  โดยผลิตและจัดจําหน่ายเฉพาะใน

โรงแรมเท่านั้น ราคาจําหน่ายมะพร้าวแก้วในบรรจุภัณฑ์ 12 ช้ิน ราคา 50 บาท (ส่ง 40 บาท) 

ดอกจอก ถุงละ 50 บาท (ส่ง 40 บาท) และกลีบลําดวน ราคา 100 บาท (ส่ง 90 บาท) 

 

10. คุณรัฐชัย โชติดํารงค์ จากกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

 นําเสนอสินค้าโอทอป 5 ดาว เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ 

1. นํ้าว่านหางจระเข้ในนํ้าใบเตยหอม ลีลาวดี ใช้น้ํา RO ซ่ึงเป็นน้ําที่สะอาดมาก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว มีสรรพคุณช่วยบํารุงลําไส้ กระพาะ

อักเสบ ปวดตามข้อ เส้นเลือดสมอง ช่วยล้างพิษ กระบวนการผลิตด้วยระบบพาส

เจอไรซ์ 

 

2. นํ้าว่านหางจระเข้ในนํ้าเก๊กฮวย ลีลาวดี เช่นเดียวกับน้ําว่านฯในน้ําใบเตยหอม  

3. นํ้าแมรี่พันช์ (ผลไม้รวม) ผลิตจากผลไม้แช่แข็ง สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้ 2 

เดือน  
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ผลิตจากโรงงานท่ีบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รสชาติดี ส่งจําหน่ายที่สหกรณ์จุฬา 

สหกรณ์เกษตรฯ มศว. ร้านอาหารเจ และร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ 

 

เมื่อการนําเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการเสร็จส้ินแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึง

ช้ีแจงรายละเอียดโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ซ่ึงได้เปิดประเด็นด้วยการ

ถามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเวทีคัดสรรสินค้าว่า “รู้เรื่อง Farmer Shop มากน้อยแค่ไหน” จากนั้นจึง

ช้ีแจงว่า Farmer Shop เป็นแบรนด์ของโครงการร้านค้าปลีก ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมในทุกเรื่องที่มาของ

สิน ค้า  โดยอง ค์กร ที่ รั บ ผิดชอบคือ  สถาบัน วิชาการ ด้านสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพันธกิจที่มุ่งพัฒนาระบบการจัดการโซ่อุปทาน ผ่านเครือข่าย

ผู้ประกอบการ ที่มีจิตสํานึกการพ่ึงพาและร่วมมือกันในการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ 

เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และหันมาเป็นลูกค้าประจํา โดยมีกรอบคิดการบริหารจัดการโซ่

อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวเสริมว่า สโลแกนของร้านคือ 

“ไม่ได้หวังกําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” และวิสัยทัศน์ “ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน” พร้อมมีวัตถุประสงค์ คือการจัดตั้งและดําเนินการร้าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนํา
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ร่อง เพื่อทดสอบระบบและพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้

ประกอบในการเข้าถึงตลาด ที่มีแนวทางของการค้าที่เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคใน

การเข้าถึงแหล่งจําหน่าย สินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop เพ่ือ

เข้าถึงผู้ผลิต และผู้บริโภค 

 ทั้งน้ีแบรนด์ Farmer Shop จะมองเรื่องของสุขภาพอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้ผลิตต้องมี

กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพจริงๆ คําว่า “อาหารที่ปลอดภัย” เป็นคําที่กว้างมาก ต้องดูในทุกๆ 

ข้ันตอนอย่างครอบคลุมทุกด้าน เช่น น้ํามันที่ใช้ทอดควรใช้กี่ครั้ง เป็นต้น ซ่ึงเหล่าน้ีคือความรู้เล็กๆ 

น้อยๆ ที่ผู้ประกอบการควรต้องรู้ ต้องมองอย่างรอบด้าน  

 

 คุณศรุดา โลหะนะ นักวิจัยเช่ียวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้

คําแนะนําในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยขอฝากผู้ผลิตว่าให้เน้นด้านคุณภาพ 

โดยเฉพาะในอนาคตที่ประเทศกําลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเน้นเรื่องคุณภาพให้มากยิ่งข้ึน 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

กล่าวว่า การที่โครงการมีสโลแกนไม่ได้หวังที่กําไรน้ันคือ ตัวองค์กรที่ไม่หวังกําไร แต่มีจุดมุ่งหวังที่

ต้องการช่วยผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ีส่งสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

นั้นจะโดนหักค่าจีพีมากจนแทบไม่เหลืออะไร ซ่ึงโครงการนี้ต้องการต้องการช่วยผู้ประกอบการให้มีท่ี

ยืน เป็นโครงการที่ไม่เอาเปรียบทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ช่วยให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้ และเมื่อมี

ค่าจีพีไม่สูง จึงต้องคัดสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ และยังมีผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ เข้าช่วยแก้ปัญหา ทั้ง

ปัญหาวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต เป็นต้น โดยเราสามารถเข้ามาปรึกษากับโครงการเพ่ือส่งต่อไป

หาหน่วยงานที่แก้ปัญหาให้เราได้ 

 

 คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop อธิบาย

ความหมายของโลโก้ร้าน Farmer Shop ตามภาพ 
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สําหรับคอนเซ็ปท์ของโครงการฯ คือการค้าที่เป็นธรรม นั่นคือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคจับ

มือกัน ร่วมกันตัดการค้าที่ไม่เป็นธรรมออกไป นอกจากนี้พวกเราผู้ประกอบการเคยร่วมกับโครงการ

ออกบู๊ท Farmer Shop เป็นร้านจําหน่ายในเมืองทอง ซ่ึงคนที่มาชมงานเมื่อได้รู้จุดมุ่งหมายของพวก

เราแล้วก็จะเข้ามาช่วยอุดหนุนเป็นอย่างดี แต่ทั้งน้ีพวกเราผู้ประกอบการเองก็ต้องช่วยกันก่อน 

เพราะในระยะแรกอาจไม่ได้กําไรมากนัก แต่ต้องช่วยกันส่งเสริมให้ Farmer Shop เป็นที่ยอมรับและ

เปน็ที่รู้จักในวงกว้างต่อไป 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเสริมว่าในระยะแรกร้าน Farmer Shop ตั้งในคณะ

เศรษฐศาสตร์ เพราะต้องการทดลองระบบของร้านค้าปลีก มีระบบสมาชิก ซ่ึงไม่ได้หวังที่จะแข่งกับ

เซเว่นอีเลฟเว่นแต่อย่างใด ได้มีการทดสอบระบบในมหาวิทยาลัย มีรายได้ประมาณสามพันบาทต่อ

วัน โดยสามารถทําให้นิสิตและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภค เช่น มีการเปิดบู๊ทขายข้าวทุกส้ินเดือน ผู้บริโภคก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นลูกค้า

ประจําของร้าน โดยเราต้องการสร้างแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคก่อน และขณะน้ีกําลังจะมี

การนําร้าน Farmer Shop ไปทดสอบระบบเป็นร้านค้าชุมชน 4 แห่ง และในอนาคตคาดว่าจะไปยัง

ต่างประเทศด้วย จากน้ัน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมได้ซักถาม

และแสดงความคิดเห็น 

 

 ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ตัวแทนบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด กล่าวว่าตนเองมีประสบการณ์

เป็นกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีแนวความคิดที่จะขอปรึกษาว่า 1) หากต้องการ

จัดตั้งสมาคม SMEs แห่งประเทศไทย และอยากมาร่วมสนับสนุนกับโครงการ Farmer Shop 

โดยเฉพาะ และ 2) จาก business model ของ Farmer Shop นั้น เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า outlet ที่

จะขยายในปีหน้าและเปิดรับอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้านั้น มีการวางแผนบ้างหรือไม่ และจะมีการ

ลงทุนอย่างไร ทั้งนี้อยากขอเสนอตัวเข้าร่วมการทํางานกับโครงการ Farmer Shop ด้วย เพราะชอบ

ทํางานที่เป็นลักษณะ non-profit เช่นกัน และแต่เดิมนั้นตนเองเป็นกรรมการบริหาร 108 shop อยู่

ด้วยจึงคิดว่าประสบการณ์ท่ีมีอยู่จะสามารถช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการน้ีได้ โดยมี

แนวคิดว่าเราอาจจับมือกับปั๊มน้ํามันซ่ึงไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ใหญ่นัก แล้วพัฒนาผลักดันให้สร้าง

ร้าน Farmer Shop ตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศได้ด้วย  

 

 คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท กล่าวว่าจากเริ่มต้น

เห็นว่าอาจารย์จุฑาทิพย์ เก่งมากที่ทํางานโครงการร้าน Farmer Shop ได้สําเร็จ ซ่ึงตนเองเพ่ิงเริ่มเข้า

มานําเสนอสินค้าเป็นครั้งแรก แต่ได้เข้าร่วมในโครงการซ้ือข้าวจากชาวนาของ Farmer Shop มา

ตั้งแต่ต้น มีความเห็นว่าทุกจังหวัดทุกอําเภอมีร้านค้าอยู่แล้ว เช่น ปั๊มน้ํามัน น่าสนใจให้นําสินค้าไป
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วางจําหน่ายในทุกจังหวัดได้ โดยการร่วมมือกับสหกรณ์ที่มีปั๊มน้ํามัน เพ่ือให้ผู้บริโภคทุกจังหวัดได้

บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และมีสินค้าจากเกษตรกรในพ้ืนที่นั้นๆ นําสินค้าของตัวเองมาวางจําหน่าย

ได้ คิดว่างานน้ีน่าจะสําเร็จ เพราะสหกรณ์เองก็ไม่ได้หวังกําไรมากนัก เช่นเดียวกับนโยบายของ

โครงการ Farmer Shop ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด เองก็กําลังทําร้านค้าจึงคิดว่าน่าจะ

ร่วมมือกับโครงการนี้ตั้งร้าน Farmer Shop ได้ ซ่ึงอาจเป็นการช่วยลดค่าขนส่งได้อีกทางหนึ่ง  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงชักชวนให้ สกก.ปราสาท จํากัด ร่วมจัดตั้งเชลฟ์ใน

ปั๊มน้ํามันของสหกรณ์ เป็นโมเดลต้นแบบแห่งแรก ที่เป็น Food Co-op ที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมา

ก่อน โดยอาจเริ่มตั้งเชลฟ์ก่อน และคิดว่างานน้ีน่าจะสําเร็จ เพราะทีมงานของ สกก.ปราสาท จํากัด 

นั้นเป็นทีมงานที่มองนอกกรอบและมีฝีมือในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก แล้วจะร่วมวางแผนกัน

ต่อไป ดังนั้นหาก สกก.ปราสาท จํากัด ยินดีร่วมงาน สถาบันฯ จะเริ่มดําเนินการจัดตั้งโมเดลต่อไป  

ทั้งน้ีการตั้ง outlet นั้น ผู้ประกอบการมีเครดิตเทอม 30 วัน แล้วผู้ประกอบการช่วยจัดสินค้าให้

หมุนเวียนสดใหม่อยู่เสมอจะเป็นไปได้หรือไม่ โดยขณะนี้โครงการฯ กําลังจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้ 

โดยผู้ประกอบการต้องเข้ามาดูแลสินค้ากันเองจะได้หรือไม่ ซ่ึงระยะแรกผู้ประกอบการอาจต้อง

อดทนไปก่อน จากน้ันขอให้ คุณวิชัย มีสวัสด์ิ ตัวแทนจากโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ เล่าเรื่อง

ตลาดสุขใจ ของโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน  

 

 คุณวิชัย มีสวัสด์ิ ตัวแทนโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ และเป็นนักวิจัยของ

โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน  เล่าว่าตลาดสุขใจ เปิดทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-

17.00 น. เน้นผักผลไม้ปลอดสารพิษ และมีอาหารสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบันพ้ืนที่ตลาดค่อนข้างแคบแล้ว

เพราะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ความสนใจจํานวนมาก และมีคนลงช่ือไว้อีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงรายได้ค่อนข้างดี

มีเงินหมุนเวียนในตลาดสัปดาห์ละประมาณหนึ่งแสนบาท ยอดหมนุเวียนทั้งเดือนรวมล้านกว่าบาท  

 

 คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง เสนอเพ่ิมเติมว่า Fly now ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรและชุมชนเช่นกัน จึงคิดว่าน่าจะร่วมกันได้ 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามว่าหากสามารถติดต่อกับ Fly now ได้ ดร.ธนกร โฆษิต

วิทย์ พร้อมจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดําเนินงานหรือไม่ 

 

 ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ กล่าวว่ายินดีช่วยเหลือเต็มที่ เพราะมีกลุ่มเครือข่ายอยู่

พอสมควร นอกจากน้ีขณะน้ีมีแนวคิดที่จะซ้ือเวลา อ.ส.ม.ท. เพ่ือทํารายการให้กลุ่มโอทอป และ 

SMEs ในช่ือ “คัมภีร์ SMEs ช้ีช่องขาย” เพื่อใช้เวลาประมาณวันละ 5 นาทีในการประชาสัมพันธ์สินค้า
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ให้แก่กลุ่ม SMEs และโอทอป โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมากนัก ดังนั้นหากโครงการฯ หรือ

ผู้ประกอบการรายใดสนใจอาจเข้าร่วมกลุ่มกับเรานําเสนอสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เราต้องคิดมาก ต้องกล่ันกรองพอสมควร และมองในระยะ

ยาว เพราะ มีหลายหน่วยงานสนับสนุนมากมายอยู่แล้ว จากนั้นจึงขอปิดเวทีในภาคเช้า และเชิญผู้

ร่วมเวทีทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เลิกประชุมเวลา  12.15 น. 
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที ่8 (ภาคบ่าย) 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.15 - 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สว.สก. 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน 

      Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

6.  คุณสุขุม   ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์  กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณศรุดา  โลหะนะ  นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา 

      ผลิตภัณฑ์อาหาร 

9.  คุณงามจิตร  โล่วิทูร   นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

      อาหาร 

10. ดร.ธนภัทร   แสงอรุณ   สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  

      กระทรวงพาณิชย์  

11. รศ.ดร.จินภาวรรณ สิรันทวิเนติ  ที่ปรึกษา หจก.วานิไทย 

12. คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  นักวิจัยโครงการร้าน Farmer Shop 

13. คุณรัชฎา  แก้วดวงดี  บริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จํากัด 

14. คุณสุนันทา   ใบแย้ม   กลุ่มนิสาสมุรไพร 

15. คุณศุภชัย  ศิริกุลพิบูลย์  ร้านไลเฮงเภสัช 

16. คุณประยงค์  วงษ์สกุล  วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม 

17. คุณปุณณภา เปรมปรี  กลุ่มพฤกษาสมุนไพร 

18. คุณปุณิกา  วุฒิเทียน  กลุ่มแม่บ้านรักษ์สุขภาพ 

19. คุณธัญภัทร  โพธิ์ร่มไทร  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 

20. คุณดารณี  แย้มศรีสุข  กลุ่มข้าวหอมตักสิลา 

21. คุณมาลับ   ตรีสมบูรณ์  กลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีมาลัย 

22. คุณฆอรีเยาะ ซากา   กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา 

23. คุณเกษร  ดีมานพ   เกสรไหมหอม 
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24. ดร.ธนกร  โฆษิตวิทย์  บริษัท คลอลิตี้ มีท จํากัด 

25. คุณรัฐชัย   โชติดํารงค์  กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

26. คุณสัมฤทธิ์  บุษษะ   กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง 

27. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

28. คุณศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์  กลุ่มชลาลัย 

29. คุณจักรพงษ์ หทัยสุทธิ  บริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จํากัด 

30. คุณขวัญเรือน    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา 

31. คุณสุพจน์  บินยูซบ   กลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว จํากัด 

32. คุณนัด   ดวงใส   สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย สถาบันวิชาการด้าน 

      สหกรณ์ 

3.  นายพรพงษ์  แสงนาค  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.15 น. 

 

 ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวแนะนําวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ 

หัวข้อ “การเตรียมตัวตั้งรับของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในการก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” โดย    ดร.ธนภัท แสงอรุน จากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นวิทยากรได้ทําการบรรยายตามหัวข้อเรื่อง ซ่ึงสรุปเน้ือหาสําคัญดังนี้ 

 แนวทางการตั้งรับสําหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือรองรับการแข่งขันใน AEC นั้น

ทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต (ได้แก่ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน) ผู้ค้าปลีก การบริการ และการท่องเที่ยว ต้องจับมือ

กันทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วน สําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน มีจีดีพี (GDP) รวมกัน

ประมาณ 2 ล้านล้านดอลล่าร์ สรอ. โดยวัตถุประสงค์หลักของการตั้ง AFTA-ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ก็เ พ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศเพื่อนบ้านในภดูมิภาคมาเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าไทยทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ 

แรงงานราคาถูก สิทธิพิเศษจาก GSP ประตูการค้า-เส้นทางเชื่อมต่อไปยังตลาดอ่ืนในเอเซีย โดย

สมาชิกจะค่อยๆ ลดภาษีสิค้าทุกรายการให้เหลือ 0-5% และยกเลิกเครื่องกีดขวางการค้าและการ
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ลงทุนทั้งหลายให้หมดไปด้วย กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน เสริมอํานาจ

ต่อรองในเวทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 ลักษณะของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) คือ 1) เป็นตลาด

และฐานการผลิตร่วม สินค้าเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี ทําธุรกิจบริการได้อย่างเสรี ลงทุนได้อย่างเสรี 

แรงงานมีฝีมือไปทํางานได้อย่างเสรี และเงินทุนเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรีมากข้ึน 2) สร้างเสริมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านนโยบายภาษี นโยบายการแข่งขัน สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การ

คุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่าง

การพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 4) การบูรณา

การเข้ากับเศรษฐกิจโลก มีการทํา FTAs กับประเทศนอกเขต เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

 โอกาสของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ คือ 1) ขยาย

ช่องทางของสินค้าไทยไปยังผู้บริดภคในภูมิภาค 2) ลดต้นทุนการผลิตจากการนําเข้าวัตถุดิบและ

สินค้าข้ันกลางมาต่อยอดในต้นทุนที่ต่ําลง 3) จัดตั้งกิจการ ให้บริการ ตลอดจนทํางานในประเทศ

สมาชิกอาเซียนสะดวกมากข้ึน ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการต่างๆ อาทิ การท่องเท่ียว 

บริการสุขภาพ 4) การเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยงอ่ืนๆ ในภูมิภาคเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก

หล่ังไหลเข้ามา 

 ความเส่ียงที่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนต้องเตรียมรับมือ ได้แก่ 1) การไหลทะลักของ

สินค้าที่มีราคาถูกกว่าในนามของประเทศเพ่ือนบ้าน 2) นักลงทุนจีนอาศัยสิทธินักลงทุนสัญชาติ

อาเซียนเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 3) การเคล่ือนย้ายแรงงานคุณภาพของไทยไปยัง

ประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 4) การเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนโดยไม่แวะพักในประเทศไทย 

 สําหรับสินค้าผูกพันตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน จํานวน 23 รายการ ได้แก่ น้ํานม

ดิบ/นมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย ลําไยแห้ง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กระเทียม หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์ 

หอมใหญ่ มันฝรั่ง พริกไทย ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันปาล์ม น้ํามัน

มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป ไหมดิบ น้ําตาล และใบยาสูบ ซ่ึงจากการ

ปรับลดอัตราภาษีและเปิดเสรีทางการค้าการลงทนุ สินค้าเกษตรหรืออาหารจากประเทศเพื่อนบ้านที่

มีชนิดเดียวกัน หากคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่ากันแต่มีราคาถูกกว่า ย่อมได้เปรียบและเข้าถึงตลาดไทยได้

มากกว่าสินค้าจาเกษตรกรไทย  

 ดังนั้นแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน คือ 1) ทบทวนจุดอ่อน

และจุดแข็งของตัวเอง เลือกทําเฉพาะสิ่งที่ชอบ แต่ขายในส่ิงที่มีคนซ้ือ 2) รุกเพ่ือรับ-ปรับปรุงสินค้า 

ให้มีประโยชน์เพิ่มเติม และมีความแปลกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบท่ีสร้างสรรค์ 

การบรรจุหีบห่อที่แปลกใหม่ การเช่ือมโยงเรื่องราวเฉพาะถิ่น ซ่ึงต้องอาศัยการทํางานอย่างใกล้ชิด 

เร่งสื่อสารระหว่างสมาชิก/เป็นพันธมิตร ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค 3) สร้างเครือข่ายเพื่อการ

ส่ือสารภาพลักษณ์ของสินค้า เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่ขยายตัว 4) มองตลาดในอินโด
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จีนเป็นตลาดเดียวกัน หรือปรับมุมมองแบบ ASEAN One ออกไปแสวงหาตลาดในประเทศเพ่ือนบ้าน

ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถ่ิน 5) ร่วมกันพัฒนา

สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ อาทิ ส้มโอนครชัยศรี สับปะรดศรีราชา มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าว

หอมมะลิสุรินทร์ กาแฟดอยตุง หอยนางรมสุราษฎร์ธานี ร่มบ่อสร้าง ผ้าไหมมัดหมี่ หรือ เครื่องจักร

สานพนัสนิคม เป็นต้น 

 ส่วนบทบาทของภาครัฐ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาว มี New Growth 

Model สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและย่ังยืน คือปรับ Internal Process ประกอบด้วย หลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Growth) 

และลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ทั้งนี้รัฐได้มีมาตรการที่จะเตรียมสําหรับธุรกิจ SMEs และ

วิสาหกิจชุมชน ดังน้ีคือ 1) ต้องยึดประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ และการส่งเสริมการค้าในฐานะ

เครื่องมือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) สร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

จังหวัด และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด 3) มีแนวทางแก้ไขสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ จัดตั้ง

กองทุนเพ่ือฟื้นฟูและปรับตัว สําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และหามาตรการป้องกัน

ฉุกเฉิน (Safeguard) เช่น มาตรฐานสินค้าอาเซียน มาตรฐานสุขอนามัย มาตรฐานส่ิงแวดล้อม การ

ตรวจสอบย้อนกลับ สวัสดิภาพแรงงาน เป็นต้น เพ่ือช่วยให้สินค้าแบ่งเกรดได้มากข้ึน และเป็นการ

ช่วยกีดกันทางการค้าอย่างหนึ่ง  

 หลังจากจบการบรรยายของวิทยากรพิเศษแล้ว ผู้เข้าร่วมเวทีได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

และซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 

 คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง (ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท) เล่าเพ่ิมเติมในประเด็น

เรื่องการพัฒนาสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เนื่องจาก สกก.ปราสาท เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงาน

จดทะเบียน “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ แต่ทั้งน้ีต้องเสียค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ทั้งค่าใบรับรอง ค่าตรวจสอบและอ่ืนๆ  ซ่ึงต้องมีงบประมาณพอสมควร และเห็นว่าทางรัฐเอง

ก็ยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนัก จึงคิดว่าถ้ามีการทําอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์แต่รัฐควรต้อง

ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสําหรับบางรายที่ไม่มีงบประมาณในการตรวจสอบในส่วนนี้ด้วย 

 

 คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ (คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop) ถามว่าถ้า

ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มแล้วไปขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยพาไปหาตลาดจะได้หรือไม่ และถ้า

ได้รับออร์เดอร์มาแล้วจะมีแผนอย่างไรต่อไป และอยากทราบว่าในส่วนของผู้ค้ารายใหญ่นั้นเตรียม

ตัวกันไว้แล้วอย่างไรบ้าง และผู้ประกอบการรายเล็กอย่างพวกเราจะช้าเกินไปหรือไม่ 
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 ดร.ธนภัท แสงอรุณ พูดถึงมาตรการเชิงรุกของกระทรวงฯ ว่าถ้าผู้ประกอบการมีความ

พร้อมให้รวมกลุ่มกันไปแล้วให้กระทรวงฯ ช่วยหาตลาดได้ แต่กระทรวงฯ จะมีวัตถุประสงค์หลักใน

การพาไปเพ่ือทําการสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นอย่างไร จะพาไปดูตลาด ให้ได้ข้อมูลเรื่อง

ตลาด วัฒนธรรม และเครือข่ายในต่างประเทศ ทั้งน้ีอาจไม่ได้รับการส่ังซ้ือมาโดยตรง แต่จะเป็น

รูปแบบการสนับสนุนเรื่องช่องทางการติดต่อมากกว่า ส่วนเรื่องผู้ค้ารายใหญ่นั้นยังไม่ได้ข่าวว่าเข้าไป

ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือไม่ เท่าที่มีข้อมูลจะเป็นพวกผู้ผลิตสินค้าบางอย่างท่ีเป็นรายใหญ่ เช่น 

ผู้ผลิตโคมไฟ แอร์ เครื่องไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น แต่ยังไม่พบของอุปโภคบริโภคมากนัก จึงคิดว่า

ผู้ประกอบการรายเล็กจึงยังมีโอกาสที่จะไปเปิดตลาด โดยเฉพาะตามแนวชายแดน  

 

 คุณศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ (ผู้ประกอบการกลุ่มชลาลัย) ถามว่าในส่วนของรัฐบาลนั้น 

สินค้าของกลุ่มได้รับการคัดสรรกับรัฐบาลมานานแล้ว แต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าในการนําไป

จําหน่ายแต่อย่างใด ขอถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงฯ จะช่วยต่อรองกับห้างขนาดใหญ่เพ่ือ

เปิดโอกาสให้นําสินค้าท้องถิ่นเข้าวางจําหน่ายในห้างฯ โดยเสียค่าแรกเข้าถูกลงบ้าง  

 

 ดร.ธนภัท แสงอรุณ ในส่วนน้ีตนเองไม่ได้อยู่ในส่วนของกรมการค้าภายใน จึงไม่สามา

รพให้คําตอบได้ แต่ทั้งนี้ทราบมาว่าผู้ประกอบการรายใหญ่บางราย เช่น โลตัส ที่เปิดพ้ืนที่บางส่วน

ให้แก่ผู้ประกอบการนําสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าของชุมชนเข้าไปวางจําหน่ายได้ โดยต้องผ่านการ

คัดเลือกจากห้างก่อน ทั้งนี้ห้างขนาดใหญ่มักให้เหตุผลที่ไม่รับสินค้าชุมชน เพราะไม่ผู้ประกอบการไม่

สามารถส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ (ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop) 

แสดงความเห็นว่ากรณีโลตัส หรือบ๊ิกซี ให้พ้ืนที่แก่สินค้าชุมชนนั้น จะให้พ้ืนท่ีหลบมุมหรือพ้ืนที่ที่

ลูกค้าไม่เข้าถึง จึงอยากถามว่าจะมีมาตรการอย่างใดหรือไม่ ที่จะช่วยให้สินค้าจากชุมชนได้เข้าถึง 

CSR ที่แท้จริงบ้าง เพราะส่วนใหญ่แล้วห้าง Modern trade ใหญ่ๆ มักจะไม่ได้ปฏิบัติอย่าง

ตรงไปตรงมาเหมือนที่บอกไว้กับกระทรวงฯ เช่น ผู้ประกอบการต้องเสียค่าแรกเข้า 1-2 แสน แล้ว

เมื่อไปต่อไม่ไหวก็ต้องออกไป แล้วก็จะมีผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ เป็นเหมือนแมงเม่า ที่ต้องเสียเงิน

ส่วนนี้กันต่อไปเรื่อยๆ จึงขอฝากข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ด้วย 

 

 ดร.ธนภัท แสงอรุณ คิดว่าการทํา CSR ของห้างใหญ่เหล่านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ขายได้

จริง และขายได้อย่างต่อเนื่องจึงจะดําเนินงานกับห้างใหญ่ได้จริง และขอรับข้อมูลทั้งหมดจาก

ผู้ประกอบการในวันนี้ไว้ด้วยความยินดี  
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 สุดท้าย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปแผนภาพงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ที่จะดําเนินงานตามแผนภาพ แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ จอฝากข้อมูลไปยังกระทรวงพาณิชย์ว่า ควรระวังเรื่องสินค้า

ราคาถูกจะไหลเข้าประเทศไทยมากขึ้น กระทรวงฯ เคยมองหรือไม่ว่าหากผู้ประกอบการรายใหญ่หัน

ไปใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีราคาถูกกว่าแล้ว เกษตรกรไทยจะทําอย่างไร เพราะเหล่านี้คือ

ความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตได้แต่มีราคาแพงกว่าของนําเข้า แล้ว

เกษตรกรไทยก็จะเลิกทําการเกษตรหันไปหาอาชีพอื่นแทน ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารก็จะหายไป 

จึงขอฝากให้กระทรวงฯ มองในเรื่องนี้ด้วย 

 

แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคล่ือนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณวิทยากร ดร.ธนภัท แสงอรุณ และผู้เข้าร่วมเวที

ทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดเวที 

 

เลิกประชุมเวลา   15.30 น. 
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การประชุม 

“แผนประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ 2556” 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์        ภทัราวาท        ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาวสายสุดา   ศรีอุไร            รองผู้อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ        นกัวิจัยประจําโครงการ 

4. นางสาวณฐักานต์  สหวัชรินทร์      นกัวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ได้กําหนดให้

ดําเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2555 ดังนั้นทีมงานโครงการ

ร้าน Farmer Shop จึงร่วมประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

 ให้ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ได้แก่ โบชัวร์ เว็บไซต์สถาบันฯ และของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จอ LED ของมหาวิทยาลัย ติดประกาศที่ร้าน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

และเขียนกระดานประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คุณวรวรรณ ดาวเจริญ เป็นผู้คิดข้อความเพ่ือประชาสัมพันธ์โดย 

คุณสายสุดา ศรีอุไร เป็นที่ปรึกษา และส่งมอบงานให้คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

ช่วยเหลือในด้านการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

เลิกประชุม เวลา 10.30 น. 
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รายงานการประชมุย่อย 

เรื่อง การเฉลี่ยเงินคืนตามส่วนซื้อแก่สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555  เวลา  10.30 – 11.00 น. 

ณ  ห้อง  204  อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  นักวิจยัประจาํโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30  น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการ

ประชุมเรื่องการเฉล่ียเงินคืนตามส่วนซ้ือแก่สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ที่มีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์ธุรกิจทางเลือก ซ่ึงผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน ได้มีมติที่ประชุมเกี่ยวกับการ

เฉล่ียเงินคืนตามส่วนซื้อแก่สมาชิก ดังนี้ 

 1. สมาชิกท่ีได้รับเงินเฉล่ียคืนต้องมียอดซ้ือสะสมตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 

ธันวาคม 2555 ตั้งแต่ 300 บาทข้ึนไป (ซ่ึงยอดซ้ือสะสมไม่นับรวมยอดซ้ือสินค้าจากบู๊ทโครงการ

ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่โครงการร้าน Farmer Shop ได้จัด ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 

ธันวาคม 2555  เช่น โครงการของขวัญปีใหม่ 2554 และ 2555, บู๊ทอาหารเพ่ือสุขภาพ, งาน

มหกรรมสกว. ฯลฯ เป็นต้น) 

 2. สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขข้อที่ 1 จะได้รับเงินเฉล่ียคืนในอัตราร้อยละ 3 จากยอดซ้ือสะสม

ของสมาชิกแต่ละราย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 

 3. สมาชิกที่มียอดซ้ือสะสมตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 ต่ํากว่า 

300 บาท จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการร้าน Farmer Shop ตามที่ประชุมเห็นสมควร 

 4. ระยะเวลาการแจกเงินเฉล่ียคืนตามส่วนซ้ือ ให้ติดประกาศภายในเดือน มกราคม 

2556 และดําเนินการแจกเงินเฉล่ียคืนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หากพ้นจากระยะเวลาที่กําหนดให้

นําเงินคืนเข้าบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop ต่อไป 

 ทั้งนี้ ผอ.สว.สก. ได้มอบหมายให้น.ส.วสินธรา สรุปรายละเอียดการเฉล่ียเงินคืนแก่

สมาชิกแต่ละรายเพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร้าน Farmer Shop พิจารณาในการประชุมครั้ง

ต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 
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รายงานการประชมุย่อยการเตรียมจ่ายเงินเฉลี่ยคืนสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-10.15 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 2. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการ

ประชุมการจ่ายเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิก เพ่ือคืนกําไรแก่สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ตามส่วน

ซ้ือ ทั้งน้ี ที่ประชุมได้หารือเรื่องอัตราการเฉล่ียเงินคืน ซ่ึงที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายได้ ต้นทุน 

และกําไรสุทธิจากงบกําไร-ขาดทุน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 – เดือนพฤศจิกายน 2555 จึงมีมติให้

จ่ายเงินเฉล่ียคืน 3% จากยอดซ้ือสินค้าของสมาชิกแต่ละราย  

 นางสาววสินธรา ได้แจ้งว่าระบบสะสมยอดซ้ือของสมาชิกมีปัญหาในปลายเดือน

พฤศจิกายน โดยเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ได้แจ้งปัญหาเนื่องจากมีสมาชิกบางรายสอบถามว่าทําไมแต้ม

สะสมลดลง? ดังนั้น เจ้าหน้าที่แคชเชียร์จึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ back office ด้วยวาจาให้ตรวจสอบ

ปัญหาที่พบ หลังจากได้ตรวจสอบพบว่าระบบการสะสมยอดซ้ือของสมาชิกมีปัญหาจริงตามที่ได้รับ

รายงาน ผอ.สว.สก. จึงได้แนะนําให้นํายอดซ้ือสะสมของเดือนตุลาคม 2555 นํามารวมกับยอดซ้ือ

ของสมาชิกแต่ละรายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ในโปรแกรม excel เพ่ือทําให้ข้อมูลยอดซ้ือของ

สมาชิกแต่ละรายมีความถูกต้อง แม่นยํามากที่สุด  

 ดังนั้น ที่ประชุมมีมติให้นางสาววสินธรา ดําเนินการสรุปยอดซ้ือสะสมของสมาชิกแต่ละ

รายในโปรแกรม excel ก่อน แล้วจึงดําเนินการคํานวณเงินเฉล่ียคืน 3% ให้แล้วเสร็จภายใน           

1 สัปดาห์ และนํามาเสนอแก่ ผอ.สว.สก. ต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา 10.15 น. 
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รายงานการประชมุย่อยการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00-11.45 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 2.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร ์ เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้หารือร่วมกับ

นางสาวสินธราและนางสาวณัฐกานต์ เรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop 

เนื่องจากร่างคู่มือไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้ ซ่ึง ผอ.สว.สก. ได้กําหนดให้ส่งภายในวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงที่ประชุมได้ร่วมปรับปรุงโครงร่างของคู่มือ ซ่ึงมีการเปล่ียนหัวข้อในบางส่วน

และเรียบเรียงหัวข้อให้น่าสนใจ และได้แบ่งผู้ที่รับผิดชอบเนื้อหาในหน่วยต่างๆ ดังนี้ 

 

หน่วยที่  ผู้รับผิดชอบ 

1 รู้จัก Farmer Shop วสินธรา 

2 ทําเลที่ตั้งและการจัดบรรยากาศภายในร้าน ณัฐกานต์ 

3 ใครคือลูกค้า ณัฐกานต์ 

4 การกําหนดราคา ณัฐกานต์ 

5 เทคนิคหลักการจัดการการส่ังซ้ือสินค้า ณัฐกานต์ 

6 เทคนิคการรับสินค้าและการจัดช้ันวาง วสินธรา 

7 Cashier และการขาย วสินธรา 

8 การจัดการสต็อกสินค้า ณัฐกานต์ 

9 รายงานการเงิน วสินธรา 

10 ข้อควรระวังและความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน ณัฐกานต์ 

11 กิจวัตรพนักงานประจําร้าน ณัฐกานต์ 

ภาคผนวก วสินธรา 
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 จากนั้น ผอ.สว.สก. ได้มอบหมายให้ส่งร่างคู่มือในส่วนท่ีแต่ละคนรับผิดชอบทุกวัน                

ซ่ึงหากใครเขียนได้แค่ไหน ก็สามารถส่งให้ ผอ.สว.สก. พิจารณาและแก้ไขให้ก่อนได้ โดย ผอ.สว.สก. 

ได้กําหนดวันที่คู่มือเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2556 เพ่ือหวังว่าจะนําไปเป็นเครื่องมือ                 

ในการเป็น Coashing ที่ Outlet อ.ปึกเตียน ที่จะเริ่มเจรจาธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
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การประชุม 

“รูปแบบการจัดกระเช้าโครงการของขวัญปีใหม่ 2556” 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์   ภทัราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. นางสาวสายสุดา   ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ  นักวิจยัประจาํโครงการ 

4. นางสาวณฐักานต์  สหวัชรินทร์ นักวิจยัประจาํโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00น. 

 ตามที่ได้มีการกําหนดให้ดําเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ในวันที่ 17-28 ธันวาคม 

2555 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เสนอว่า ควรมีการจัดกระเช้าโดยใช้สินค้าภายในร้านหลากหลาย

รูปแบบตามราคา ทําป้ายติดกระเช้าที่มีชื่อสินค้าระบุน้ําหนักและราคาของสินค้าลงไปในกระเช้า โดย

ได้มอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ และนางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ จัดทํากระเช้า

ของขวัญ มอบหมายให้นางสาวจินตหรา นกเงิน ช่วยหยิบสินค้าภายในร้าน โดยให้นางสาววรวรรณ 

ดาวเจริญตรวจนับสต๊อกรายการสินค้าที่นํามาจัดกระเช้า มอบหมายให้นางสาวสายสุดา ศรีอุไรทํา

ป้ายติดกระเช้าของขวัญ  มอบหมายให้นายสุพจน์ สุขสมงาม นํากระเช้าของขวัญไปแร็พพลาสติก  

พร้อมทั้งให้ดําเนินการจัดกระเช้าต้นแบบให้เสร็จทันเวลาที่กําหนดเพื่อจัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ข้าว 

และเพ่ือจะได้ให้ส่ังกระเช้าของขวัญล่วงหน้าได้ที่ร้าน Farmer Shop ที่นางสาวจินตหรา นกเงิน หรือ

สอบถามได้ท่ีนางสาววรวรรณ ดาวเจริญ และให้ปรับแก้โบรชัวร์สินค้าและกระเช้าของขวัญตาม

ต้นแบบ ได้ข้อสรุปเป็นกระเช้าของขวัญราคา 500 700 800 900 1,000 1,200 1,400 1,700 บาท

และชุดของขวัญราคา 300 บาท โดยให้นําดอกไม้ประดิษฐ์มาประดับตกแต่งเพ่ิมเติม 

 

เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 
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รายงานการประชมุย่อยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการของขวัญปีใหม่ 2556 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ. จฑุาทิพย์    ภัทราวาท    ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 2. นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร       รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 4. นางสาวรวรรณ  ดาวเจิรญ เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 5. นางสาวจินตรา  นกเงิน  เจ้าหน้าทีป่ระจําร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวเปิดการ

ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการของขวัญปีใหม่ 2556 ที่จัดข้ึนตั้งแต่วันที่ 18 – 29 

ธันวาคม 2555 ซ่ึงในปีนี้มีความแตกต่างจากโครงการของขวัญปีใหม่ในปีที่แล้ว เนื่องจากเมื่อป ี

2554 ร้าน Farmer Shop ปิดดําเนินการเพ่ือปรับปรุงร้านจากเหตุมหาอุกภัย จึงตั้งบู๊ทข้ึนที่หน้าร้าน 

และนําสินค้าออกมาจําหน่ายที่บู๊ท แต่ในปีน้ีร้าน Farmer Shop ยังคงเปิดร้านจําหน่ายตามปกติ แต่

โครงการของขวัญปีใหม่จะจัดในบู๊ทด้านหน้าร้านดังปีที่แล้ว ดังนั้น เมื่อมีการจัดบู๊ทของขวัญปีใหม่ขึ้น 

จําเป็นต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ช่ัวคราวในระหว่างที่โครงการของขวัญปีใหม่ดําเนินการอยู่  

 ผอ.สว.สก. ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 

ลําดับ ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การส่ังสินค้าเพ่ือจําหน่ายในโครงการของขวัญปีใหม่ วสินธรา 

2 ผู้ประจําบู๊ทของขวัญปีใหม่ วรวรรณ/ จินตรา 

3 ผู้จัดบู๊ท Farmer Shop วรวรรณ/ จินตรา 

4 รับสินค้าและควบคุมสต็อกสินค้า วรวรรณ/ วสินธรา 

5 รับออเดอร์กระเช้าของขวัญ วรวรรณ 

6 แคชเชียร์บู๊ทของขวัญปีใหม่ จินตรา 

7 สรุปยอดขายประจําวัน จินตรา 

8 ผู้รับผิดชอบเบิกสินค้าจากร้าน Farmer Shop วสินธรา 
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ลําดับ ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

9 ผู้สรุปโครงการของขวัญปีใหม่ วรวรรณ 

10 ผู้เก็บแบบสอบถาม วรวรรณ/ จินตรา 

11 แคชเชียร์ร้าน Farmer Shop ประทิน 

12 ผู้ดูแลร้าน Farmer Shop ประทิน 

13 ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ วรวรรณ 

14 ดูแลภาพรวมของบู๊ทโครงการของขวัญปีใหม่ วรวรรณ 
 

 

 จากนั้นนางสาวจินตราได้ขอเจ้าหน้าที่ประจําบู๊ทเพ่ิมเนื่องจากประสบการณ์การจัดบู๊ท

ในปีที่ผ่านมา พบว่า ลูกค้าจะมาพร้อมๆ กันในเวลาใกล้เคียงกัน เช่น ช่วงพักเที่ยง หรือช่วงประมาณ

บ่าย 2 เป็นต้น ทําให้ดูแลการขายไม่ท่ัวถึง ซ่ึงเกิดความเส่ียงที่สินค้าจะสูญหาย และทําให้ลูกค้าไม่

สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้นางสาววสินธราอยู่ประจําบู๊ทในช่วง

โครงการของขวัญปีใหม่ วันที่ 18-29 ธันวาคม 2555 โดยให้ทําหน้าที่จัดบู๊ท ประจําบู๊ท บริการ

ลูกค้า เก็บแบบสอบถาม ดูแลสต็อกสินค้าท่ีนําออกมาจําหน่าย และเบิกสินค้าจากร้าน Farmer 

Shop ในกรณีที่สินค้าบางอย่างเป็นของร้าน Farmer Shop เช่น มงคลพฤกษา ชุดของขวัญกุ๊กไก่    

เป็นต้น 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจําหน่ายสินค้า ซ่ึงมีมติว่า ผู้ดูแลบู๊ทจะเป็น

ผู้เขียนรายการสินค้าที่ลูกค้าซ้ือและใส่ถุงให้เรียบร้อย จากนั้นจึงส่งใบรายการให้แคชเชียร์ทําการ

คิดเงิน/ทอนเงิน จากนั้นผู้ดูแลบู๊ทจึงส่งสินค้าพร้อมเงินทอน(ถ้ามี) ให้ลูกค้า เป็นอันเสร็จส้ิน

กระบวนการขาย ซ่ึงที่ประชุมมอบหมายให้นางสาววสินธรา ดําเนินการจัดทําใบรายการสินค้าที่มี

จําหน่ายทั้งหมด (สินค้าและกระเช้าของขวัญ) เพื่อใช้ในวันออกบู๊ท โดยต้องจําหน่ายสินค้าเป็นเงินสด

เท่านั้น หากมีลูกค้าจากหน่วยงานภายใน มก. สนใจส่ังซ้ือสินค้า/ กระเช้าของขวัญ ที่จ่ายเป็นเงินโอน 

ให้แจ้งแก่รอง ผอ.สว.สก. หรือ ผอ.สว.สก. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการตรวจนับสินค้า ซ่ึงมีมติว่า ในตอนเช้าของการ

จัดบู๊ทให้ตรวจนับสินค้าที่นําออกมาจําหน่ายทุกรายการ และในระหว่างวันหากนําสินค้าใดออกมา

เพ่ิมเติมให้บันทึกลงในรายการสต็อกด้วย และเมื่อถึงช่วงปิดบู๊ทให้นับสินค้าคงเหลือที่บู๊ทให้เสร็จส้ิน

ก่อนจึงจะนําสินค้าเข้าไปเก็บในคลังสินค้าได้ ทั้งน้ี ดําเนินการเช็ดสต็อกในช่วงก่อนเปิดบู๊ท-หลัง

เก็บบู๊ททุกวัน เพื่อเป็นข้อมูลว่ามีสินค้าสูญหายในระหว่างวันหรือไม่ หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาให้

ปรึกษารอง ผอ.สว.สก. หรือ ผอ.สว.สก. ทันที  

 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
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รายงานการประชมุ 

“สรุปโครงการของขวัญปีใหม่2556” 

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท               ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาวสายสุดา   ศรีอุไร             รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ         นักวิจัยประจําโครงการ 

4. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์       นักวิจัยประจําโครงการ 

5. นางสาววสินธรา   ขวยเขิน            นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30น. 

 

 ตามที่ได้มีการกําหนดการดําเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ในวันที่ 17-28 ธันวาคม 

2555 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้มอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ดาวเจริญจัดทําสรุปแบบประเมิน

โครงการของขวัญปีใหม่และงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินโครงการ ข้อเสนอแนะและ

ปัญหา มอบหมายให้ นางสาววสินธรา ขวยเขินจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่าย ยอดขาย กําไร-ขาดทุน 

และมอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ตรวจสอบความถูกต้อง และมานําเสนอโดยการ

รายงานก่อนเก็บเข้าแฟ้มรายงาน   

 

เลิกประชุม เวลา 10.30น. 



 2-231

รายงานการประชมุ 

“การจัดทํา pop up สินค้าในร้าน Farmer Shop” 

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท           ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

2. นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ         นักวิจยัประจาํโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทได้มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ จัดทําป๊อบอัพ

สินค้า แบ่งรายละเอียดเป็นสินค้ามาใหม่ สินค้าขายดี สินค้าแนะนํา เพ่ือดึงดูดความสนใจจากลูกค้า

และสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop และออกแบบสร้างสรรค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวเกิดบุญและ

ข้าวคุณธรรมที่ร้าน Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์ 
                 
เลิกประชุม  เวลา  15.00น. 
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รายงานการประชมุ 

“การจัดโครงการบรรยายพิเศษ” 

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท           ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ          นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้มอบหายให้นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ จดทําโครงการ

บรรยายพิเศษ ได้ข้อสรุปตรงกันว่าเป็นการบรรยายพิเศษและร่วมกิจกรรม “การดูแลสุขภาพด้วยพืช

สมุนไพร” วิทยากรเป็นคุณหมอโกศล สิงห์ทอง ให้เตรียมการประชาสัมพันธ์  โดยการติดประกาศ

ตามคณะต่างๆ ข้ึนจอ LED ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ที่ร้าน Farmer Shop และ

จัดทําการ์ดเชิญไปยังคณาจารย์ ตามกําหนดการ มีท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานเปิด

งานและอาจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธิ์ บุศยพลากร เป็นผู้ดําเนินรายการ 

 

เลิกประชุม  เวลา  15.00น. 
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รายงานการประชมุย่อย เรื่อง ระบบรา้น Farmer Shop 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 11.00-11.30 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 2.  นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร ์ เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 3. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการ

ประชุม ซ่ึงได้รับรายงานความผิดปกติของรายงานสต็อกสินค้า โดยพบว่าในรายงานสต็อกสินค้านั้น 

ยอดคงเหลือไม่ตรงกับยอดสินค้าจริงเกือบทุกรายการ ทําให้ ผอ.สว.สก. มีการเรียกประชุมเพ่ือหา

สาเหตุของปัญหาดังกล่าว โดยนางสาววสินธรา ขวยเขิน คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ปรับปรุง

รายการสินค้าย้อนหลัง คือ วันที่ปรับปรุงเป็นวันที่ 3 มกราคม 2556 แต่เลือกวันที่ในโปรแกรมเป็น

วันที่ 22 ธันวาคม 2555 ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ติดต่อบริษัท เอด้า ซอฟท์ จํากัด เพ่ือดําเนินการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน และมีการกําหนดนโยบายของการปรับปรุงรายการสินค้าใหม่ดังนี้ 

 1. ห้ามปรับปรุงรายการสินค้าย้อนหลัง 

 2. ก่อนการปรับปรุงรายการสินค้าต้องขออนุมัติจากผู้จัดการร้านก่อนทุกครั้ง 

 3. ให้เจ้าหน้าที่ back office ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

 ซ่ึง ผอ.สว.สก. ได้เสนอให้นําประสบการณ์ในครั้งน้ี บันทึกไว้ในคู่มือร้าน Farmer Shop 

ด้วย ซ่ึงในแต่ละหน่วย ควรมี Do และ Don’t จากประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้พบจริง เพ่ือเป็น

แนวนโยบายว่า หากมีปัญหาในลักษณะน้ี จะต้องทําอย่างไร และไม่ควรทําอะไร โดยผอ.สว.สก. 

กําชับให้เจ้าหน้าที่ back office ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนอีก  

 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 28/2556 (ระยะที ่2 ครั้งที ่15/2555) 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

3.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

     Farmer Shop 

4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

5.  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณวรรณวิมล  เฟื่องฟูสิน ผู้ประกอบการ กะป ิ“วัน” 

7.  คุณถนัด เบิกนา  ผู้ประกอบการ กาแฟเมืองกระบี่ 

8.  คุณภรกานต์ ภู่ธนวรุตม์ ผู้ประกอบการ (ไร่ดํารงค์) 

9.  คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด 

10. คุณสายสุดา ศรีอุไร  นักวิจัย 
 

เริ่มประชุม เวลา  13.00 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  ไม่มี 
 

วาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 

  2.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2555 

  คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ

ร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ดังนี้ 

  ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน  2555 มีจํานวนสมาชิก  ณ  วันที่  30 

พฤศจิกายน 2555 จํานวนทั้งส้ิน 920 ราย โดยมีสมาชิกเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 55 ราย 
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ผลประกอบการมีรายได้รวมทั้งส้ิน 98,421.91 บาท โดยมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมทั้งส้ิน 

19,607.78 บาท  

 ยอดสินค้าขายดีเรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด เครื่องดื่มผลไม้ ไดฟุกุ น้ําด่ืมเกษตร 

คุ้กก้ีเพ่ือสุขภาพ น้ําฟักข้าว ขนมเปี๊ยะ กะหรี่พัฟ กล้วยอบเล็บมือนาง 50 กรัม และขนมขาไก่ 

ตามลําดับ ส่วนยอดสินค้าขายดี เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่

สุญญากาศ) คุ้กก้ีเพ่ือสุขภาพ ไดฟุกุ เครื่องด่ืมผลไม้ ขนมเปี๊ยะ ข้าวเกิดบุญ 1 กก. (สุญญากาศ) น้ํา

ฟักข้าว ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ105) และ กะหรี่พัฟ ตามลําดับ 

ผลการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2555 มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 981 

ราย โดยมีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 61 ราย รายได้รวม 142,153.38 บาท 

(รวมรายได้สุทธิจากโครงการของขวัญปีใหม่ 2556) และมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมทั้งส้ิน 

44,188.56 บาท 

 ยอดสินค้าขายดี เรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 

105) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิแดง) เครื่องด่ืมผลไม้ ลูกอมมะขาม น้ําด่ืมเกษตร ข้าวกล้อง

คุณธรรม (หอมนิล) คุ้กก้ีเพ่ือสุขภาพ ขนมเปี๊ยะ และกะหรี่พัฟ ตามลําดับ สําหรับยอดสินค้าขายดี 

เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105) น้ําข้าวโพด ข้าวกล้องคุณธรรม 

(หอมมะลิแดง) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมนิล) ถุงผ้า Farmer Shop ลูกอมมะขาม ข้าวเกิดบุญ 1 กก. 

(ไม่สุญญากาศ) ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่สุญญากาศ) คุ้กกี้เพ่ือสุขภาพ และเลือดจระเข้ ตามลําดับ 

ทั้งนี้จากการเปิดร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 และมี

การรณรงค์ให้ผู้บริโภคสมัครสมาชิกมาโดยตลอดนั้น คณะทํางานจึงมีข้อสรุปให้มีการจัดสรรเงิน

เฉล่ียคืนแก่สมาชิกของโครงการร้าน Farmer Shop โดยคิดยอดซ้ือสะสมตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน เนื่องจาก

เมื่อส้ินปี 2554 นั้น ไม่ได้คิดเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิก เพราะมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น เพ่ิงเปิด

ร้านได้เพียงประมาณ 5 เดือน และต้องปิดร้านในช่วงที่มหาวิทยาลัยประสบภาวะน้ําท่วมตลอดเดือน

พฤศจิกายน 2554 เป็นต้น ซ่ึงยอดเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 โครงการฯ มี

สมาชิกรวมทั้งส้ิน 981 ราย แบ่งเป็นสมาชิกที่มียอดซ้ือสินค้าทั้งส้ิน 710 ราย และสมาชิกที่ไม่มียอด

ซ้ือสินค้ารวม 271 ราย  

 สําหรับสมาชิกที่มียอดซ้ือสินค้า 710 ราย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สมาชิกที่ได้รับ

เงินเฉล่ียคืน จํานวน 291 ราย รวมยอดเงินเฉล่ียคืนทั้งส้ิน 10,597 บาท และ 2) สมาชิกที่ได้รับของที่

ระลึกจํานวน 419 ราย (ตามมติที่ประชุมวันที่ 3 ธ.ค. 2555 ให้จ่ายเงินเฉล่ียคืนแก่ผู้ที่มียอดซ้ือสะสม

เกิน 300 บาทข้ึนไป ในอัตรา 3% จากยอดซื้อสะสมของลูกค้าแต่ละราย ส่วนสมาชิกที่มียอดซ้ือน้อย

กว่า 300 บาท ให้แจกเป็นของที่ระลึกแทน) 
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 2.2 ผลการดําเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ ประจําปี 2556 

  คุณวสินธรา ขวยเขิน รายงานภาพรวมของโครงการของขวัญปีใหม่ 2556 จากการ

ดําเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 17-28 ธันวาคม 2555 มีลูกค้าโดยประมาณจํานวน 400 ราย มี

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 25 ราย และมีจํานวนสินค้าประมาณ 80 รายการ  

  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย คณะ

ศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ กรม

โยธาฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซ่ึงโครงการฯ มีรายได้จากการจําหน่ายทั้งส้ิน 114,674 บาท 

แบ่งเป็นต้นทุน 75,264.92 บาท กําไรข้ันต้น 39,409.08 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 17,775 บาท และ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 12,226 บาท มีกําไรสุทธิ 9,408.08 บาท  

  สินค้าขายดี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสินค้าบริโภค ได้แก่ ชุดข้าวคุณธรรม ลูก

อมมะขาม และน้ําองุ่น 2) กลุ่มสินค้าอุปโภค ได้แก่ ถุงผ้า และสบู่เหลวขมิ้น 3) กลุ่มผลไม้ ได้แก่ ฝรั่ง 

แคนตาลูป และชมพู่ 

  ทั้งนี้คุณถนัด เบิกนา ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ให้ข้อสังเกตในการจัดบู๊ทจําหน่าย

สินค้าบริเวณหน้าร้าน Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ในโครงการของขวัญปีใหม่นั้น เห็นว่า

ควรมีความเคลื่อนไหวเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคให้มากข้ึน เนื่องจากหากมองระยะไกลจะไม่

ทราบว่าเป็นซุ้มจําหน่ายอะไร แต่โดยภาพรวมแล้วเป็นโครงการที่ดีมาก 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวช้ีแจงการดําเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่น้ีจัดข้ึน

เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกของร้านได้เลือกสินค้าเพ่ือนําไปเป็นของขวัญปีใหม่ ซ่ึงพบว่า “ชุดข้าวใส่

กระเช้า” ได้รับความสนใจจากคนในประชาคมมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีสําหรับเรื่อง

กําไรสุทธิที่ได้รวมประมาณเก้าพันกว่าบาทนั้น เนื่องจากพนักงานใช้สินค้าตกแต่งอย่างดีเพ่ือความ

สวยงามทําให้ไม่ได้กําไรมากนัก 

  2.3 ติดตามความก้าวหน้า Outlet Farmer Shop 

 Outlet ไร่สุวรรณ  

 คณะกรรมการรายงานการดําเนินงาน พบว่าทุกอย่างดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย แต่

มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินจาก 15 วัน/ครั้ง เป็น 30 วัน/ครั้งแทน  

ทั้งน้ีคุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน ผู้ประกอบการ จําหน่าย “กะปิวัน” แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 14 

กันยายน ที่ผ่านมา ในงานเวทีเสวนาประจําปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คุณพูนทรัพย์ (คุณปู) 

เลขาฯ สถาบันอินทรีย์ฯ บอกให้นําสินค้าส่งไปวางจําหน่ายได้ จึงได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ร้านค้าไร่

สุวรรณเพื่อสอบถามเรื่องนําสินค้าไปวางจําหน่าย แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือว่าสินค้ายัง

ไม่ผ่านการพิจารณา  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าเข้าใจปัญหาการทํางานของร้านค้าไร่สุวรรณ 

เนื่องจากเป็นการดําเนินงานในระบบราชการ/มหาวิทยาลัย จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้าง เช่นกรณีน้ีที่
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คุณปู (เลขาฯ) บอกให้นําสินค้าไปวางจําหน่าย แต่เมื่อติดต่อไปแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่รับทราบ ทั้งน้ีการ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของร้านไร่สุวรรณนั้น เบื้องต้นโครงการ Farmer Shop ต้องทําการแจ้งเพ่ิมชนิด

สินค้าไปยังร้านไร่สุวรรณเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะได้รับ

การติดต่อสั่งสินค้าไปวางจําหน่ายต่อไป 

 Outlet ร้านสหกรณ์ กฟผ. จํากัด 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ร้านสหกรณ์ กฟผ. ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการปรับปรุง จึงต้องรอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย แล้วจึงจะหารืออีกคร้ังว่าโครงการจะ

ดําเนินงานต่อไปอย่างไร 

 Outlet ปึกเตียน คาบาน่า รึสอร์ท & เรสซิเด้นท์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่าได้เข้าพบและหารือกับคุณชปาพันธุ์ ผู้ลงทุน

สร้าง Outlet ปึกเตียน ที่มีความสนใจติดต่อโครงการร้าน Farmer Shop ให้นําสินค้าไปวางจําหน่าย 

โดยจะให้พ้ืนที่ด้านหลังส่วนหนึ่งแก่โครงการฯ โดยความตั้งใจของผู้ลงทุนคือจะสร้างให้เป็นศูนย์

จําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ของที่ระลึก และจัดเป็นร้านอาหารจาํหน่ายสเต๊ก สําหรับนักท่องเที่ยว

ที่ผ่านเส้นทางนี้ ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก และมีสินค้าหลากหลายประเภทจากสถานที่ต่างๆ มารวมอยู่ที่นี่ 

จึงขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าโครงการควรดําเนินการอย่างไร 

ที่ประชุมได้อภิปราย แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น และมีข้อสรุปว่าให้รอจนกว่าจะสร้างเสร็จแล้ว

จึงจะพิจารณานําสินค้าไปทดลองวางจําหน่ายอีกครั้ง 

 Outlet ณ ป๊ัมนํ้ามันของ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่าผู้จัดการ สกก. ปราสาท จํากัด ให้ความ

สนใจ จะทําร้าน Farmer Shop ในปั๊มน้ํามันของสหกรณ์ที่มีอยู่ใน จ.สุรินทร์ โดยจะเป็นสหกรณ์แห่ง

แรกที่นําร้าน Farmer Shop สู่ชุมชน  

นอกจากน้ี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งเพิ่มเติมว่าได้หารือกับตัวแทนผู้ประกอบการของ บางจาก 

ใบจาก และบิ๊กซี ว่ามีแนวโน้มจะนําร้าน Farmer Shop ไปตั้งไว้ในปั๊มน้ํามันต่อไป ซ่ึงอาจมีความ

เป็นไปได้ในอนาคต นอกจากน้ีในส่วนของร้านค้าชุมชนนั้น จะมีการร่วมมือกับ สปก. โดยการสร้าง

ศูนย์เรียนรู้เพ่ือถ่ายโอนความรู้ให้แก่ข้าราชการเพ่ือให้นําไปขยายต่อ ซ่ึงโครงการฯ จะเป็นศูนย์กลาง

ในการส่งผ่านความรู้ไปให้ เช่น ที่บางไทร เป็นต้น 
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วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 การจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานเกษตรแห่งชาติ (31 ม.ค. – 9 ก.พ. 

2556) 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งว่างานเกษตรแห่งชาติในปีน้ีจะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 31 

ม.ค. – 9 ก.พ. 2556 โดยบู๊ทของโครงการร้าน Farmer Shop นั้น สถาบันฯ จะไม่ลงไปจัดเอง 

 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงขอหารือคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมว่าถ้า

จะให้ช่วยออกแบบและจัดหาเจ้าภาพในการจัดบู๊ท มีความคิดเห็นอย่างไร และจะจัดบู๊ทในรูปแบบใด 

ทั้งน้ีสถาบันฯ จะเป็นผู้ออกเงินค่าเช่าบู๊ทให้ โดยมีพ้ืนที่ให้เลือก 2 แห่ง คือบริเวณทางโค้งหน้าสํานัก

พิพิธภัณฑ์ฯ และบริเวณถนนหน้าคณะเศรษฐศาสตร์  

 คณะกรรมการและผู้ประกอบการได้ร่วมหารือ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อดี

ข้อเสียของการจัดบู๊ทในแต่ละรูปแบบจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆ มา จนได้ข้อสรุปว่า ให้จัดเป็นบู๊

ทวิชาการ โดยมีกาแฟเมืองกระบี่ ของคุณถนัด เบิกนา เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้าบู๊ท และให้เจ้าหน้าที่

ของโครงการร้าน Farmer Shop ไปทําการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยสถาบันฯ จะทําแผ่น

ประชาสัมพันธ์สินค้าของร้าน Farmer Shop ไปแจกในงานนี้ สําหรับสินค้าของคุณวรรณวิมล เฟื่องฟู

สิน และเครือข่าย หากต้องการนําไปวางจําหน่ายในบู๊ทจะให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบให้ 
 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

1. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เสนอเรื่องการส่งสินค้ากระจายไปยัง Outlet ต่างๆ             

ที่อาจพบปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ เช่น กรณี รพ.นครธน ที่ต้องการส่ังสินค้าจากโครงการมากแต่ไม่

สามารถส่งให้ได้ ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่า กรณี รพ.นครธน น้ี มีความต้องการส่ัง

สินค้าจริงแต่ส่ังสินค้าในปริมาณน้อยมากจนไม่คุ้มค่าขนส่ง นอกจากน้ีเมื่อได้หารือแล้วพบว่ามี

จุดประสงค์ไม่ตรงกับโครงการ Farmer Shop เพราะ รพ.นครธน เน้นเรื่อง Green Market  

     ที่ประชุมได้หารือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายสินค้าของร้าน Farmer 

Shop เพ่ือรองรับการขยายตัวของร้านในอนาคต และการพูดคุยข้อตกลงกับเครือข่ายที่ต้องการส่ัง

สินค้าจากร้าน Farmer Shop ไปจําหน่ายในพ้ืนที่หรือร้านของตนเอง ซ่ึงได้คําแนะนําจาก คุณคม

ชาญ เอกเตชวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด ว่าการเจรจานั้นต้องคํานึงถึง 3 

ประเด็นหลักคือ 1) เรื่อง GP ที่ไม่ควรเกิน 20% เพราะเป็นการดําเนินงานในนามของโครงการร้าน 

Farmer Shop 2) เรื่องค่า DC (Distribute Center) ที่ควรตั้งไว้ที่ +5% และ 3) เรื่อง Maximum 

volume ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถผลิตได้เท่าไหร่ต่อสัปดาห์ และความสามารถในการรับ

ออร์เดอร์ล่วงหน้าต้องส่ังก่อนเป็นเวลาเท่าไหร่ 
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ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงสําคัญในการดําเนินงานต่อไปในอนาคตที่ต้องมีความชัดเจน และผู้ประกอบการ

ทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ Farmer Shop ต้องมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบสูง 

2. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งข่าวแก่ที่ประชุมว่า สถาบันฯ จะได้ทํา MOU               

กับบริษัท เจียเม้ง จํากัด ผู้ผลิตข้าวถ้วย (ข้าวนึ่ง) หลายชนิด เพ่ือนําสินค้าจากโครงการ Farmer 

Shop ที่มีศักยภาพไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าในเดือนกันยายนน้ีจะได้นําเรื่องสินค้าไปเจรจา

เพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา   16.30 น. 
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การประชุม “การจัด lay out ห้องศูนย์เรียนรู้ข้าว” 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท           ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ          นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 

 

                รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้มอบหมายให้คุณวรวรรณ ดาวเจริญ ออกแบบ lay out 

ศูนย์เรียนรู้ข้าว เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้คนเข้ามาศึกษาดูงาน และได้ข้อสรุปว่าจะใช้โปสเตอร์จากงาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อตกแต่งร้าน  และแบ่งพื้นที่กับโครงการซื้อข้าวจากชาวนา 

 

เลิกประชุมเวลา 10.20น. 
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รายงานการประชมุย่อยการจัดทําคู่มือร้าน Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 15.00 – 15.15 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ. จฑุาทิพย์    ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 2. นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 3. นางสาวณฐักานต์ สหวัชรินทร ์ เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 4. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการ

ประชุมเพ่ือติดตามการทําร่างคู่มือของผู้ที่ได้รับมอบหมายในหน่วยต่างๆ ตามที่ได้ประชุมเมื่อวันที่                

7 ธันวาคม 2555 โดยนางสาวณัฐกานต์ได้ส่งร่างให้ ผอ.สว.สก. ทั้งส้ิน 3 หน่วย ได้แก่ ทําเลที่ตั้งและ

การจัดบรรยากาศภายในร้าน การกําหนดราคา และเทคนิคหลักการจัดการการส่ังซ้ือสินค้า                      

ซ่ึง ผอ.สว.สก. ได้กล่าวถึงแนวทางในการเขียนคู่มือ โดยต้องการให้มีองค์ประกอบในแต่ละหน่วย

ดังน้ี คือ 1. เกริ่นนํา/ ทฤษฎี ของหัวข้อนั้น 2. ระเบียบ/ นโยบาย/ แนวปฏิบัติ 3. Do & Don’t ซ่ึง

เนื้อหาอยากให้นําข้อมูลจากประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติงาน และศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมในหัวข้อที่

แต่ละคนทํา โดยเมื่อทําเสร็จให้ส่งให้ ผอ.สว.สก. ตรวจและให้ข้อเสนอแนะ ซ่ึงหากมีข้อสงสัย

สามารถขอคําปรึกษาจาก ผอ.สว.สก. ได้ตลอดเวลา  

 ผอ.สว.สก. ได้มอบหมายให้นางสาววสินธรา จัดทําแผนการถ่ายโอนงานให้แก่                   

นางสาวอรสิริ ซ่ึงต้องทําคู่มือการใช้โปรแกรมควบคู่กับการทําคู่มือร้าน Farmer Shop ด้วย                    

ซ่ึงอาจแบ่งคู่มือเป็นบทๆ และเสนอให้ ผอ.สว.สก. พิจารณาก่อน โดยคาดว่าจะดําเนินการทําคู่มือ

และถ่ายโอนงานให้เสร็จภายในส้ินเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 15.15 น. 
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รายงานการประชมุย่อยการเตรียมจ่ายเงินเฉลี่ยคืนสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop 

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.45-14.10 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 2. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 3. นางสาววรวรรณ  ดาวเจริญ เจ้าหน้าที่วิจยัประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการ

ประชุม โดยนางสาววสินธรา รายงานระเบียบการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกดังนี้ 

 1. สมาชิกที่ได้รับเงินเฉล่ียคืนต้องมียอดซ้ือสะสมต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 –                

31 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่ 300 บาทข้ึนไป (ซ่ึงยอดซ้ือสะสมไม่นับรวมยอดซ้ือสินค้าจากบู๊ทโครงการ

ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่โครงการร้าน Farmer Shop ได้จัด ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 –                  

31 ธันวาคม 2555  เช่น โครงการของขวัญปีใหม่ 2554 และ 2555, บู๊ทอาหารเพ่ือสุขภาพ,                   

งานมหกรรม สกว. ฯลฯ เปน็ต้น) 

 2. สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขข้อที่ 1 จะได้รับเงินเฉล่ียคืนในอัตราร้อยละ 3 จากยอดซ้ือสะสม

ของสมาชิกแต่ละราย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 

 3. สมาชิกที่มียอดซ้ือสะสมตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 ต่ํากว่า 

300 บาท จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการร้าน Farmer Shop ตามที่ประชุมเห็นสมควร 

 4. ระยะเวลาการแจกเงินเฉล่ียคืนตามส่วนซ้ือ ให้ติดประกาศภายในเดือน มกราคม 

2556 และดําเนินการแจกเงินเฉล่ียคืนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หากพ้นจากระยะเวลาที่กําหนดให้

นําเงินคืนเข้าบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop ต่อไป 

 จากระเบียบดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสมาชิกที่มียอดซ้ือต่ํากว่า 300 บาท 

มีมติว่าจะไม่แจกของท่ีระลึกดังที่ได้กล่าวไว้ตามระเบียบข้างต้น เนื่องจากที่ประชุมพิจารณาตาม

เจตนารมย์ของการเฉล่ียเงินคืนว่าต้องการคืนกําไรแก่สมาชิกที่ซ้ือสินค้าประจํา และมีความเป็น

เจ้าของร่วมกัน ทั้งนี้ พบว่า มีสมาชิกที่ได้รับเงินเฉล่ียคืน จํานวนทั้งส้ิน 291 ราย รวมมูลค่าเงินเฉล่ีย

คืน 10,583.00 บาท ที่ประชุมจึงมีมติให้นางสาววรวรรณ เป็นผู้จ่ายเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกตาม

ระเบียบข้างต้น ในวันอังคารและพฤหัสบดีของเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.30 – 16.30 น. และ

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าว ให้นางสาววรวรรณรายงานผลการจ่ายเงินเฉล่ียคืนด้วย  
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 จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจํานวนเงินที่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเฉล่ียคืนงวดแรก 

ซ่ึงมีมติให้นางสาววสินธราทําการเบิกเงินจํานวน 5,000 บาท ให้นางสาววรวรรณ และให้ดูแล

จัดการจ่ายเงินเฉล่ียคืนให้สมาชิก หากเงินดังกล่าวใกล้หมดให้นางสาววสินธรา ดําเนินการ                      

เบิกเงินงวดต่อไปอีก 5,000 บาท เพื่อให้นางสาววรวรรณจ่ายเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกต่อไป  

 ทั้งนี้ ให้นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ ดําเนินการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิก

โครงการร้าน Farmer Shop และประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ “การดูแลสุขภาพด้วยพืช

สมุนไพร” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซ่ึงเป็นการคืนกําไรแก่สมาชิกร้าน Farmer Shop ในทางหนึ่ง

ด้วย  

 

เลิกประชุมเวลา 14.10 น. 
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รายงานการประชมุย่อย เรื่อง ระบบรา้น Farmer Shop 

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ ์2556 เวลา 13.00 – 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  นางสาวสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้าน 

       สหกรณ์ 

 3.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ 

 4. นางสาวอรสิริ  หิรัญวงศ์ เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ถามถึงปัญหาท่ี

นางสาววสินธรา พบในขณะที่ปฏิบัติงานที่ร้าน ซ่ึงนางสาววสินธรา ขวยเขิน รายงานว่า ขณะที่คีย์รับ

สินค้าเข้าระบบตามระเบียบ พบว่าพริกเผาต้มยําชนิดซอง มีจํานวนคงเหลือในระบบและจํานวน

คงเหลือจริงไม่เท่ากัน จึงดําเนินการหาประวัติการรับเข้าและการเบิกออก โดยขอข้อมูลการตรวจนับ

สต็อกจากแคชเชียร์ที่ร้าน จากนั้น ผอ.สว.สก. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน คือ หากพบ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบัติงานให้แจ้งรองผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการ เพ่ือดําเนินการแก้ไข

ตามระเบียบ ซ่ึงไม่จําเป็นต้องหาสาเหตุจากปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะนั้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเปิด

ร้าน และมีงานที่ต้องรับผิดชอบในวันนั้นๆ หากไม่แจ้งรองผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการจะทําให้

กระทบต่องานที่รับผิดชอบได้  

 ทั้งนี้ ผอ.สว.สก. ได้มอบหมายให้นางสาววสินธราถ่ายโอนความรู้เกี่ยวกับระบบ back 

office ให้นางสาวอรสิริ ตามแผนที่ได้เสนอไว้ และให้นางสาวอรสิริ ปฏิบัติจริงที่ร้าน Farmer Shop 

หลังจากที่ได้รับการถ่ายโอนความรู้เสร็จส้ินแล้ว เพ่ือทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนให้เกิดความ

ชํานาญ 

 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
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การประชุม “แบ่งงานการบรรยายพิเศษ” 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์        ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาวสายสุดา   ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ  เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ 

4. นางสาวณัฐกานต์  สหวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ 

5. นางสาวธราภรณ์   ศรีงาม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6. นางสาวพรติมา     คงศรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

7. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ 

8. นายสุพจน์         สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจัย 

9.นายพรพงษ์        แสงนาค  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ          
 

เริ่มประชุม เวลา  16.00 น. 
 

                รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้ให้ นางสาววรวรรณ                      

ดาวเจริญ นําเสนอรายละเอียดของโครงการบรรยายพิเศษ  โดยท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา จากนั้น

ได้มอบหมายให้ นางสาวสายสุดา ศรีอุไร ได้จัดแบ่งภาระงานโดยมีกําหนดดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับ ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. พิธีกร/ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป วรวรรณ 

2. ลงทะเบียน ธราภรณ์/วสินธรา/ผุสดี 

3. ถ่ายวีดีโอ/ถ่ายรูป สุพจน์ 

4. ดูแลความเรียบร้อยบนเวที พรพงษ์ 

5. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป/ต้อนรับ/ให้ความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน ณัฐกานต์/วสินธรา 

6. จ่ายเงินวิทยากร/รับรองวิทยากร พรติมา 
 

 - นัดหมายที่ สว.สก เวลา 07.00 น. 

 - นัดหมายที่อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์  เวลา 07.30 น. 

 - การแต่งกาย เสื้อ Farmer Shop และสูทสีดํา 

 

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 
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การประชุม “แผนการจัด event” 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท              ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาววรวรรณ   ดาวเจริญ         นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00น. 

                รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้มอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ จัดโครงการเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer Shop ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประชาคม มก. และสร้าง

เครือข่ายผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน อีกทั้งรณรงค์ให้ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกร้าน Farmer Shop  

 โดยให้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 โครงการ เพ่ือเป็นแผนงานในระยะเวลา                  

2 เดือน และนําเสนอต่อผู้อํานวยการในภายหลัง 

 

เลิกประชุม  เวลา 10.20น. 
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การประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จฑุาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 2.  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  รอง ผอ. สํานกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 

 3.  คุณทรงพล เจตวาณิชย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.  คุณกฤษดา อุทยานิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5.  ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6.  คุณเอ็นน ู ซ่ือสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7.  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 8.  อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 9.  คุณจฑุารตัน์ ทนนัไชย สํานักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั 

 10. ดร.ธนภัท แสงอรณุ นักวิจยั 

 11. คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร ์ นักวิจยั 

 12. รศ.ดร.ปติิ กันตังกุล นักวิจยั 

 13. รศ.ศานิต เก้าเอ้ียน นักวิจยั 

 14. คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ นักวิจยั 

 15. ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ นักวิจยั 

 16. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร 

      โครงการร้าน Farmer Shop 

 17. คุณสุขุม ไวทยธํารงค ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 18. คุณใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 19. คุณสายสุดา ศรีอุไร  นักวิจยั 

 20. คุณวสินธรา ขวยเขิน  นักวิจยั 

 21. คุณผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจยั 

 22. คุณภาวิณี สุรอด  นักวิจยั 

 23. คุณเกสร เรืองรัตน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

24. คุณพิมพร แซ่แต้  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

25. คุณยุวดี เมืองแมน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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26. คุณอรอุมา บัวหลวง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

27. คุณสุภาวดี วิชัยดิษฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

28. คุณนัฐรดา ช่วยราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

29. ดร.ธวิช สุดสาคร นักวิจยั 

ผู้มาประชุม (ต่อ) 

 30. คุณนพเวช  บุญมี  นักวิจยั 

 31. คุณฉตัรฉวี คงดี  นักวิจยั 

 32. ดร.โชคชัย สุทธาเวช นักวิจยั 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวธราภรณ์  ศรีงาม เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  นายสุพจน์    สุขสมงาม เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 3.  นางสาววรวรรณ  ดาวเจริญ เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงกําหนดการประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้ 

8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 – 9.15 น.  กล่าวเปิดการประชุม  

โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

9.15 – 9.30 น.  ช้ีแจงรายละเอียดการประชุม และรายละเอียดชุดโครงการ 

   โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9.30 – 10.15 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

: โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสินค้าสถาบัน

เกษตรกรไทย 

   โดย ดร.ธนภัท แสงรุณ 

10.15- 11.00 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 3 

โดย รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล และทีมวิจัย 

11.00 – 11.45 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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: โครงการวิจัยแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของ

ธุรกิจ สกก.ไทย 

   โดย คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ 

11.45 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

   : โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

   โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย 

13.45 – 14.30 น. การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

: โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้

ตรวจสอบกิจการ 

   โดย คุณผาณิต บูรณ์โภคา และทีมวิจัย 

14.30 – 15.15 น.  การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

: โครงการวิจัยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเที่ยวผ่านแนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ : กรณีศึกษาเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวชุมชน จ.พังงา 

   โดย ดร.ธวิช สุดสาคร และทีมวิจัย 

15.15 – 16.00 น.  การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

: โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลา

ของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

   โดย ดร.โชคชัย สุทธาเวศ  

16.00 – 16.30 น.  ให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และกล่าวปิดการประชุม 

   โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย  

 

  จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดการประชุมฯ และนักวิจัยนําเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 

1.  โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรของไทย  

 ดร.ธนภัท แสงอรุณ นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการสร้างโซ่

อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสถาบันเกษตรกรไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

โดยการดําเนินงานวิจัยในช่วงแรกมุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรม เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจรายย่อยว่า

ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทส่งเสริมอย่างไร มีการศึกษาข้อมูลของประเทศญ่ีปุ่นและโซนยุโรปใน
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เรื่องธุรกิจบริการความงามและสุขภาพ โดยได้เรียบเรียงประเด็น/ปัจจัยที่ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก 

และการเช่ือมโยงโซ่อุปทาน โดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าความสามารถทางการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าสมุนไพรรายย่อยน้ัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่ารวมประมาณห้าหมื่น

ล้านบาทและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ยา สปา 

อาหารเสริม เครื่องสําอาง สารสกัดเพ่ือการเกษตร และปศุสัตว์ สร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้มีส่วน

ร่วมในโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้เพาะปลูก ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค  สินค้าสมุนไพรของไทยมี

ความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลกซ่ึงได้จากภูมิปัญญาและมรดกทางชีวภาพ ประกอบกับ

การส่งเสริมโดยภาครัฐเพ่ือยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลด้านต่างๆ เช่น สารปนเปื้อน ความ

ปลอดภัย สรรพคุณ และการให้บริการ รวมถึงมาตรการที่จะกระตุ้นตลาด โดยตั้งเป้าที่จะส่งเสริมให้

ประชาชนรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มข้ึน มีการเพิ่มรายการยาสมุนไพร

เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติจาก 75 รายการเป็น 100 รายการ พัฒนาสถานบริการท่ีเป็นศูนย์บริการ

ด้านการแพทย์แผนไทยจาก 200 แห่งเป็น 800 แห่ง และส่งเสริมให้ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลมีบริการแพทย์แผนไทยและบริการนวดไทยครบทุกแห่งแห่งภายในปี 2558  

เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในปี 2558 ผู้ประกอบการไทยจะต้องเผชิญกับการ

แข่งขันกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีราคาต่ํากว่าแต่มีคุณภาพทัดเทียมกันจากต่างประเทศ ทั้งมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงอินเดีย ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดเล็กลดลง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยาและอาหารเสริมซ่ึงกําลังเผชิญกับการแข่งขันที่

รุนแรงกับสินค้ากลุ่มยาแผนปัจจุบันอยู่แล้ว ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงน้ีหลายหน่วยงานได้

พยายามช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสมุนไพรโดยมุ่งเน้นสินค้าสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 10 ชนิดท่ีมีผู้บริโภคใช้กันอย่างแพร่หลายก่อน ได้แก่ ขมิ้นชัน ขิง ชุมเห็ดเทศ ฟ้าทลายโจร 

บัวบก พญายอ พริก ไพล มะแว้ง และกะเพราแดง เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมมาตรฐานใน

กระบวนการผลิต รวมทั้งการยืนยันสรรพคุณด้วยผลทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม

วิสาหกิจ (Cluster) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการแปรรูปและการนํามาต่อยอดในภาคการบริการ อย่างไรก็ตามยัง

เป็นที่น่าเป็นห่วงว่า ผู้ประกอบการขนาดขนาดย่อม (Micro enterprises) เช่น กลุ่มเกษตรกร และ

วิสาหกิจชุมชนจะอยู่รอดภายใต้บริบทการแข่งขันนี้ได้มากน้อยเพียงใด และจะมีกลยุทธ์ใดในการแย่ง

ชิงส่วนแบ่งตลาดโดยอาศัยจุดแข็ง เ ช่น เอกลักษณ์ของพืชและภูมิปัญญาในท้องถ่ินและ

ความสามารถในการให้บริการสุขภาพและความงาม เป็นต้น 

สําหรับการจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันนั้น ผู้วิจัยได้เขียน

โมเดลห่วงโซ่อุปทานแบบด้ังเดิมกับสมัยใหม่เปรียบเทียบให้เห็นดังรูป  
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ทั้งนี้ข้ันตอนและกิจกรรมในการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศของสถาบันเกษตรกร

ต้นแบบในธุรกิจสมุนไพรนั้น อยู่ระหว่างดําเนินการค้นหาต้นแบบ เช่น สมุนไพรอภัยภูเบศร์ และเก็บ

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และจัด Focus group ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ตั้งคําถามว่ากรอบการวิจัย งบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร  

 

 ดร.ธนภัท แสงอรุณ ช้ีแจงรายละเอียดว่า โครงการน้ีได้รับงบประมาณสนับสนุน

จํานวน 200,000 บาท มีนักวิจัย 1 คน และผู้ช่วย 1 คน ในระยะเวลา 8 เดือน มีวัตถุประสงค์การ

วิจัย 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบของการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสถาบัน

เกษตรกรไทย 2) เพ่ือศึกษาอุปสรรคและความท้าทายในการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรที่มี

ศักยภาพให้สามารถสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศได้ และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางของหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร สําหรับคําถามวิจัยได้

กําหนดไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่จําหน่าย

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรควรมีรูปแบบอย่างไร 2) ปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างโซ่อุปทานระหว่าง

ประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรซ่ึงมีศักยภาพ และ 3) ภาครัฐและเอกชน

ควรมีมาตรการใดเพ่ือเอ้ืออํานวยให้สถาบันเกษตรกรที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถสร้างโซ่

อุปทานระหว่างประเทศมีจํานวนมากขึ้น  

รูป ห่วงโซ่อุปทานด้ังเดิม และ ห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ 
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 คุณกฤษฎา อุทยานิน แสดงความเห็นว่าโครงการนี้ตั้งโจทย์ค่อนข้างยาก ดังนั้นเห็นว่า

ที่นําเสนอมานั้นมีข้อมูลมากพอสมควรแล้ว ทั้งนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวพบว่า ประเทศผู้ค้าในแถบ

ยุโรปนั้นผู้ซ้ือจะต้องเข้าไปหาสินค้าเอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะ

สามารถทําได้ในระดับชุมชน โดยโซ่อุปทานจะได้เพียงเท่าน้ันจะยังไม่สามารถไปต่อกับระดับ

ต่างประเทศได้ ซ่ึงเรื่องเดียวที่จะต่อกับต่างประเทศได้อย่างเดียวคือต่อกับสปา สําหรับอีกประเด็น

หนึ่งคือ ให้ต่างประเทศเข้ามาเอาสมุนไพรไทยไปเป็นวัตถุดิบ แล้วเราจะดึงส่วนแบ่งกลับมาอย่างไร? 

นอกจากนี้อาจทําเป็นกรณีศึกษาในเรื่องโซ่อุปทานของสมุนไพรอภัยภูเบศร์ด้วยเป็นต้น ส่วนประเด็น

สุดท้ายที่น่าสนใจคือจะเห็นได้ว่าเรื่องส่ือสารมวลชน ปัจจุบันในรายการทีวีจะมีการขายยาจาก

ประเทศจีนมากถึง 50% แต่ยังไม่ค่อยเห็นการโฆษณาสมุนไพรไทย จึงคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 แสดงความเห็นว่า ประเด็นอยู่ที่ Research design การวางแต่ละช่วงว่าปลายทาง

จะต้องการแค่ไหน เพราะงบประมาณสองแสนบาทในหนึ่งปี สําหรับการหาต้นแบบไม่ใช่เรื่องง่าย 

อันดับแรกคือ Situation analysis เพื่อการดู Key player และ Main product ดังนั้นโจทย์แรกสุดคือทํา

อย่างไรที่จะหาทั้งสองอย่างนั้นเพ่ือนํามา SWOT เพื่อหา potential assessment  

 ดังนั้นเฟสแรกจึงควรจะมีข้อมูลพื้นฐานของ Key player และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่

ได้นําเสนอมา นํามาวิเคราะห์เบื้องต้นว่าภายใต้ปัจจัยต่างๆ ทั้งนโยบายรัฐ และสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทํา SWOT ให้เห็นว่าจะเป็นอย่างไร โดยข้อมูลที่นําเสนอมานั้นจะสามารถนํามาช่วยในการทํา SWOT 

ได้ แต่ทั้งนี้ข้อมูลพ้ืนฐานในช่วงแรกควรได้ Key player ออกมา มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร อะไรเป็น

ข้อจํากัดหรืออะไรเป็นตัวเอื้อ 

 นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องภาคีที่สําคัญซ่ึงเป็น Key player เช่น สถาบันแพทย์

แผนไทย เครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน ซ่ึงน่าจะเป็น Key player ที่สําคัญนอกเหนือจากอภัยภูเบศร์ และยัง

มีหมู่บ้านคีรีวงษ์ มีประสบการณ์ในการทําสบู่มังคุดสมุนไพรที่ส่งต่างประเทศ ซ่ึงเหล่าน้ีน่าสนใจที่จะ

เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 

 ช้ีแจงประเด็นการทํารายงานความก้าวหน้านั้นจะต้องทําเป็นรูปเล่มรายงานด้วย 

เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้ส่งเป็นรูปเล่ม จึงให้เวลาอีก 15 วันในการทํารูปเล่มรายงานเพ่ือจะสามารถ

ดําเนินการเบิกเงินงวดต่อไปได้ ทั้งนี้การเขียนงานวิจัย จะต้องนําเสนอที่มาที่ไปของโจทย์วิจัย กรอบ

แนวคิด โดยส่ิงที่ศึกษาในระยะแรกผ่านไปเกือบ 7 เดือน ไม่ใช่เพียง 2-3 เดือนเช่นที่นําเสนอ ควร

เขียนให้ชัดเจนว่าได้ศึกษาอะไรตามแผนไปแล้วบ้าง 
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 สําหรับกรอบที่คุณทรงพล เจตวาณิชย์ ให้ไว้เป็นกรอบของการเขียนงานที่ดีมาก เช่น 

การศึกษาสถานการณ์การส่งออกสมุนไพรในประเทศไทย ว่าแต่ละกลุ่มทําอะไรไปแล้วบ้าง มีใคร

เกี่ยวข้องบ้าง และให้บอกว่าสําหรับงานในช่วงแรกจะทําเรื่องอาหารเสริมและเครื่องสําอางเพราะ

อะไร ไม่ใช้เรื่องยาเพราะอะไร ซ่ึงต้องช้ีแจงให้ชัดเจนว่าเลือกทําเพราะอะไร ไม่เลือกเพราะอะไร 

เงื่อนไขพ้ืนฐานท่ีจะทําให้ไปสู่ตลาดได้หรือไม่ได้คืออะไร ในสินค้าแต่ละชนิดมีเงื่อนไขของตลาดเป็น

อย่างไร ต้องนํามาเขียนในรูปเล่มรายงานด้วย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคออกมาให้เห็นว่าแต่ละ

เส้นทางเป็นอย่างไร ยังไม่ต้องลงลึกมากนัก แต่ทําเ พ่ือช้ีให้เห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์ใดที่ มี ขีด

ความสามารถ และศึกษามาตรการของภาครัฐเป็นตัวเอ้ือหรือเป็นอุปสรรค  

 ส่ิงที่นักวิจัยทําและนําเสนอมาน้ีคือ Conceptual framework ในการเรียบเรียงงาน

ทั้งหมดที่จะทําให้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ ต้องเรียบเรียงออกมาเป็นความรู้ โดยต้องคล่ีออกมาแต่ละ

ตัวว่าสมุนไพรแต่ละตัวว่าสินค้าสมุนไพรแต่ละตัวมีช่องทางออกสู่ตลาดอย่างไร ทําการวิเคราะห์ 3-

4 ตัวแล้วจึงสรุปว่าควรจะเริ่มต้นจากอะไร โดยต้องบอกว่ายาหรืออาหารเสริมไม่น่าทําเพราะอะไร 

และท่ีจะวางไปต่างประเทศได้มีกี่แบบ กลไกที่จะทําให้เกิดความน่าเช่ือถือเช่นการรับรองมาตรฐาน

ต้องผ่านอะไรบ้าง วิเคราะห์เงื่อนไขการยอมรับของตลาด มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เหล่าน้ีเป็น

ต้น โดยขอให้เขียนเป็นรูปเล่มรายงานส่งภายใน 15 วัน 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ผู้ประสานงานโครงการ 

 ขอเพ่ิมเติมข้อมูลว่าขณะนี้มีสหกรณ์การเกษตรมากกว่าสิบแห่งทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แปรรูป จึงเสนอให้ ดร.ธนภัท แสงอรุณ ลองติดตามกลุ่มสถาบันเกษตรกรเหล่าน้ีด้วย ถ้าทํา Focus 

group ได้จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ได้ นอกจากน้ีที่เป็นห่วงคือในที่รายงานมานั้นมีการ

กล่าวถึงกลุ่มผู้ประกอบการ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา โดยเริ่มต้นมุ่งที่กลุ่มเกษตรกร โดย

อาจเป็นวิสาหกิจหรือสหกรณ์ แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มผู้ประกอบการ ซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายแคบลง 

 สําหรับกรอบ Conceptual framework ในแผนภาพที่แสดงนั้นขอตั้งข้อสังเกตว่า ถ้า

กล่าวถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วน่าจะมีเรื่องของกิจกรรมการแปรรูปจากเกษตรกรไปสู่ผู้ส่งออก 

ดังนั้นในห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่อาจจะขัดกับ Conceptual framework ของโครงการน้ีหรือไม่ น่าจะมี

ส่วนกลางน้ําเข้ามาร่วมด้วย เป็นต้น 

 

2.  โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 3 

 รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้าโดยนําเสนอรายละเอียด

ของความสําคัญของยางพารา ปัญหายางพาราที่มีความผันผวน การวางแผนรับสถานการณ์ความ

ผันผวน ความเป็นมาของการวิจัยในปีที่ 3 ซ่ึงมีคําถามวิจัย 2 ข้อ คือ 1) การส่งเสริมเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราที่จะก่อให้เกิดความม่ันคงในอาชีพ ควรเป็นอย่างไร และ 2) แบบจําลองธุรกิจ
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ยางพาราของสหกรณ์ ที่มีการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ภายใต้โซ่

อุปทานควรเป็นอย่างไร และมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทําสวน

ยางพาราแก่สมาชิกสหกรณ์ให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และ 2) เพ่ือพัฒนาแบบจําลองธุรกิจ

ยางพาราท่ีมีการจัดการความเส่ียง โดยมีกรอบแนวคิด 1. การกําหนดวัตถุประสงค์ 2. การกําหนด

ความเส่ียง 3. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 4. การสร้างแผนจัดการความเสี่ยงและการ

ปฏิบัติ และ 5. การติดตามสอบทานและการประเมินตนเอง  

 กรอบการวิจัยในปีที่ 3 ประกอบด้วยการประชุมเตรียมการ ประสานงาน วางแผน 

จัดทําแผนธุรกิจที่มีการจัดการความเส่ียง และมีการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ การสร้าง Platform 

ส่งเสริมการทําสวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลทั้ง

ระดับเกษตรกร สหกรณ์ และเครือข่าย พร้อมสรุปผลและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลนั้นจะเก็บทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ จึงใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นหลัก ซ่ึงประกอบด้วย ลักษณะ

ทั่วไปของธุรกิจยางพารา การประกอบธุรกิจยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาและอุปสรรคของ

การทําสวนยางและธุรกิจยางพารา และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ 

 ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ถึงเดือนธันวาคม 2556) ประกอบด้วย 1. 

การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และแผนส่งเสริมการทําสวนยางแก่สมาชิก 2. รายงานสถานการณ์การ

ดําเนินธุรกิจภายใต้การดําเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 3. รายงานผลการจัดเวทีถอด

บทเรียน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 4. โอกาส ปัญหา อุปสรรค และแผนการ

ทํางานระยะต่อไป และ 5. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

 คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในระยะที่ผ่านมา ซ่ึงได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพยางพารา

ของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสหกรณ์และตัวเกษตรกร โดยสหกรณ์ได้รับ

ผลกระทบทั้งดีและไม่ดีจากโครงการน้ี และทําให้สหกรณ์ต้องแก้ปัญหาจากโครงการน้ีอย่างต่อเนื่อง 

โครงการฯ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 โดย สกก.ย่านตาขาว รับผิดชอบรับซ้ือยางจาก 4 ตําบล

หลัก ซ่ึงในส่วนนี้ทําให้เกษตรกรมีรายได้ดี แต่ตัวสหกรณ์ต้องประสบปัญหาในการหาพ้ืนที่เก็บยาง

เป็นอย่างมาก และนโยบายรัฐยังไม่รองรบัจาํนวน ไม่ครอบคลุมทําให้สหกรณ์ต้องรับผิดชอบออกเงิน

จ่ายให้แก่เกษตรกรไปล่วงหน้าจํานวนกว่าร้อยส่ีสิบล้านบาท ซ่ึงสหกรณ์ต้องทําเรื่องร้องเรียนถึง

นายกรัฐมนตรีจึงจะได้รับการแก้ไข ได้รับโอกาสเข้าช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดในท่ีประชุม 

และภายหลังจากการตรวจสอบเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการสวมสิทธิ์ เป็นต้น ในที่สุดรัฐบาลตรวจสอบ

แล้วพบว่าทุกอย่างถูกต้องจึงได้รับซ้ือไปเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา  
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 ซ่ึงจากเหตุการณ์นี้ทําให้สหกรณ์ต้องแก้ปัญหาตลอด 1 ปีที่ ผ่านมา ส่งผลให้

คณะกรรมการสหกรณ์มีประสบการณ์มากข้ึน มีข้อดีคือ เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน และสหกรณ์มี

เครือข่าย และสมาชิกเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก นอกจากน้ีสหกรณ์ยังได้เสนอวิธีการแก้ปัญหายางพารา

ให้แก่รัฐบาลอย่างยั่งยืนด้วย 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามเพ่ิมเติมว่างานวิจัยนี้ช่วยอะไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  

 

 คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ตอบว่าจากปัญหาที่เกิดข้ึน ทําให้ได้พบว่าต่อไปหากเกิดปัญหา

ในลักษณะน้ีจะแก้ไขอย่างไร เมื่อ SWOT แล้ว ทําให้เห็นวิธีการดําเนินงาน มีเครือข่ายเพิ่มข้ึน และ

จากอดีตไม่เคยรู้ปัญหา เมื่อมีโครงการทําให้ทราบปัญหา และหาทางแก้ไขอย่างยั่งยืน นอกจากน้ียัง

ได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักเป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทําสวนยางพาราเพียงอย่าง

เดียว เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการประกอบอาชีพอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 เสนอให้เพ่ิมเรื่อง การกําหนดราคายางพาราในตลาดโลกลงไปในรายงานโครงการวิจัย

ด้วย เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักรู้ในเรื่องกลไกราคา และคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีจุดแข็งที่จะเป็นข้อ

ได้เปรียบในการกําหนดราคาตลาดโลกได้ เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งในอยู่ใน

ขณะน้ี ทั้งน้ีกลไกข้างในถ้าจัดการในระดับชุมชน หรือจังหวัดได้น่าจะเป็นเรื่องดี และกลไกที่จะมา

ทํางานพวกนี้คืออะไร โดยเข้าใจว่าขณะนี้เป็นตัวสหกรณ์ จึงน่าจะเพิ่มเติมเข้าไปในงานวิจัยด้วย 

 เรื่องที่สองคนการมองภาพใหญ่ ขอตั้งคําถามว่าเหตุใดประเทศมาเลเซียจึงเลิกปลูก

ยางพารา อยากให้คิดนอกกรอบว่าเพราะอะไร จะปลูกพืชเสริมอ่ืนได้หรือไม่ อาจลองศึกษาว่าอะไร

จะสร้างความมั่นคง สร้างเสถียรภาพในการทําการเกษตร รวมถึงการจัดการยางพารา การทําโซน

นิ่ง พันธุ์ยาง การลดต้นทุน สัดส่วนของประเภทยาง เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดเป็นเรื่องของการสร้างความ

มั่นคง ซ่ึงจะตอบเรื่องความเสี่ยงได้ 

 สําหรับข้อมูลบางอย่างควรทําเป็นข้อจํากัดไว้ เช่น กรณีพบปัญหาที่ผู้จัดการสหกรณ์

เล่ามานั้น แล้วต้องให้รัฐบาลช่วยซ้ือนั่นคือเงินของประเทศ ซ่ึงจะให้เข้ามาช่วยทุกครั้งไม่น่าจะเป็นไป

ได้ 
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 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ข้อมูลรายงานน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องศูนย์การเรียนรู้ ถ้าพิจารณาที่คําถามวิจัยข้อ 

1 อยากให้มองกว้างข้ึน ในเรื่องของการปรับกระบวนทัศน์ของเกษตรกร มีการวางแผนการจัดการ

ที่ดินและปัจจัยการผลิตของตัวเองให้เกิดความมั่นคงได้ ซ่ึงถ้าเกษตรกรค่อยๆ ปรับตัวได้แล้วจะทาํให้

เกิดความมั่นคงได้ แต่ปัญหาคือลูกหลานเกษตรกรไม่สืบทอดอาชีพการเกษตร ดังนั้น สกก.ย่านตา

ขาว ที่มีต้นทุนสูงมาก จึงไม่ควรหยุดเรื่องศูนย์เรียนรู้ที่เกษตรกรต้นแบบ แต่สหกรณ์ควรมีบทบาทท่ี

แท้จริงคือ การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความรู้ และสร้างคนด้วย เพราะสหกรณ์ยังขาดการ

จัดการเรียนรู้ของตัวเอง ดังนั้นควรต้องมีการพัฒนาคนด้วย โดยองค์ความรู้ของสหกรณ์ที่ถอด

บทเรียนออกมาได้นั้น ถ้าถอดออกมาเป็นหลักสูตร โรงเรียนครอบครัวยางพาราได้ วางเป้าให้ดี ใช้

ทุนที่มีอยู่ จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะศูนย์เรียนรู้เพียงอย่างเดียวยังแรงไม่พอ จึงควรให้

สหกรณ์ลองทําสิ่งเหล่านี้ด้วย 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 กล่าวว่า งานโครงการน้ีมี 2 ส่วน คือ เรื่องศูนย์เรียนรู้กับตัวเกษตรกร และเรื่องการ

จัดการความเส่ียง โดยในส่วนศูนย์เรียนรู้นั้นส่ิงที่คุณทรงพล เจตวาณิชย์ ให้ข้อแนะนําไปนั้นน่าสนใจ

มาก แต่สําหรับในส่วนที่ได้ทําไปแล้วนั้นขอแนะนําว่า ควรเขียนข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกร

ต้นแบบ รายได้/เดือน/ไร่ และเปรียบเทียบระหว่างคนที่ปรับแล้วกับคนที่ไม่ได้ปรับ มีลักษณะแปลง

ต่างกันอย่างไร ควรมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าปรับแล้วจะดีข้ึนแค่ไหน นอกจากน้ีประเด็นศูนย์

เรียนรู้ที่ต้องการเปล่ียนกระบวนทัศน์และการทําแผนของเกษตรกร ควรระบุว่าเปล่ียนจากแบบไหน

ไปเป็นแบบไหน ต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนแล้วข้อมูลจะชัดเจนข้ึนด้วย 

 ในส่วนของการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ เห็นผลงานก้าวหน้าดีแต่ยังไม่เห็นความ

เช่ือมโยงระหว่างข้อมูลที่นําเสนอกับส่ิงที่คุณนุชรินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์เล่ามาในการแก้ปัญหาต่างๆ 

จนกระทั่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานโครงการต้องต้ังคําถามเช่ือมโยงให้ว่ามันเกี่ยวข้อง

กันอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาจะเห็นว่ายังใช้ระบบเดิมๆ คือวิธีการเข้าหาผู้มีอํานาจซ่ึง

ไม่ใช่วิธีการจัดการความเส่ียง โดยไม่ได้ใช้การจัดการความเสี่ยงที่วางแผนไว้อย่างเป็นข้ันตอน จึง

ควรวิเคราะห์ให้เห็นว่าสหกรณ์ได้ใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่วางแผนไว้ตรงจุดไหนบ้าง และ

สหกรณ์ควบคุมได้แค่ไหน อะไรที่จัดการได้หรืออะไรที่จัดการไม่ได้ เช่นบางเรื่องเป็นเรื่องใหญเกิน

กว่าที่สหกรณ์จะจัดการได้ต้องใช้ผู้มีอํานาจสูงสุดช่วยจัดการ หรือความรู้ช่วยได้แค่บางจุด จุดไหน

อย่างไร เหล่านี้ควรวิเคราะห์ออกมาให้เห็นด้วย 
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ผู้ประสานงานโครงการ 

 ให้ข้อสังเกตแก่นักวิจัยเพิ่มเติมว่า โมเดลที่ออกแบบมาแล้วนั้น มีเครือข่ายภาคีระดับต้น

น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เรียบร้อยแล้ว แต่ในรายงานจะมีการบริหารความเส่ียงที่เป็นกลไกของ

สหกรณ์เท่านั้น ยังไม่มีการมองในแง่ของการบริหารความเส่ียงของการรับเหมาช่วงต่อ การท่ีมี

นโยบายรัฐมารับซ้ือและมีเกษตรกรเข้ามาเป็นเครือข่ายมากมาย ซ่ึงนั่นคือความเส่ียงอย่างมากของ

สหกรณ์ที่ต้องจัดการหาเงินมารับซ้ือ ดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลือหากนําโมเดลเครือข่ายที่เป็นแบบ 

Integrated มาใช้จะทําให้ข้อเสนอของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับ

กระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องของนโยบายรัฐด้วย 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กล่าวเพ่ิมเติมว่า การใช้หลักวิชาวิเคราะห์ความเสี่ยง กับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นั้น ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้นเมื่อมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้าน จะทําอย่างไรให้

ชาวบ้านได้ฝึกฝน และ ได้นําไปใช้จริง ควรมีการออกแบบให้ชาวบ้านได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ความรู้นั้น 

 

3.  โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใตโ้ซ่อุปทานของธุรกิจ สกก.ไทย 

 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย

แนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจ สกก.ไทย กรณีศึกษา สหกรณ์

การเกษตรในธุรกิจข้าวหอมมะลิในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ โดยกล่าวถึงที่มาของการวิจัย 

ความสําคัญของปัญหาการวิจัย และวัตถุประสงค์ ซ่ึงประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 1) ศึกษารูปแบบการ

บริหารจัดการ และระดับความร่วมมือในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร                   

2) ศึกษาประโยชน์ และอุปสรรคของความร่วมมือในโซ่อุปทานแต่ละช่องทาง 3) ศึกษาเปรียบเทียบ

ศักยภาพในการแข่งขัน 4 มิติ ในแต่ละช่องทาง (การเงิน ความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการ

บริหารจัดการ การเรียนรู้และเจริญเติบโต) และ 4) นําเสนอเครื่องมือ และแนวทางกลยุทธ์เพ่ือ

ยกระดับความร่วมมือ และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของโซ่อุปทานสหกรณ์การเกษตรไทย  

 สําหรับผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ 1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการในโซ่อุปทานของ

สหกรณ์การเกษตรไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 2) แนวทางการพัฒนาความร่วมมืออย่าง

บูรณาการในโซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรไทย ซ่ึงกรอบการวิจัยในครั้งน้ีจะศึกษาการบริหาร

จัดการโซ่อุปทานของสหกรณ์ในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 4 สหกรณ์ ได้แก่ สกก.

เกษตรวิสัย สกก.พิมาย สกก.ปราสาท และชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ จํากัด ซ่ึงสหกรณ์ท้ัง 4 แห่งเป็น

พันธมิตรในเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และยังเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของ

ทรัพยากร-ปัจจัยในการผลิตและแปรรูป มีบทบาทสําคัญในโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุ
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ถุงโดยใช้การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําความเข้าใจในลักษณะโซ่อุปทานของแต่ละสหกรณ์ 

 ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกแสดงออกมาในรูปของแผนท่ีความสัมพันธ์ที่จะช่วยอธิบายลักษณะ

ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในโซ่อุปทาน และแผนผังกระบวนการดําเนินงานที่จะแสดง

ให้เห็นถึงกิจกรรมหลักต่างๆในโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของสหกรณ์ ซ่ึงจะได้ภาพ

แบบจําลองของโซ่อุปทานของแต่ละสหกรณ์ นอกจากน้ีจะใช้การทํา Focus group interview และ

แบบสอบถาม ในการสุ่มสอบถามข้อมูลจากสมาขิกสหกรณ์และคู่ค้าของสหกรณ์บางรายเพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับในด้านความร่วมมือที่ทั้งฝ่ายอุปสงค์และอุปทานเหล่านี้มีต่อสหกรณ์ ในข้ัน

ต่อไปจะใช้แบบสอบถามร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิในการประเมินศักยภาพในการแข่งขัน

ของโซ่อุปทานสหกรณ์ในแต่ละช่องทางและนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวบรวม สรุปและวิเคราะห์ เพ่ือ

นําเสนอแนวทางในการยกระดับความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันแก่โซ่อุปทานสหกรณ์

ต่อไป 

 จากการดําเนินงานในระยะแรกซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ คือ ได้

ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโซ่อุปทานสหกรณ์การเกษตรเป้าหมาย 2 สหกรณ์ ได้แก่ สกก.

เกษตรวิสัย และ สกก.พิมาย จํากัด เพ่ือจัดทําแผนภาพความสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการ ทําให้ได้

ภาพแบบจําลองโซ่อุปทานของสหกรณ์ ทั้ง 2 แห่ง และมีการสรุปข้อค้นพบเบื้องต้น ตามที่นําเสนอไว้

ในเล่มรายงาน โดยการทําวิจัยในครั้งนี้มีข้อจํากัดและอุปสรรคในการทํางาน เช่น ข้อมูลในฝ่ายของคู่

ค้า และต้นทุนผลตอบแทนอาจไม่ค่อยชัดเจน มีข้อจํากัดเนื่องจากข้อมูลเป็นลักษณะความลับทาง

ธุรกิจที่ทางสหกรณ์ไม่อยากเปิดเผย การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลค่อนข้างล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและสหกรณ์หลายแห่งอยู่ในระหว่างการดําเนินโครงการรับจํานํา 

การเข้าถึงสหกรณ์สมาชิก และคู่ค้าต่างๆ ของสหกรณ์ เข้าถึงค่อนข้างยาก ในส่วนของสมาชิกจะ

เข้าถึงสมาชิกในจํานวนมากได้ต้องรอการประชุมใหญ่ประจําปี หรือลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย ซ่ึง

ต้องใช้เวลาและเป็นข้อจํากัดที่อาจทําให้ได้ข้อมูลในฝ่ังสมาชิกเพียงบางส่วน และการเข้าถึง สอบถาม 

ฝั่งคู่ค้าอาจมีข้อจํากัดที่สหกรณ์ไม่ค่อยอยากเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ามากนัก เพราะเป็นความลับ

ทางธุรกิจ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ตั้งคําถามถึงกรอบระยะเวลาทําการวิจัยโครงการ และราคาข้าวในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

 

 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ ตอบว่า ระยะเวลาการทําโครงการ 9 เดือน สําหรับราคา

ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง 5 กก. ราคา 175 บาท  

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน กล่าวว่าจากการสังเกตจะพบว่าถุงบรรจุข้าวของไทยจะไม่มี

ข้อมูลโภชนาการ ทําให้ต่างชาติไม่นิยมเลือกซ้ือไปบริโภค และอีกประการหนึ่งคือคนต่างชาติไม่

สามารถหุงข้าวของไทยเหมือนที่คนไทยทําได้ จึงเป็นสาเหตหนึ่งที่ข้าวไทยไม่ได้รับความนิยมใน

ต่างประเทศ ซ่ึงเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ผู้ผลิตอาจมองข้ามกันไป 

 สําหรับประเด็นทีท่ําการศึกษานั้นคือ ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นจริงในปจัจุบนั เสนอให้ลองทํา

ว่าห่วงโซ่อุปทานควรมีกี่ข้อ และควรเพ่ิมอะไรลงไปที่ข้อไหน เช่นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดี คือมี

ข้อมูลโภชนาการ มีวิธีการหุง หรืออาจนําไปแปรรูปให้เพิ่มมูลค่า ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีควรอยู่ตรง

จุดไหนของระบบ  

 ประเด็นที่มีการกล่าวถึงการยกระดับความร่วมมือเชิงพันธมิตร จากข้อมูลพบว่ามีการ

ขายข้าวในห้างสรรพสินค้าได้น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายเอง ถ้ามีกลไกให้สหกรณ์มีพลังใน

การต่อรองได้น่าจะดี เพราะขณะนี้ในห้างมีสินค้าโอทอปเข้าไปวางจําหน่าย แต่กลับไม่มีสินค้าจาก

สหกรณ์เข้าไปวางจําหน่ายด้วย 

 ประเด็นสุดท้ายคือ เรื่องราคา ที่มีข้อมูลกล่าวถึงสหกรณ์และมีเงินปันผลนั้น เรื่องสิทธิ

ประโยชน์ที่สหกรณ์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้เป็นเรื่องน่าสนใจ 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กล่าวว่า การเก็บข้อมูลตามความจริงมากที่สุดจะเก็บได้ยาก โดยเฉพาะข้อมูลเชิงธุรกิจ 

จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เป้าหมายเปิดใจให้ข้อมูลแก่เรามากข้ึน ต้องให้เป้าหมายเห็น

ช่องทางในการยกระดับ ดังนั้นอุปสรรคที่นําเสนอว่าเมื่อเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วยากที่จะได้ข้อมูลมานั้น 

ต้องโยงให้เห็นว่างานวิจัยนี้จะช่วยให้เป้าหมายเห็นช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเองด้วย 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 กล่าวว่า ในโจทย์วิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบช่องทางความร่วมมือในโซ่อุปทาน ตาม

โจทย์ข้อ 2 ที่ใช้คําว่า “แต่ละช่องทาง” ซ่ึงจากการนําเสนอข้อมูลจาก 2 สหกรณ์ พบว่า สกก.เกษตร
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พิสัย มี 6 ช่องทาง และ สกก.พิมาย มี 4 ช่องทาง ซ่ึงประเด็นน้ีต้อง Highlight ออกมาให้เห็นความ

แตกต่างระหว่าง “ช่องทาง” เพราะในรายงานจะเขียนความแตกต่างระหว่างสหกรณ์เท่านั้น  

 ดังนั้นต้องคล่ีออกมาให้เห็นว่าแต่ละช่องทางคืออะไร เป็นอย่างไร เช่น ช่องทางที่ 1 เป็น

ช่องทางการขายตรง หรือช่องทาง Farmer Shop เป็นต้น ซ่ึงแต่ละสหกรณ์บริการต่างกัน/เหมือนกัน 

อย่างไร เพราะฉะนั้นวิเคราะห์ตามโจทย์จะต้องเขียนจําแนกตามช่องทาง ให้เริ่มต้นว่าช่องทางมีก่ี

แบบ เช่น จากการศึกษา 2 สหกรณ์ พบช่องทาง 6 แบบ ต้องการเปรียบเทียบอะไร และบอก

อะไรบ้าง สรุปคือต้องปรับวิธีเขียนผลการดําเนินงานให้ถูกต้องตามโจทย์ที่ตั้งไว้ 

 

4.  โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

 คุณสายสุดา ศรีอุไร นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน

โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 

1) จัดตั้งและดําเนินการร้าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนําร่อง เพ่ือทดสอบระบบและพัฒนา

ไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบในการเข้าถึงตลาด ที่มี

แนวทางของการค้าที่เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงแหล่งจําหน่ายสินค้า

คุณภาพ ราคาเป็นธรรม และ 2) การสร้างแบรนด์ Farmer Shop เพ่ือเข้าถึงผู้ผลิตและผู้บริโภค ซ่ึง

กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้ แบรนด์ Farmer Shop 

มีด้วยกัน 5 ข้ัน คือ การคัดสรรสินค้า 3 หมวด การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน การจําหน่ายสินค้าและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก และ

การสร้างแบรนด์ Farmer Shop  

 ซ่ึงในระยะที่ผ่านมาได้มีการจัดการเวทีคัดสรรสินค้าครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2555 

ได้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 11 ราย สินค้า 41 รายการ ทําให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรวม

ทั้งส้ิน 236 ราย และมีสินค้ารวมท้ังส้ิน 647 รายการ นอกจากน้ีได้มีการจัดเวทีเรียนรู้ให้แก่

ผู้ประกอบการ เรื่อง “การเตรียมตัวตั้งรับของผู้ประกอบการ SMEs, OTOP ในการก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” โดยได้เชิญ ดร.ธนภัท แสงอรุณ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ สําหรับในส่วนการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานนั้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา

คู่มือการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop ซ่ึงประกอบด้วย 3 ด้าน คือ มาตรฐานสุขลักษณะ

อาหาร ข้อกําหนดด้านส่ิงแวดล้อม และข้อกําหนดด้านแรงงาน ซ่ึงได้ดําเนินการในสินค้า 4 ชนิด 

ได้แก่ ไอศครีมเจลาโต้ พริกแกงแม่เกตุ กล้วยอบเล็บมือนาง และกระเจี๊ยบกรอบไพรทิพ 

 สําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานนั้น Farmer Shop ได้มช้กลไกร้านค้า

ต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  Outlet ที่ไร่สุวรรณ โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา และการจัด Road 

show โดยมีโซ่อุปทานธุรกิจ ดังรูป 
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 คุณวสินธรา ขวยเขิน นักวิจัย รายงานในส่วนการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้า

ปลีก ซ่ึงมีร้านต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปัจจุบันมีสมาชิก 1,309 ราย มีสินค้า 3 หมวด รวม 

282 รายการ ผู้ประกอบการเข้าร่วม 74 ราย ยอดขาย 6 เดือน (ก.ย. 55- ก.พ. 56) จํานวน 

532,168 บาท และยอดขายรวมตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 จํานวน 1,182,811.50 

บาท มีโครงสร้างการบริหารจัดการร้านค้าต้นแบบ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer 

Shop ผู้จัดการ ทีมงานจัดกิจกรรม Young Ambassador ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี/โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 

ผู้ช่วย/ประธานฝ่ายเช็คสต็อคสินค้า พนักงานจัดซ้ือ พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย พนักงาน

การเงิน และพนักงานบัญชี  

 ส่วนผลการดําเนินงานโครงการร้าน ณ Outlet ไร่สุวรรณ มียอดจําหน่ายสูงสุดเมื่อ

เทียบกับร้านค้าอ่ืน รองลงมาคือร้านต้นแบบ การจัดบู๊ทต่างๆ และโครงการซ้ือข้าวฯ ตามลําดับ 

นอกจากน้ีทีมวิจัยได้จัดทําคู่มือการบริหารจัดการร้านค้า ประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ 8 หน่วย ได้แก่ 

1. ทําเลที่ตั้งและการจัดบรรยากาศภายในร้าน 2. เทคนิคการสั่งซ้ือสินค้า 3. การกําหนดราคา 4. 

เทคนิคการรับสินค้า 5. การขายและบริการ ณ จุดแคชเชียร์ 6. การจัดการสต็อกสินค้า 7. การ

จัดทําเอกสารและรายงานการเงิน และ 8. ภารกิจประจําวันของร้าน พร้อมกับข้ันตอนการจัดการ

ร้านค้า 7 ข้ันตอน พร้อมมีบทสรุปอุปสรรคและข้อคนพบจากการวิจัย เช่น กิจกรรมส่ังซ้ือและส่งคืน

สินค้าเป็นส่วนที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ พนักงานส่ังซ้ือมีบทบาทสําคัญต่อการ ส่ื อ ส า ร

และการจัดการความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายด้านอุปทาน และพนักงานส่ังซื้อจําเป็นต้องปฏิบัติตาม

แผนธุรกิจและระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นต้น นอกจากน้ีได้มีการใช้ระบบบัตรสมาชิกในการสะสม

แต้มคะแนนจากการซ้ือสินค้าและมีการจ่ายเงินปันผลประจําปี โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงิน

ปันผลในอัตราร้อยละ 3 คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 4,315 บาท มีสมาชิกมารับเงินจํานวนทั้งส้ิน 70 ราย 

 

 

รูป โซ่อุปทานธุรกิจ Farmer Shop 
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 คุณสายสุดา ศรีอุไร นําเสนอข้ันสุดท้ายคือเรื่องการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ซ่ึงทีม

วิจัยได้มีการจัดบู๊ทนิทรรศการในเวทีเสวนาประจําป ีการจัดโครงการของขวัญปีใหม่ การจัดกิจกรรม

แก่สมาชิกประจําปี การจัดบู๊ทในงานเกษตรแห่งชาติ และมีโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา โดยมีนิสิต

อาสาสมัครเป็น Young Ambassador ช่วยทําการประชาสัมพันธ์แบรนด์ด้วย พร้อมกันน้ีทีมวิจัยได้

จัดทําแผนผังระบบธุรกิจ Farmer Shop ที่ประกอบด้วยเครือข่ายอุปทาน (ต้นน้ํา) เครือข่ายพันธมิตร

ธุรกิจ (กลางน้ํา) และเครือข่ายอุปสงค์ (ปลายน้ํา) ดังรูป 

 

 

 
 

 สําหรับแผนการวิจัยในช่วงที่ 4 ระหว่างเดือน มี.ค. 2556 – ส.ค. 2556 จะเป็นการ

ขับเคล่ือนกิจกรรมทั้ง 5 ภายใต้ระบบธุรกิจ Farmer Shop โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคู่มือการ

บริหารจัดการร้านค้าปลีกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการจัดตั้งและดําเนินการร้านค้าปลีก

ในระยะขยายผล การพัฒนาคู่มือการทวนสอบสําหรับใช้เป็นกลไกการจัดคุณภาพมาตรฐานสินค้า

ของ Farmer Shop การขยายผลจัดเวทีเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับหน่วยงานภาคี เพ่ือ

ปลุกจิตสํานึก Farmer Shop การปรับกระบวนทัศน์ การดําเนินธุรกิจภายใต้การค้าท่ีเป็นธรรม และ

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ การสรุปบทเรียนสําหรับร้านค้าต้นแบบ การ

ติดตามแบรนด์ และการพัฒนาสินค้าในกลุ่มผู้ประกอบการที่สมัครใจในการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานสินค้า เพื่อให้เป็นตัวแบบที่ดีสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่

การเปิดเสรีอาเซียน 

ระบบธุรกิจ Farmer Shop 
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวช้ีแจงว่าการนําเสนอรายงานน้ีเป็นผลการดําเนินงาน

ในช่วงที่ 3 ของระยะที่ 2 ซ่ึงในระยะที่ 2 นี้จะเป็นการ Incubate ในเรื่องของ Bussiness model ภายใต้

แบรนด์ Farmer Shop โดยเน้นท่ีการทํางานของร้านต้นแบบ และเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งด้านอุปสงค์

และอุปทาน ดังที่คุณสายสุดาได้นําเสนอแผนภาพไปข้างต้น อย่างไรก็ตามในอีก 6 เดือนข้างหน้าน้ี

จะเป็นการพัฒนาคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก เพ่ือนําไปใช้กับภาคี ส.ป.ก. ที่จะตั้งร้านค้าชุมชน และ

สหกรณ์การเกษตรอีก 2 แห่ง คือ สกก.ปราสาท จํากัด และ สกก.เกษตรพิสัย จํากัด นอกจากนี้ยังมี

นักวิจัยอีกท่านหนึ่งคือคุณกมลศักด์ิ สุระดม กําลังออกแบบคู่มือการประเมินมาตรฐานสินค้า ซ่ึง

ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านแรงงาน  

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญประธานกรรมการบริหารร้านค้าปลีก คุณ

กาญจนา คูหากาญจน์ เล่าถึงการดําเนินงานของโครงการในช่วงทีผ่่านมา 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่าการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมาได้ดําเนินการ

ทดลองในหลายรูปแบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างการค้าท่ีเป็นธรรมซ่ึงก็ต้องพบอุปสรรคที่

หลากหลาย แต่คิดว่าต่อไปในอนาคตจะมีรูปแบบที่ง่ายข้ึนสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในส่วน

เรื่องการตลาดยังคงมีความยากเพราะการจะสร้างให้เกิดความเป็นธรรมนั้นเกิดข้ึนได้ยาก สาเหตุ

หนึ่งอาจเป็นเพราะยังมีเวลาดําเนินงานน้อย ซ่ึงอาจประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ยังคงไม่ได้รับ

การตอบรับจากหลายแห่ง  

 โดยส่วนตัวแล้วต้องการให้ผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศไทยมีที่ยืนได้ด้วยตัวเอง มี

ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ และอยู่ ไ ด้อย่างยั่ ง ยืนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

ผู้ประกอบการรายใหญ่มากจนเกินไป สําหรับตัวอย่างกรณีร้านใบจากท่ีตั้งในปั๊มน้ํามันบางจากนั้น 

ได้มีการติดต่อหารือเพ่ือเจรจานําสินค้า Farmer Shop ไปวางจําหน่าย ซ่ึงได้รับการต้อนรับในระดับ

หนึ่งที่คิดว่าหากเป็นผู้ประกอบการไปด้วยตัวเองไม่ได้ไปในนามโครงการร้าน Farmer Shop จะติดต่อ

ยากมาก แต่ทั้งนั้นเมื่อเข้าไปในนามโครงการร้านแล้ว ตัวแทนจากร้านใบจากให้การรับฟังบ้าง แต่ก็มี

เงื่อนไขที่โครงการไม่สามารถทําให้ได้ เช่น ต้องเสียค่าธรรมเนียมเริ่มต้น สินค้าชนิดละ 5,000 บาท 

(ซ่ึงได้รับแจ้งว่าเป็นการลดพิเศษให้แล้ว) และที่สําคัญคือสินค้าทุกชนิดต้องทําบรรจุภัณฑ์เพ่ิมใหม่ซ่ึง

ทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถทําให้ได้ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีกมาก นอกจากน้ียังมีค่า 

GP สูงและต้องเสียค่าธรรมเนียมในทุกข้ันตอน จึงได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหารโครงการเห็น

ว่าไม่สามารถนําสินค้าเข้าไปวางจําหน่ายในเครือข่ายร้านใบจากได้  
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเสริมว่า ประเด็นร้านใบจากนั้นแสดงให้เห็นว่า

โครงสร้างธุรกิจร้านค้าปลีกมีความเหล่ือมลํ้าจริง และคิดว่าถ้ามีร้านค้าปลีกชุมชนที่มีระบบการ

บริหารจัดการได้ดี มีเครือข่ายผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าได้และรวมตัวกันได้จริงแล้วน่าจะช่วยให้คน

ไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 

  

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ประเด็นแรก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลประกอบการระยะ 6 เดือนท่ีนําเสนอใน 

Powerpoint เนื่องจากตัวเลขกําไรสุทธิน่าจะมีความผิดพลาดบางอย่าง เพราะตรวจสอบแล้วไม่ตรง

กับรายงานงบกําไร (ขาดทุน) ในรายงานแต่ละเดือน ขอให้ทบทวนและระมัดระวังเพราะตัวเลขการ

ทําบัญชีไม่ควรเกิดความผิดพลาด 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าในการปฏิบัตินั้น ทุกเดือนจะมีคณะกรรมการประจํา

โครงการเข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ประจําโครงการฝ่ายบัญชีจะนําเสนองบกําไร (ขาดทุน) 

ประจําเดือน ซ่ึงจัดทําและตรวจสอบความถูกต้องทุกเดือน แต่ทั้งน้ีการจัดทํางบกําไร (ขาดทุน) ใน

ระยะ 6 เดือนของโครงการวิจัยนี้ เป็นการทําข้ึนใหม่โดยมอบให้ คุณวสินธรา ขวยเขิน ช้ีแจงการ

จัดทํา 

 

 คุณวสินธรา ขวยเขิน ช้ีแจงข้ันตอนการจัดทํางบในระยะ 6 เดือนนั้นได้นํายอดขาย

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 และตัวเลขทุกรายการจะมาจากในช่วง 6 เดือนน้ีมา

คํานวณ  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดจากการคํานวณตัวเลขที่

นํามาคิดในช่วง 6 เดือน เพื่อมาใช้รายงานความก้าวหน้า 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ตั้งข้อสังเกตว่าการทําบัญชี ตัวเลขงบต่างๆ ควรมีความ

รอบคอบและช่างสังเกต และขอให้มีความรอบคอบในการจัดทําด้วย 
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 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 แสดงความเห็นว่าโครงการน้ีเป็นความคิดริเริ่มที่ดี แต่ทําจะดําเนินการจริงในเชิงธุรกิจ

คงเป็นไปได้ยาก เพราะเป็นร้านขายของกินเล่นให้นิสิตในมหาวิทยาลัยมากกว่าเป็นร้านขายของให้

สมาชิกในชุมชน และสินค้าในร้านเป็นสินค้าที่ขายให้ชุมชนน้อย ทั้งน้ีการตั้งร้านในสถานศึกษานั้นจะ

ขายสินค้าอ่ืนนอกจากขนม ของขบเคี้ยวได้ยาก จึงเสนอว่าถ้าจะขายสินค้าเหล่าน้ีต้องเน้นการตั้งร้าน

ในสถานศึกษามากกว่าตั้งเป็นร้านค้าชุมชน 

 นอกจากนี้ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการร้านค้าที่สะดวกซ้ือ ติดแอร์ มีสินค้าหลากหลาย 

พร้อมมีของแถม เหล่านี้คือส่ิงที่ลูกค้าต้องการ เพราะร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท้ังโลตสัและบิ๊กซีได้ริเริม่

ไว้ เพราะฉะนั้นจึงเสนอให้ร้าน Farmer Shop เลือกตั้งร้านสถานศึกษา ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุน

เกษตรกรในชนบทด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการจําหน่ายของขบเคี้ยวที่เกษตรกรสามารถทําการแปรรูป

มาจําหน่ายได้ และเห็นว่าควรทําร้านใกล้เคียงกับ “ร้านถูกใจ” คิดว่าน่าจะเป็นไปได้  

 สําหรับรายงานตัวเลขบัญชีนั้น ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการคํานวณต้นทุน กําไร (ขาดทุน) 

โดยไม่ได้นําตัวเลขค่าจ้างพนักงานและค่าเช่าสถานที่มาร่วมคํานวณด้วย  

 

 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประเด็นแรกคือ เห็นด้วยที่ ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน ตั้งข้อสังเกตในกรณีตัวเลขงบดุลที่

ควรต้องรวมค่าเช่าสถานที่และค่าจ้างพนักงานเข้าไปคํานวณในบัญชีให้เห็นจริงด้วย ซ่ึงคิดว่าถึงแม้

จะเป็นโครงการวิจัยแต่ก็ควรนําตัวเลขเหล่านี้มาร่วมคิดด้วยเพื่อได้ตัวเลขที่แท้จริง 

 ประเด็นที่สอง การเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้งร้าน เช่นถ้าร้านตั้งอยู่ใน

มหาวิทยาลัย ก็ต้องเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิสิตและบุคลากร ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะ

ให้นาํร้านไปตั้งจําหน่ายที่     ธ.ก.ส. ที่กําลังจะเปิดใหม่บริเวณแยกเกษตรด้วย 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงประเด็นการตั้งร้านในมหาวิทยาลัยนั้น โครงการไม่ได้

หวังที่จะขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการใช้ชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบ มี

การฝึกนักวิจัยให้ทําหน้าที่ต่างๆ โดยส่ิงที่มุ่งหวังคือ จะทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจะไม่

ขาดทุน จึงเป็นที่มาของการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการร้านค้าปลีกเพ่ือมอบให้ชุมชนได้นําไปใช้ได้

จริงในการตั้งร้านค้าชุมชน 

 

 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประเด็นแรก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานเรื่องการแจกแบบสอบถาม 100 ชุด 

ได้รับตอบกลับมา 93 ชุด ส่วนหน้าถัดไปในเล่มรายงานให้ข้อมูลว่าได้รับ 94 ราย ให้ตรวจสอบข้อมูล

ด้วยว่าตัวเลขใดผิด 
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 ประเด็นที่สอง เรื่องคนเข้าชมบู๊ทข้าวเกิดบุญน้อยกว่าข้าวคุณธรรม เพราะเหตุใด มี

ประเด็นใดที่น่าสนใจบ้าง 

  

 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ ช้ีแจงว่าผู้เข้าชทบู๊ทข้าวนั้นไม่นิยมข้าวหอมมะลิ แต่ให้

ความสนใจข้าวกล้อง ซ่ึงเป็นของบู๊ทข้าวคุณธรรมมากกว่า นอกจากน้ีข้าวคุณธรรม จําหน่ายข้าว

ขนาดบรรจุถุงเล็ก 1 กก. ทําให้ได้รับความสนใจมากกว่า เพราะข้าวเกิดบุญนําถุงขนาด 5 กก. มา

จําหน่ายทําให้คนที่เข้าชมงานไม่นิยมซ้ือเนื่องจากบู๊ทข้าวนั้นตั้งอยู่ไกลจากที่จอดรถ อีกทั้งผู้ซ้ือทราบ

ว่ามีวางจําหน่ายในร้าน Farmer Shop ซ่ึงจะสามารถมาซื้อในภายหลังได้ 

 

 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ให้คําแนะนําว่า ประเด็นที่ชี้แจงมานี้แสดงว่าลักษณะตัว

สินค้าจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ทั้งนี้อยากให้มีข้อมูลเรื่อง วัย/เพศ เพราะข้อมูลในรายงานจะ

ระบุว่าการสร้างแบรนด์ Farmer Shop จะเกิดในหมู่ผู้หญิง และผู้ที่มีอายุ 50 ปีข้ึนไปจํานวนมาก 

ดังนั้นจึงอยากให้มีข้อมูลว่าหากเป็นกลุ่มเพศชาย หรือในวัยอ่ืนๆ จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อแบรนด์น้ี

บ้าง เพื่อให้มีข้อมูลในการจะนําร้านค้าสู่ชุมชนต่อไป 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายเพ่ิมเติมว่าในกรณีการนําข้าวมาจําหน่ายในงาน

เกษตรแห่งชาติน้ัน ทุกปีที่ผ่านมาทั้งข้าวเกิดบุญและข้าวคุณธรรมจะมียอดจําหน่ายสูงกว่าปีน้ีมาก 

ทั้งนี้เนื่องจากตําแหน่งสถานที่การตั้งบู๊ทที่ได้รับการจัดสรรจากผู้จัดงานของมหาวิทยาลัย ให้สถานที่

ห่างจากอาคารจอดรถมาก ทําให้ได้รับผลกระทบต่อยอดจําหน่ายส่วนหนึ่งด้วย 

 

 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ให้คําแนะนําว่า นี่คือมุมมองหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาจําหน่ายในแต่ละสถานที่ที่แตกต่างกันนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไร 

คือต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่จําหน่ายด้วย กรณีนี้แสดงว่าขนาดบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการเลือก

ซ้ือของผู้บริโภค ผู้จําหน่ายจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ในครั้งต่อไป นอกจากน้ีจากรายงาน

จะมองเห็นความไม่สม่ําเสมอของข้าวเกิดบุญ ซ่ึงไม่พบในข้าวคุณธรรม และผู้บริโภคเองยังไม่เห็น

ความแตกต่างของข้าวเกิดบุญกับข้าวแบรนด์อ่ืนๆ ที่วางจําหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดทําให้ไม่ได้รับ

ความนิยมด้วย 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กล่าวว่า งานนี้เป็น System research ซ่ึงมีตัวแปรจํานวนมาก ทั้งน้ี Farmer Shop เป็น

คล้ายๆ ตัวเช่ือมผู้ผลิตกับผู้บริโภค เมื่อฟังโครงการแล้วทําให้คิดถึงกลุ่ม Niche market / Fair trade 
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ซ่ึงเป็นตลาดที่ไม่ปกติ มีจุดขายในเชิงนามธรรมอยู่มาก ดังนั้นจึงมีโจทย์ที่ต้องทําร้านให้มีจุดขายให้

เข้าไปสู่ผู้ซ้ือในตลาดคุณค่า 

 งานโครงการนี้อาจลองหา How to จากลูกค้าเรื่องกระบวนทัศน์อะไรที่จะปรับค่านิยม

ต่อการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นคําว่า Farmer Shop อาจมีได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปล่ียนไป

ตามสถานท่ีตั้งว่าแต่ละที่ควรจะมีร้านที่มีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับธรรมชาติของบริบทใน

แต่ละพื้นที่ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 โครงการนี้เป็นการทําร้านค้าที่มุ่งหวังให้เกิดคุณค่าใหม่ในการบริโภค แต่จากข้อมูล

รายงานแสดงให้เห็นว่าสถานที่ที่มียอดจําหน่ายสูงสุดคือร้านค้าไร่สุวรรณ 55% รองลงมาคือร้าน

ต้นแบบ 20% งานอีเว้นท์ต่างๆ และโครงการซ้ือข้าว ตามลําดับ ดังนั้นถ้านํามาวิเคราะห์จะพบว่าถ้า

ต้องการขายคุณค่าจะอยู่ที่งานอีเว้นท์และโครงการซ้ือข้าวซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์จําหน่ายน้อย ดังนั้นควร

ต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าช่องทางแบบไหนที่จะสร้างช่องทางสื่อสารให้เกิดการบริโภคคุณค่าใหม่ ซ่ึง

หากพูดถึงเรื่องการส่ือสารด้านคุณค่านี้แล้วจะเห็นว่าช่องทางจําหน่ายที่ไร่สุวรรณนั้นมีคุณค่าด้านน้ี

ต่ําที่สุด ควรวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละช่องว่าเป็นอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น 

 Farmer Shop เป็นลักษณะผสมระหว่างการท่ีผู้บริโภคจะซ้ือสินค้าด้วยอุดมการณ์และ

การซ้ือสินค้าในตลาดทั่วไป ส่วนเรื่องความเป็นธรรมนั้นทางด้านผู้ประกอบการท่ีได้เข้ามาเป็นภาคี

เครือข่ายของ Farmer Shop จะได้ความเป็นธรรมในการนําสินค้าเข้ามาจําหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าจีพี 

และในส่วนความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นคือการได้ซ้ือสินค้าคุณภาพดีใช่หรือไม่ และที่บอกว่า

ผู้บริโภคได้ซ้ือสินค้าในราคาที่ไม่ถูกเอาเปรียบนั้นคืออะไร 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเสียค่าจีพีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมาก 

จนทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องเพ่ิมราคาสินค้าให้สูงข้ึน 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันมีต้นทุนต่างๆ สูงข้ึนมาก 

ผู้ประกอบการพยายามที่จะคงราคาเดิมไว้แต่ไม่สามารถทําได้ ขณะที่ในส่วนของผู้ว่างจ้างให้ผลิต

สินค้าเดียวกันแต่เป็นแบรนด์ของผู้ว่าจ้างเอง เมื่อนําไปวางจําหน่ายแล้วมีราคาสูงกว่าแบรนด์ของ

ผู้ประกอบการซ่ึงผลิตเองหลายเท่าตัว ทําให้ผู้ประกอบการเองอาจจําเปน็ต้องจําหน่ายสินค้าในราคา

ที่สูงข้ึนเช่นกันจึงจะสามารถอยู่ได้ ทั้งน้ีผู้ผลิตเองต้องการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็น

ธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ยกตัวอย่างกรณีสินค้าเครื่องสําอางค์ชนิดเดียวกันซ่ึงผลิตใน

ประเทศญ่ีปุ่น วางจําหน่ายในร้าน duty free ราคา 3,600 บาท แต่เมื่อขายวางขายในร้าน

ภายในประเทศให้คนญ่ีปุ่นด้วยกัน แตกต่างกันเพียงบรรจุภัณฑ์เท่านั้นขายในราคา 700 บาท นี่คือ

เป้าหมายที่ร้าน Farmer Shop ต้องการสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภคว่าสินค้าเดียวกันแต่ต่างกัน

เพียงบรรจุภัณฑ์นําไปวางขายในร้านค้าชุมชน เพ่ือช่วยผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าคุณภาพ

ราคาเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ แนะนําว่าสินค้าในโครงการลักษณะนี้จะต้องมีกลุ่มผู้บริโภคที่

มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง เช่น เรื่องศาสนา เข้ามาเก่ียวข้อง เช่นสินค้าข้าวคุณธรรม พบว่ามีกลุ่ม

ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มสันติอโศกซ้ือข้าวนี้ไปบริโภค นั่นคือกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะพิเศษ เป็นต้น 

  

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย แนะนําเพ่ิมเติมว่า งานวิจัยควรช้ีให้เห็นทิศทางการปรับตัวของ

ร้านว่าควรเป็นอย่างไร สินค้าที่จะไปได้ดีกับแต่ละสถานที่คืออะไร ควบคู่ไปกับการเผยแพร่แนวคิด

คุณค่า ซ่ึงถ้าจะขายแนวคิดนั้นต้องอยู่กับผู้บริโภคที่มีความรู้ระดับหนึ่ง ดังนั้นการนําร้านเข้าไปใน

มหาวิทยาลัยตามที่ ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน แนะนําเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ หรือจะนําเข้าไปในโรงพยาบาล

ก็น่าสนใจเช่นกัน นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ให้เห็นว่าร้านค้าแต่ละพ้ืนท่ีที่แตกต่างกันจะมีสินค้ากี่แบบ 

แบบไหนเหมาะกับอะไรบ้าง เหล่านี้เป็นต้น 

 

5.  โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

 คุณผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับ

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์อยู่ 4 ข้อ คือ 1) เพ่ือ

สํารวจวิธีการท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 3) เพ่ือสร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้

ตรวจสอบกิจการ และ 4) เพ่ือเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ใน

ฐานะกลไกควบคุมภายในที่ดี โดยมีรูปแบบการวิจัยสําหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือการวิจัยเอกสาร 

และวิจัยเชิงสํารวจด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ 2 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ

ด้วยแบบสอบถามเชิงปริมาณ และวัตถุประสงค์ข้อ 3 และ 4 ใช้การประชุมระดมสมอง (Focus 

Group) โดยมีขอบเขตการวิจัยใน 3 ส่วน คือขอบเขตประชากร จะทําการสํารวจสหกรณ์ทุกประเภท

ที่ดําเนินงานในปี 2554 จํานวน 6,444 แห่ง ขอบเขตตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

และขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 นอกจากนี้ยังมีสมมุติฐานการวิจัย กรอบแนวคิด และผลการดําเนินงานในช่วงแรกเป็น

การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รวบรวมไว้ในรูปเล่มรายงาน
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แล้ว สําหรับวิธีดําเนินงานวิจัย จากวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ผลการดําเนินงานวิจัยในเบื้องต้น ข้อ 1 ได้มี

การสํารวจประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม จํานวน 381 สหกรณ์ โดยแบ่งเป็นแต่ละภาคทั่ว

ประเทศ และแบ่งตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่มาก มีการเก็บแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์ 

 ซ่ึงในการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 น้ี เป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากการศึกษาความเป็นมาของการ

ตรวจสอบกิจการ กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการต่างๆของการตรวจสอบกิจการ แนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการประชุมระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือจัดทําเครื่องมือ

วิจัย และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเจาะลึกผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์กลุ่มตัวอย่างครอบคลุม 360 องศาจํานวน 105 คน 

เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และสถานการณ์การตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการที่ช้ีให้เห็นข้อจํากัด อุปสรรคในการทํางานของผู้ตรวจสอบ

กิจการ โดยมีผลการวิจัย ดังน้ีคือ 1. แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2. 

สถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และ 3. ข้อจํากัดและ

อุปสรรคในการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งน้ีสําหรับการดําเนินงานในช่วงต่อไปจะเป็นการ

ดําเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 – 4 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ตั้งข้อสังเกตว่าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กับการสรุปข้อมูลที่นําเสนอในบทที่ 4 

นั้นไม่ได้มาจากแบบสอบถามแต่มาจาก Literature review ใช่หรือไม่ 

 

 คุณผาณิต บูรณ์โภคา ตอบว่าการสรุปในบทที่ 4 นั้นได้มาจาก Literature review ซ่ึง

ข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นกรอบในส่ิงที่ทีมวิจัยจะลงพ้ืนที่ไปสอบถามด้วย โดยการสัมภาษณ์นั้นจะมี

เป้าหมายในหลักทั้ง 7 ข้ออยู่แล้ว ทั้งเรื่ององค์ความรู้ การเข้าถึงเนื้องาน หรือการปฏิบัติงานต่างๆ 

แต่ไม่ได้เขียนไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กล่าวว่า แบบสอบถามที่เห็นนั้นไม่มีแนวของโครงเหล่าน้ันเลย 

ทั้งนี้เข้าใจว่าปกติแล้วการสํารวจ มีวัตถุประสงค์คือสํารวจ Best practice จึงคาดว่าจะได้ case study 

ที่ดีประมาณ 4-5 แห่งแล้วจึงสัมภาษณ์เจาะลึกว่าทําอย่างไร และที่จริงแล้วแบบสอบถามน่าจะเป็น

การตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 2 และ 3 มากกว่า 
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 คุณผาณิต บูรณ์โภคา ช้ีแจงว่าการสํารวจทําหลังจากที่ได้ review literature แล้ว 

จากนั้นจึงถามผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับสหกรณ์ด้วยการสัมภาษณ์ทีค่รอบคลุม 360 องศา และนําหลักเหล่านี้

ไปถามด้วย โดยสัมภาษณ์เป้าหมายจํานวน 105 คน ซ่ึงเริ่มสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 

2556 ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับหลักทั้ง 7 หลัก เพียงแต่ไม่ได้บอกตามตรงแต่ครอบคลุม 

และได้ดําเนินการสัมภาษณ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ เป็นต้น 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตั้งข้อสังเกตว่า จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นั้นคือเพื่อสํารวจ

วิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนั้น ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย จึง

คาดหวังว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือสํารวจหา Best practice ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่ถ้าพิจารณา

จากรายงานแล้วจะพบว่าเป็นการออกแบบระบบก่อนใช่หรือไม่ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ลักษณะการวาง Research design นั้นมีผล ซ่ึง

โครงการวิจัยน้ีได้ออกแบบไว้คือ การพัฒนากรอบแนวคิด โดยได้หลัก 7 หลัก แล้วออกไปสํารวจ/

สัมภาษณ์ ซ่ึงลักษณะนี้คือ การประเมินว่าสภาพการตรวจสอบจริงๆ นั้นเป็นไปตามที่ควรจะเป็น

หรือไม่ มีคําถามว่าจะไปยกระดับความสามารถผู้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานหรือไม่ ซ่ึงไม่มั่นใจว่าจะ

ได้ แต่จะได้ข้อมูลว่าปัจจุบันผู้ตรวจสอบฯ ได้ได้ทําตามในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นมาตรฐานหรือไม่ 

 ทั้งนี้ตัวแบบสอบถามที่ทํานี้จะไม่ได้สร้างมาตรฐาน เพราะมาตรฐานจะถูกสร้างด้วย

วิธีการทํา conceptual review และส่ิงที่พัฒนาข้ึนมาแล้วไม่ได้ถูก test เนื่องจากการไปสอบถามนั้น

เป็นการถามเพียงว่าผู้ตรวจสอบได้ทําหรือไม่ ไม่ได้ถามว่าดีหรือไม่ดี ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการถามว่าท่ี

ออกแบบมานั้นถูกหรือไม่ถูก  ครบหรือไม่ครบ ซ่ึงโครงการน้ีทําจากตัวทฤษฎีแล้วนําไปวางกรอบ 

ประเมิน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าหลักนี้ถูกหรือไม่ เพราะกรอบน้ีไม่ถูกตรวจสอบในแง่ว่าผู้ตรวจสอบ

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

 

 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กล่าวว่าเห็นด้วยกับส่ิงที่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ตั้งข้อสังเกต และขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า

ขณะน้ีสหกรณ์มีทั้งหมด 7 ประเภท ที่แตกต่างกันทั้งในแง่ความรู้และคุณภาพ จึงคาดหวังว่าจะได้

เห็นตัวอย่างที่ดีจากสหกรณ์แต่ละประเภทว่าเป็นอย่างไร และทําอย่างไร ถ้าทําได้จะช่วยให้ผู้

ตรวจสอบไม่กลายเปน็เส้ือโหลทีไ่ม่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท จึงต้องการให้เป็นความรู้จาก

ข้างล่างขึ้นมา ให้เห็นตัวอย่างกลไกที่แท้จริงและหลากหลายจากสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท 
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 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 แสดงความเห็นว่าการตรวจสอบต่างๆ ของไทยนั้นทับซ้อนกับเรื่องการจับผิด 

เพราะฉะนั้นควรต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าการตรวจสอบนั้นคือการปรับปรุงไม่ใช่การจับผิด ทั้งนี้การ

สํารวจของโครงการน้ีเป็นการสํารวจในที่ตั้ง คือวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้

ตรวจสอบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบฯ ซ่ึงหากพิจารณาในแบบสํารวจ

หรือแบบสอบถามที่ถามว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ ซ่ึงผู้ตอบก็ต้องตอบว่ารู้อย่างแน่นอน แต่

เป็นการรู้ในหนังสือไม่ได้รู้จากการปฏิบัติของสหกรณ์แต่ละแห่ง แต่ละประเภท ทั้งน้ีคิดว่ามาตรฐาน

ที่ครบถ้วนไม่น่าจะมีเพราะสหกรณ์แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน  

 นอกจากนี้ได้เสนอว่าถ้าจะเริ่มทําจะเลือกทําที่สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างแรกแล้ว

คณะผู้วิจัยจะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะสหกรณ์แต่ละแห่งมีขอบเขตไม่แตกต่างกันมากนัก เพื่อเป็น

บรรทัดฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ก่อน แต่ถ้าเป็นสหกรณ์การเกษตรจะมีระบบวิธีการดําเนินงานที่

แตกต่างหลากหลายกันมากซ่ึงเป็นเรื่องยากที่จะทํางานนี้ 

 

 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 แสดงความเห็นว่าเป็นการทําเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 คือเพ่ือหาข้อสรุปว่าแนวทาง

ปฏิบัติไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายของงานวิจัยคืออะไร จึงยังไม่มี best practice ซ่ึงเท่าที่สํารวจจะเป็นการ

บอกว่าสภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร และต่อไปจะมีคําถามว่า ผลงานที่ผู้ตรวจสอบภาคภูมิใจคือ

อะไร โดยจะทําการถาม 360 องศา ซ่ึงจะเป็นตัวช้ีให้เห็นว่าแต่ละประเภทคืออะไรบ้าง  

 สําหรับคําแนะนําของ ดร.โสภิณ ทองปาน ที่ให้เลือกทํากับสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น เป็น

เรื่องแน่นอนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเช่ียวชาญ และจะดึงมาเป็นเกณฑ์ด้วย นอกจากน้ีจะมี

เครดิตยูเนี่ยนซ่ึงเป็นสหกรณ์เพียงประเภทเดียวที่มีคณะผู้ตรวจสอบฯ ซ่ึงจะเน้นว่ามีความแตกต่าง 

ส่วนสหกรณ์การเกษตรนั้นต้องให้ความสําคัญเพราะผู้ตรวจสอบมักจะไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องของ

หลักเกณฑ์เท่าไรนักแต่เป็นการใช้ประสบการณ์มากกว่า จึงเป็นการทํางานเพ่ือนําไปสู่ข้อปฏิบัติและ

วิธีการที่ดีในที่สุด  

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หารือในที่ประชุมว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มีการจัดเวที

เสวนากลุ่มเป้าหมายเพื่อหาตัวอย่างที่ดี ซ่ึง อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ช้ีแจงแล้วว่าจากการ

สํารวจนั้นมีตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วและแยกประเภทได้ด้วย ทั้งน้ีจากรายงานเป็นการตอบคําถามในข้อ 1 

เท่านั้น 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กล่าวว่า ขณะนี้ทีมงานกําลังหาเป้า โดยการ review literature และได้กรอบว่าการเป็น

ผู้ตรวจสอบที่ดีนั้นควรต้องประกอบด้วยอะไรบ้างในเบื้องต้น แล้วจึงนําสิ่งเหล่านี้ลงไปแล้วหากพบส่ิง
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ใหม่ ก็จะใช้มาสังเคราะห์เป็นตัวชี้วัดของผู้ตรวจสอบที่ดี คือคําตอบข้อที่ 1 แล้วจะรู้ว่าปัจจัยเงื่อนไขที่

จะทําให้ถึงจุดนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ซ่ึงเมื่อรู้คําตอบข้อที่ 2 แล้ว ข้อที่ 3  คือ How to ในการที่จะ

ให้ผู้ตรวจสอบฯ พัฒนาไปถึงเป้าหมายจุดนั้น ซ่ึง How to น้ี ไม่ควรมองเฉพาะผู้ตรวจสอบเพียงอย่าง

เดียว แต่ควรโยงถึงกลไกท่ีจะช่วยสนับสนุนผู้ตรวจสอบด้วย ซ่ึงควรพิจารณาที่ Competency base 

learning ด้วยจะช่วยได้ว่าการที่จะพัฒนานั้น competency ต้องชัดเจนด้วย 

 

6.  โครงการวิจัยการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวผ่าน

แนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ : กรณีศึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จ.พังงา 

 

ดร.ธวิช สุดสาคร นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยนยน 

2555 – กุมภาพันธ์ 2556 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายงานการทบทวนวรรณกรรม

และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 รายงานการศึกษาระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา 4 กลุ่ม และ ส่วนที่ 3 รายงานความก้าวหน้าการ

จัดทําระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาผ่านช่องทาง

เครือข่ายสังคมออนไลน์  

 

คุณนพเวช บุญมี นําเสนอรายงาน ส่วนที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรม

หรือการจัดการในเชิงจิตสํานึก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) การจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management) แนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ แนวคิดโซ่อุปทานการ

ท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

สําหรับการดําเนินงานโครงการการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเที่ยวผ่านแนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์: กรณีศึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัด

พังงา ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ทีมวิจัยได้มีการลงพ้ืนที่ใน 8 กลุ่ม ของเครือข่ายการท่องเท่ียว

ชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นําเครือข่ายท่องเที่ยวต่างๆ 

ส่วนที่ 2 รายงานการศึกษาระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่าย

ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา 4 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกไคร บ้านช้างนอน บ้านบางพัฒน์ และบ้าน

สามช่องเหนือ  

 

ดร.ธวิช สุดสาคร นําเสนอกระบวนการจัดการความรู้ ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีได้พิจารณา

เลือกกระบวนการจัดการความรู้ในแบบของนักวิชาการ Holzner and Marx (1979) และ Peutland 
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(1995) ที่มีความครอบคลุมในเรื่องการจัดการความรู้ โดย มี 4 ข้ันตอนหลัก คือ 1) การสร้างความรู้ 

(Knowledge Creation) 2) การจัดเก็บองค์ความรู้ (Knowledge storage / retrieval) 3) การถ่ายทอด

ความรู้ (Knowledge transfer) และ 4) การนําความรู้ไปใช้งาน (Knowledge application) โดยทําการ

สํารวจใน 4 ชุมชนข้างต้น 

ส่วนที่ 3 รายงานความก้าวหน้าการจัดทําระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่าย

ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงใช้ระบบเครือข่าย Facebook 

ทั้งน้ีในการเข้าร่วม Facebook นี้จะสามารถเข้าร่วมได้โดยการเพ่ิมช่ือเพ่ือนใน Facebook ของแต่ละ

บุคคล ซ่ึงใช้ช่ือว่า การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พังงา 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 จากรายงานหน้า 37 ที่กล่าวถึงเรื่อง KM นั้น มองที่การจัดการความรู้ของกลุ่มก่อน ซ่ึง

มีความเห็นว่าควรต้องเริ่มที่การจัดการความรู้ที่ตัวปัจเจก ความรู้ที่เกิดจากตัวบุคคลก่อนแล้วจึงจะ

ขยายไปสู่กลุ่ม เช่น เรื่องกะปิ ต้องดูที่บุคคลที่ริเริ่มแล้วถอดออกมาว่ามีกระบวนการสร้างความรู้

อย่างไร มีข้ันตอนการค้นพบและกลายมาเป็นภูมิปัญญา แล้วจึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีมีความสําคัญ เพราะกําลังเรียนรู้ว่าวิธีสร้างความรู้ของชาวบ้านนั้นทํากันอย่างไร ซ่ึงเหล่าน้ี

จะทําให้เรานําไปอธิบายกับนักท่องเที่ยวได้ถึงความฉลาดของชาวบ้านท่ีอยู่กับสภาพแวดล้อมของ

ตัวเองได้อย่างไร จากนั้นโจทย์ที่ตามมาคือความรู้บางตัวไม่ทันสมัยแต่ความรู้บางตัวมีการต่อยอด 

ดังนั้นจึงต้องดูว่าชาวบ้านมีการนําความรู้นั้นมาต่อยอดหรือสร้างความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท

หรือไม่  ส่ิงที่น่าสนใจมากที่สุดคือการที่ชาวบ้านได้สืบสานการจัดการความรู้ของตัวเองไปตาม

บริบทที่เปล่ียนไปหรือไม่ เพราะลึกลงไปแล้วการจัดการความรู้คือ ความอยู่รอด การด้ินรนจนได้

ความรู้ข้ึนมา เพราะฉะนั้นควรมีข้อมูลต่างๆ ที่ชาวบ้านได้คิดค้นข้ึนมาให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของ

ตัวเองว่าทําไมจึงเลือกทําแบบนั้นแบบน้ี ซ่ึงเหล่าน้ีคือความฉลาดของชาวบ้าน แต่กระแสที่เข้าไปสู่

ชาวบ้านมักทาํให้นิสัยการจัดการความรู้เหล่านี้อ่อนล้าลงไป และรอแต่ความช่วยเหลือจากภายนอก  

 ดังนั้นถ้าโครงการนี้จะเข้าไปช่วยให้ชาวบ้านได้ทบทวน และเข้าใจถึงพลังของการ

จัดการความรู้ ควรทําให้ชาวบ้านเข้าใจว่าต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอแล้วจะเกิดประโยชน์

จากโครงการวิจัยนี้มากๆ ดังนั้นจากข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้พ้ืนบ้านต่างๆ ให้ระบุความรู้

ออกมา ว่าอะไรคือองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เพ่ิมรายละเอียดขององค์ความรู้แต่ละเรื่องไว้ใน

ภาคผนวกด้วยจะดีมาก 
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 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 จากช่ือโครงการที่จะเข้าไปบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้นยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน

ของการจัดการภูมิปัญญา แต่จะเป็นรายงานการสืบค้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินเท่านั้น โดยมีคํา

เช่ือมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเท่ียว และยังไม่พบการเช่ือมโยงคุณค่าสหกรณ์

ตามช่ือเรื่อง  

 ทั้งนี้เรื่องภูมิปัญญานั้นต้องสกัดออกมาให้เห็น เช่น จ.พังงา มีภูมิปัญญาเรื่องอาหาร

อย่างไร วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นอย่างไร เป็นต้น นอกจากน้ีควรมีการเปรียบเทียบสถานการณ์

ปัจจุบันก่อนที่จะมีการจัดการเชิงภูมิปัญญากับภายหลังที่มีการจัดการแล้วว่าเกิดผลดีต่อการ

ท่องเที่ยวหรือไม่ดีอย่างไร และผ่านเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์อย่างไร ซ่ึงยังไม่เห็นการเช่ือมโยงใน

ส่วนนี้ ดังนั้นควรเก็บข้อมูลสภาพก่อนที่นักวิจัยจะเข้าและหลังนักวิจัยแล้วไปเริ่มกระบวนการจัดการ

ความรู้แล้วว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง  

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ประเด็นที่ 1 เรื่องกรอบการสร้างความรู้ ถ้าเป็นตัวเองจะถามว่า 1) เป้าหมายการสร้าง

ความรู้ 2) บริบทการสร้างความรู้คืออะไร เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองอะไร 3) ลักษณะของความรู้ และ 

4) เจ้าของความรู้  ซ่ึงกรณีนี้เจ้าของความรู้ไม่ใช่เจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว แต่ความรู้ที่เป็น

ธรรมชาตินั้นเป็นของปัจเจก ความรู้หลายๆ เรื่องกลายเป็นความรู้ของชุมชนได้อย่างไร วิเคราะห์

สภาพการเป็นเจ้าของความรู้ว่าอยู่ระดับปัจเจก หรืออยู่ในระดับกลุ่มวิสาหกิจ หรืออ่ืนๆ โดยอาจนํา

ประเด็นเหล่านี้ไปเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านว่าจะเลือกนําชุดความรู้บางเรื่องข้ึนมาเป็นความรู้ของ

ชุมชนแล้วนําไปเป็นจุดขายในเรื่องการท่องเที่ยว เช่น พ้ืนที่น้ีจะขายความรู้ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

และควรเพ่ิมด้วยว่าความรู้เหล่านี้เพิ่มความแตกต่างให้เจ้าของความรู้ได้หรือไม่ 

 

7.  โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของ

แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 ดร.โชคชัย สุทธาเวศ นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในช่วง

เดือน ต.ค. 2555 – มี.ค. 2556 ภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาถึงนวัตกรรมภายใน

ขบวนการสหกรณ์ทั้งในเชิงประเภทและคุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในรอบประมาณ 10 ป ี

(พ.ศ. 2546-2554) หลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  ข้อ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัย

ต่างๆ ด้านองค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดข้ึนของการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ข้ึนใหม่

ของนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ 3) เพ่ือศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกันของแผนพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติฉบับที่หนึ่งและสองกับการพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการ
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สหกรณ์ และ 4) เพ่ือแสวงหาแนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารนวัตกรรม

ของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต  

 วิธีการวิจัยมีอยู่ด้วยกัน 5 ข้อ คือ 1) การวิจัยเอกสาร ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารของ

หน่วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ และภาคประชาชนและธุรกิจเอกชน 2) การสํารวจความ

คิดเห็นผู้นําสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด และนักวิชาการด้านสหกรณ์ 

ถึงความคิดเห็นต่อประเด็นนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 3) การจัดสนทนากลุ่มตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมฯ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธ.ก.ส. ชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติ ฯลฯ เพ่ือ

ประเมินสถานการณ์และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดข้ึนและการจัดการนวัตกรรมในขบวนการ

สหกรณ์ 4) การสัมภาษณ์ผู้นําสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมฯ กรมตรวจฯ ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดการ

นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ในอนาคต และ 5) การศึกษาดูงานในสหกรณ์หรือองค์การบางแห่งที่

มีการสร้างสรรค์หรือส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ท่ีเป็นจริง 5 ครั้ง 

อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯลฯ 

 ซ่ึงผลการวิจัยในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการดําเนินกิจกรรมการวิจัย

ครอบคลุมวิธีการวิจัยทั้ง 5 ข้อ เช่น ข้อ 1) การวิจัยเอกสาร ได้เพิ่มเติมการศึกษาเอกสารทั้ง

บทความวิชาการของนักวิชาการต่างประเทศ และข้อมูลจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อ 2) การสํารวจความคิดเห็น ได้ออกแบบสอบถามแล้ว และนําเสนอต่อที่

ปรึกษาโครงการวิจัย ซ่ึงมีความเห็นว่าให้เน้นการเก็บข้อมูลด้วยการจัดสนทนากลุ่มไประยะหนึ่งก่อน 

แล้วจึงพิจารณาการทําแบบสอบถามอีกครั้งว่ายังจําเป็นอยู่หรือไม่ เพราะสหกรณ์อาจมีความเข้าใจ

นวัตกรรมแตกต่างกัน และหากควรมีแบบสอบถามต่อไป จะทําแบบสอบถามที่มีเนื้อหาอย่างไร 

ทั้งน้ีผู้วิจัยยังเห็นความสําคัญของการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แต่คาดว่าจะทําแบบสอบถาม

แจกในเดือนเมษายน 2556 ข้อ 3) การจัดสนทนากลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการจัด

สนทนากลุ่ม 3 ครั้ง สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้อํานวยการสํานักของกรมส่งเสริมฯ และเข้าร่วม

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการประชุมโครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ใน

รูปสหภาพสหกรณ์ 2 ครั้ง ข้อ 4) การสัมภาษณ์ผู้นําสหกรณ์ ได้สัมภาษณ์ผู้นําสหกรณ์ 2 คน 

ผู้บริหารกรมส่งเสริมฯ ผู้อํานวยการศูนย์ต่างๆ ของกรมส่งเสริม และสัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริม 

และหน่วยงานอ่ืนๆ ข้อ 5) การศึกษาดูงานในสหกรณ์ ได้ศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริม กรมตรวจบัญชีฯ 

แต่เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แทนการตรวจเยี่ยม และข้อ 6) การสังเกตการณ์แบบมี

ส่วนร่วม ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญา โดยได้ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ

สหกรณ์ระดับประเทศ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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 สรุปผลวิจัยในระยะที่ผ่านมา สําหรับนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ทั้งเชิงประเภท 

และคุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546-2554) หลังจากการ

ประกาศใช้ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 นั้น พบว่าประเภทนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 1) นวัตกรรม

รูปแบบธุรกิจ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จก. และ 2) นวัตกรรมการบริหารจัดการ เช่น ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จก. หรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที จก. โดยปัจจัยที่เอ้ือ

หรือส่งเสริมต่อการพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้น ประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า ปัจจัย

กระบวนการ และปัจจัยผลผลิต  

  

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 1. ควรต้องมีนิยามคําว่า “นวัตกรรม” ให้เป้าหมายท่ีจะไปศึกษา-สอบถาม เพ่ือให้ทุก

คนเข้าใจตรงกันว่านวัตกรรมคืออะไร มีความลึกตื้นเพียงใด ระดับแนวคิดใช้หรือไม่ ระดับโมเดลใช้

หรือไม่ ให้ยกตัวอย่าง 

 2. วิธีการได้มาซ่ึงข้อมูล ไม่ได้เป็นลักษณะ Focus group แต่เหมือนการคุยทีละคน ทํา

ให้ความน่าเช่ือถือของงานลดลง แม้จะได้ข้อมูลค่อนข้างมากซ่ึงพบได้ในรายงานหน้า 25-30 จึงมี

คําแนะนําให้ทําลิสต์เหล่าน้ีไปตรวจสอบกับ Informant อีกครั้ง ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นแล้วได้

จัดกลุ่มประเภทนวัตกรรมเป็นแบบต่างๆ โดยใช้ช่ือนวัตกรรมและกลุ่มที่ริเริ่ม นํารายการน้ีไป

ตรวจสอบในการสนทนากลุ่มอีกครั้งว่าต้องการเพ่ิมอะไรหรือไม่ เหมือน expert check  

 3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนวัตกรรม เมื่อเลือกนวัตกรรมมาแล้ว การอธิบาย

นวัตกรรมแต่ละอัน เช่น เรื่องปราชญ์สหกรณ์ นวัตกรรมการถือหุ้น เป็นต้น มีความเห็นว่าถ้าเป็นไป

ได้ควรเป็นช่ือนวัตกรรมมากกว่าจะเป็นช่ือชุมนุมหรือช่ือเจ้าของนวัตกรรม แต่สําหรับที่เป็นประเด็น

คือ การอธิบายนวัตกรรมแต่ละเรื่องควรมีข้อมูลบอกด้วยว่า 1) เกิดข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาอะไร 2) 

แนวคิดคืออะไร 3) ผลที่เกิดข้ึน และ 4) มีการขยายผลและการนําไปใช้อย่างไร เพ่ือให้ได้

รายละเอียดพอสมควร ซ่ึงเหล่านี้อาจทําเป็นแบบสอบถาม ถามเจ้าของนวัตกรรม 5) อาจเพ่ิมข้อ

วิเคราะห์ของตัวนักวิจัยเองว่านวัตกรรมน้ีใช้ได้หรือไม่ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้หรือไม่ เพ่ือเป็น

ข้อสังเกตของนักวิจัย ดังนั้นเรื่องที่มาทีไ่ปของการ Identify นวัตกรรมและรายละเอียดของนวัตกรรม

เป็นเรื่องสําคัญ นอกจากนี้แนะนําว่าแบบสอบถามที่ทําไว้อาจไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ 
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 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 เพ่ิมเติมจากคําแนะนําของ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คือ นวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลง 

ซ่ึงในรายงานยังไม่ได้บอกว่าเปล่ียนแปลงแล้วเกิดอะไรข้ึน เกิดข้ึนในบริบทอะไร เปล่ียนแล้วกระทบ

ไปถึงอะไรในบริบทอะไร เหล่านี้เป็นต้น 

 

เลิกประชุม เวลา 16.40 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 29/2556 (ระยะที ่2 ครั้งที ่16/2555) 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 10.30 น.  

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน 

 Farmer Shop 

3.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน 

 Farmer Shop 

4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  ไม่มี 

 

วาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 

  2.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2555 

  คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ

ร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ดังนี้ 

  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2556 มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มี

จํานวนทั้งส้ิน 1,081 ราย โดยมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 32 ราย ผลประกอบการมี

รายได้รวมทั้งส้ิน 97,603.58 บาท หักต้นทุนขาย 56,875.99 บาท มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวม 

40,727.59 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค 

ยอดสินค้าขายดีเรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด น้ําดื่มเกษตร ลูกอมมะขาม ขนม

เปี้ยะ กะหรี่พัฟ ข้าวกล้องคุณธรรม หอมมะลิ 105 เห็ดหอมอบกรอบ น้ําว่านหางจระเข้ในน้ําใบเตย 
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ขนมขาไก่ และน้ําสํารองพร้อมด่ืม ตามลําดับ ส่วนยอดสินค้าขายดี เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ํา

ข้าวโพด มงคลพฤกษา ข้าวเกิดบุญ 5 กก. ไม่ Vacuum ข้าวกล้องคุณธรรม หอมมะลิ 105 ลูกอม

มะขาม น้ําองุ่น 500 ml. ขนมเปี้ยะ ข้าวกล้องคุณธรรมหอมนิล เห็ดหอมอบกรอบ และกาแฟชุมพร 

3in1 ตามลําดับ 

ทั้งนี้เมื่อ คุณวสินธรา ขวยเขิน รายงานผลการดําเนินงานแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

วาท ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องรายได้จากการจําหน่ายกระเป๋า Farmer Shop แก่สภาข้าราชการ ที่ลง

รายการไว้ในประเภท “รายได้อ่ืน” จํานวนเงิน 18,000 บาท นั้น ยังไม่ได้นําส่วนต้นทุนของสินค้าน้ี

รวมไว้ในต้นทุนสินค้าขายด้วย  

คุณวสินธรา ขวยเขิน ช้ีแจงว่า ไม่ได้นําต้นทุนสินค้า กระเป๋า Farmer Shop ซ่ึงคิด

เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท (จําหน่ายให้แก่สภาข้าราชการในราคาต้นทุน) เนื่องจากเป็นการขาย

กรณีพิเศษ ไม่ได้จําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ร้าน Farmer Shop และไม่ได้โอนเงินผ่านร้าน จึงไม่ได้นํา

ต้นทุนมาคิด 

ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว สรุปว่า ต้องนําต้นทุนกระเป๋า Farmer Shop จํานวนเงิน 

18,000 บาท มาคิดรวมในรายการ “ต้นทุนสินค้าขาย” ด้วย เพ่ือให้ตัวเลข กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 

  ในการนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่า คุณวสินธรา ขวยเขิน จะส้ินสุด

การทํางานกับโครงการ นับตั้งแต่ส้ินเดือนเมษายน 2556 เป็นต้นไป เนื่องจากจะไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ทั้งนี้ คุณวสินธรา ได้จัดทําคู่มือการบริหารจัดการร้านค้าปลีกต้นแบบ รวมถึงการทํางบ 

ไว้เป็นคู่มือเพื่อมอบให้แก่ผู้สนใจการตั้งร้านค้าปลีกชุมชน 

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ให้คําแนะนําแนวทางการคืนสินค้าหมดอายุ ตาม

แนวทางของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ร้าน 7-11) ซ่ึงจะติดต่อส่งสินค้าหมดอายุคืนก่อนเวลา และจะมี

วิธีการประเมินสําหรบัการจัดซื้อสินค้าแต่ละรายการให้เหมาะสมกับปริมาณการขายของร้าน และไม่

ต้องส่งสินค้าคืนจํานวนมาก ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซ่ึงจะทําให้ผู้ประกอบการยินดีที่จะส่งสินค้าให้แก่

ร้านค้านั้นต่อไป  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําให้ คุณวสินธรา ขวยเขิน บันทึกข้อสังเกตและ

คําแนะนําจากคณะกรรมการฯ ไว้ในคู่มือฯ ด้วย จากนั้นให้ คุณวสินธรา อธิบายหลักการในการ

ดําเนินงานร้าน เรื่องการส่งคืนสินค้าหมดอายุ คือ จะมีฐานข้อมูลสินค้า ก่อนสินค้าหมดอายุ 3 เดือน

จะจัดทําโปรโมช่ัน และเหลือ 1 เดือนจะติดต่อส่งคืนแก่ผู้ประกอบการ  
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วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1  หารือแนวทางการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ระยะที่ 2  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือแนวทางการดําเนินงานโครงการ Farmer Shop 

ระยะที่ 2 ในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ 4 เดือน (ส้ินสุดโครงการระยะที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2556) 

โดยขอความคิดเห็นและคําแนะนําจากคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop เช่น เรื่อง

การขยายผลการนํา Farmer Shop ไปใช้ การสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการ การขยายผลร้านค้า

ปลีกชุมชน หรือร้านค้า Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ควรดําเนินการต่อไปหรือไม่  

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ แสดงความเห็นว่า หากจะดําเนินงานร้าน Farmer 

Shop ในลักษณะเป็นงานวิจัยนั้น สามารถทําต่อไปได้ แต่หากต้องการต้ังร้านค้าโดยมุ่งหวังทํากําไร 

หรือหวังผลทางเศรษฐกิจ คิดว่าไม่น่าจะดําเนินการต่อได้ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายภาพแผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนธุรกิจฐาน

สังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตามภาพ) โดยสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ได้มีการลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่าย จากแผนที่ยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 4  ซ่ึงแท่งที่ 1 (แถว

แรกซ้ายมือ) เป็นการทําเรื่องการเกษตรยั่งยืน เช่นเดียวกับกรณีที่คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กําลัง

เผชิญปัญหาการจัดหาวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนางจากเกษตรกรผู้ปลูก โดยต้องนําเรื่องการตลาด 

โอกาส และทางเลือกต่างๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ส่วนแท่งที่ 2 เป็นเรื่องของ Farmer Shop แท่ง

ที่ 3 เป็นงานวิจัยของชุดโครงการที่เน้นเรื่องธุรกิจฐานสังคม และแท่งที่ 4 เป็นเรื่องการทําร้านค้า

ชุมชน และการปลุกผู้บริโภค  
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คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แสดงความเห็นว่า งานน้ีเป็นงานที่ยาก เพราะเป็น

โครงการที่ใหญ่มาก แต่ยังไม่มีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ หรืออ่ืนๆ จึงคิดว่างานจะ

สําเร็จได้ยาก โดยเฉพาะงานบัญชีซ่ึงเป็นงานหลักมีความสําคัญต่อการดําเนินงานร้าน ยังพบความ

ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ เห็นว่า รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เองนั้นมีงานวิจัยค่อนข้างมาก 

อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไม่มีเวลาในการลงตรวจรายละเอียดทุกอย่างด้วยตัวเองทําให้เกิดความ

ผิดพลาดในรายละเอียด เช่น กรณีเวทีการนําเสนอรายงานผลความก้าวหน้าที่ผ่านมา ที่ตรวจพบ

ความผิดพลาดเรื่องตัวเลขในการทํางบ เป็นต้น ทําให้ความน่าเชื่อถือลดลง 

  แต่ทั้งนี้เห็นว่าระบบท่ีกําลังสร้างน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เป็นส่ิงที่ช่วยจุดประกายกับ

คนที่มีใจจะทําในเรื่องนี้ แต่โอกาสที่จะเกิดเป็นร้านในฝันนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะองค์ประกอบทุก

อย่างยังไม่มีความพร้อม ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับร้าน 7-11 ซ่ึงเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแล้ว 

แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคล่ือนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 



 2-282 

ผู้บริโภคทุกคนอยากจะเข้าไปซ้ือสินค้า เมื่อเทียบกับร้าน Farmer Shop ที่ยังไม่มีแบรนด์ติดตลาด

เพราะเพิ่งเริ่มดําเนินการ คนซ้ือก็จะไม่เลือกเข้าร้าน Farmer Shop อย่างไรก็ตามการจะทําให้ร้านค้า

ปลีกมีแบรนด์ติดตลาดได้นั้นต้องอาศัยเวลานาน และใช้งบประมาณก้อนใหญ่ เช่น ร้าน 7-11 นั้น

ต้องใช้เวลาเป็นสิบปีและใช้งบประมาณมหาศาล กว่าที่จะประสบความสําเร็จมีแบรนด์ติดตลาดได้

เช่นปัจจุบัน 

  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ แสดงความเห็นว่า การทําหนังสือคู่มือฯ ไว้เป็นเรื่องที่ดี 

เพ่ือให้ผู้ที่คิดจะเปิดร้านค้าปลีกมีแนวทางการดําเนินงาน แต่ทั้งน้ี หากนําไปเปิดร้านจริง อาจจะไม่มี

ลูกค้าเลือกเข้าร้านก็ได้เพราะยังไม่แบรนด์ติดตลาด แต่หากมีร้าน เช่น Thai SMEs Plaza เพ่ือเป็น

สถานที่ให้ร้านค้ารายย่อยมีพื้นที่จําหน่ายสินค้าร่วมกัน ถ้าเกิดข้ึนน่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เห็นว่าผู้ค้าราย

ใหญ่ก็จะไม่ยอมให้ร้านเช่นน้ีเกิดข้ึนได้ เพราะจะเป็นการไปขัดผลประโยชน์กับผู้ค้ารายใหญ่อย่าง

แน่นอน 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ร้านค้าเช่นท่ีคุณสุขุมเสนอนั้นอาจเป็นไปได้หาก

ผู้ประกอบการทุกคนร่วมลงแรงคนละนิดคนละหน่อย แต่จากการดําเนินงานที่ผ่านมา ทําให้เห็นว่า

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีใจที่จะร่วมลงแรง จึงทําให้ร้านเช่นที่คุณสุขุม เสนอนั้น ยังไม่สามารถ

เกิดข้ึนได้  

  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวว่า การมองส่วนรวมของคนไทยมีน้อย และยังไม่มี

ใจที่จะทุ่มเทให้ส่วนรวม จึงทําให้เรื่องเช่นน้ีเกิดข้ึนได้ยาก และเห็นว่าคนไทยจะทําให้เกิดร้านค้า

ดังเช่นร้านอัลฟาฟา ที่เคยไปศึกษาดูงานนั้นเกิดข้ึนได้ยาก 

  ดังนั้นที่ประชุมมีแนวคิดว่า ควรหาพื้นที่จัดร้านรวม (Show room) ลักษณะคล้ายการ

จัดบู๊ทในเมืองทองธานี แต่ปัญหาคือจะให้ใครเข้ามาดูแลในภาพรวม และต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่

ดีและต่อเนื่อง  

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

การถอดบทเรียน จากกรณีโรงพยาบาลนครธน 

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กล่าวว่า กรณีนํากระเช้าของขวัญปีใหม่ไปวางขาย

ให้แก่โรงพยาบาลนครธน แล้วขายไม่ได้ และมีความเข้าใจไม่ตรงกันหลายฝ่าย 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่า กรณีน้ี เกิดจากคุณวสินธรา ขวยเขิน ตัดสินใจ

ด้วยตัวเอง ไม่ผ่านการหารือกับหัวหน้าโครงการ ทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนข้ึน แต่เมื่อ รศ.

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ได้พูดคุยกับ คุณบรรหาร แล้วจึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ทั้งน้ีกรณีของ 

รพ.นครธน นั้นจากการหารือในครั้งแรก ทางตัวแทนของโรงพยาบาลต้องการให้นําสินค้าไปฝากขาย 
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จึงตัดสินใจไม่ส่งสินค้าในนามร้าน Farmer Shop เพราะสินค้าของร้านจะไม่วางจําหน่ายในลักษณะ

การฝากขาย สําหรับเรื่องกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ คุณบรรหาร นําไปวางจําหน่ายที่ รพ.นครธน และ

ยังไม่ได้ชําระค่าสินค้านั้น ทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยคุณบรรหาร ไม่ต้องจ่ายค่ากระเช้า

ของขวัญนั้น 

 

เลิกประชุมเวลา   10.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 30/2556 (ระยะที ่2 ครั้งที ่17/2556) 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 11.30 น.  

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

 2.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

 3.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

      Farmer Shop 

 4.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 5.  คุณสมพงษ ์ ชุ่มเพ็งพันธ ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งเรื่องเพื่อทราบ พร้อมนําเสนอภาพการศึกษาดูงานและ

ประชุมหารือสําหรับลู่ทางความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ณ กรุงเจนีวา 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 7-13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ 

(เลขาธิการ UNCTAD) ให้ความสนใจในงานวิจัยโครงการ Farmer Shop และคาดว่าภายหลังจากที่

ท่านหมดวาระในตําแหน่งเลขาธิการ UNCTAD ในเดือนกันยายนน้ีแล้ว อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมกับ

งานของสถาบันฯ 

 

วาระที่ 2  การสังเคราะห์สถานการณ์ของ SMEs/OTOP ภายใต้โครงการ Farmer Shop 

  ที่ประชุมได้ร่วมหารือ สังเคราะห์สถานการณ์ของ SMEs /OTOP ภายใต้โครงการ 

Farmer Shop ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ที่ผ่านมา ภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและคัดสรรให้เปน็ผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 5 ดาว แต่สุดท้าย

แล้วก็ไม่ได้นําผู้ประกอบการเหล่านี้ไปสู่ตลาดส่งออกหรือสนับสนุนไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ได้ตั้งคําถามในที่ประชุมว่า ตามสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน กลุ่มผู้ประกอบการจะสามารถอยู่รอดจนถึงส้ินปีนี้ได้หรือไม่ 
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  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่า จากประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ 

และได้เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าโอทอป ซ่ึงได้รับเลือกเป็นโอทอป ระดับ 5 ดาว มาตั้งแต่ปี 2546 

และได้รับมาตรฐานต่างๆ ทุกอย่างที่ภาครัฐกําหนด จนถึงปัจจุบันปี 2556 ก็ยังไม่มีอะไร

เปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ทุกวันน้ียังคงต้องนําสินค้าไปออกบู๊ทจําหน่ายในงาน

มหกรรมที่รัฐจัดข้ึน พร้อมๆ กับสินค้าโอทอปทั่วไปอยู่ตลอด โดยภาครัฐไม่มีการนําผู้ประกอบการที่

ได้รับรองสินค้าระดับ 5 ดาว ไปสู่ตลาดส่งออกหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึน 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่าที่คุณกาญจนากล่าวถึงนั้นคือ บทวิเคราะห์ข้อหนึ่ง

ที่ว่าตั้งแต่ปี 2546 มีผู้ประกอบการ ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ภาครัฐให้ทํา โดยต้องผ่านมาตรฐาน

ต่างๆ ทั้ง HACCP ฮาลาล ฯลฯ มาจนถึงปี 2556 แต่ภาครัฐยังไม่เคยนําผู้ประกอบการระดับดีเหล่าน้ี

ไปยังเป้าหมายตลาดต่างประเทศหรือการส่งออก แต่ยังคงวนอยู่ในตลาด กทม. หรือภูมิภาคเพียง

เท่านั้น ภาครัฐไม่มีทิศทางให้กลุ่ม SMEs/OTOP ระดับ 5 ดาว ก้าวต่อไป ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการราย

เล็กทั่วไปที่ได้ไม่ถึงระดับ 5 ดาว ก็เกิดข้ึนมามากมายตามการส่งเสริมของภาครัฐ ซ่ึงสุดท้ายก็ต้อง

เลิกกิจการไปเป็นวัฏจักรวนเวียนเช่นนี้ ดังนั้นสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จึงต้องการช่วยเหลือกลุ่ม

ระดับ 5 ดาว เหล่านั้นให้ได้ไปสู่ตลาดต่างประเทศหรือมีการส่งออก ทั้งน้ีสถาบันฯ ได้ขอความ

ร่วมมือให้ คุณศรุดา โลหะนะ นักวิจัยเช่ียวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ช่วยทํา

คู่มือการประเมิน ให้เป็นของสถาบันฯ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานสินค้าต่อไปด้วย  

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กล่าวว่า สําหรับกรณีของตนเองนั้นขณะนี้อยู่ระหว่าง

การพิจารณาตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ที่ตลาดในประเทศ หรือส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ทั้งน้ีเพราะ

ยังมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนางที่ไม่เพียงพอในการผลิต ซ่ึงภาครัฐควรให้ความสําคัญกับ

เรื่องของความยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ประกอบการด้วย 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า อีกปัญหาหนึ่งคือ ภาครัฐส่งเสริมโดยใช้

ตลาดเป็นตัวนํา แต่ไม่พิจารณา backward ที่วัตถุดิบ เพราะเมื่อสินค้าติดตลาดแล้วมักจะพบปัญหา

เรื่องการไม่มีวัตถุดิบ เช่นกรณีตัวอย่างของคุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ที่ไม่มีกล้วยเล็บมือนาง ซ่ึง

เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงปัญหาเรื่องวัตถุดิบด้วย 

นอกจากนี้ภาครัฐจะต้องมีจุดมุ่งหมายให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการด้วย 

  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวเสริมว่า ในทางปฏิบัติของภาครัฐนั้นจะมีการ

รวบรวมเอกสารต่างๆ ของผู้ประกอบการ เช่น เอกสารประวัติผู้ประกอบการ รายละเอียดสินค้า 

มาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ การพัฒนาสินค้าต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงตนเองได้ทําส่งภาครัฐมาโดยตลอด แต่

สุดท้ายเอกสารเหล่านี้กลับไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ใดๆ  
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  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กล่าวเสริมว่า เงินงบประมาณที่ภาครัฐได้มา ทําให้ต้องการ

เพียงตัวช้ีวัดที่ต้องการเท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เช่น ต้องการเพียงตัวเลขว่า

ได้ผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าระดับ 5 ดาว ในกี่ตําบล เป็นต้น ซ่ึงสรุปได้ว่าหน่วยช้ีวัดเหล่านั้นไม่ใช่

ของจริงที่จะเป็นประโยชน์ใดๆ ต่อผู้ประกอบการ แต่เป็นเพียงการวัดเพ่ือไว้ใช้ของบประมาณในปี

ต่อไปเท่านั้น 

  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ เสริมว่า ปัจจุบันอีกปัญหาหนึ่งคือ นโยบายภาครัฐที่

ช่วยเหลือเรื่องภาษีนิติบุคคล ที่ภาครัฐช่วยลด 7% นั้น ทําให้ผู้ประกอบการเกิดความเหล่ือมลํ้าจาก

นิติบุคคลรายใหญ่เพิ่มข้ึนด้วย 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่า ข้อจํากัดที่ค้นพบ คือ 

1) ภาครัฐ ทําภารกิจของภาครัฐ โดยไม่ได้มี KPIs ที่จะยกระดับ SMEs/OTOP อย่าง

เป็นรูปธรรม 

2) นโยบายรัฐ ยังไม่ได้ยกระดับความสามารถของ SMEs/OTOP ไปสู่ตลาด

ปลายทางอย่างเป็นรูปธรรม (ตลาดส่งออก)  

และมีข้อเสนอ คือ SMEs/OTOP ควรมีแผนธุรกิจที่มองระบบโซ่อุปทาน และ Global 

Value Chain 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กล่าวแสดงความเห็นว่า สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่

พัฒนาไปถึงระดับ 5 ดาว หรือเป็นเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ข้ึนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องรอความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล เพราะรัฐบาลจะมุ่งไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กมากกว่า 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่า สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีขนาดเล็ก

นั้นจะได้เปรียบผู้ประกอบการรายย่อยที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ท่ีต้องทํามาตรฐานสากลต่างๆ ตาม

ข้อกําหนด เพราะผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีรายจ่ายจํานวนมาก ทั้งค่าแรงงาน ข้ันต่ํา 300 บาท หรือ

ค่าการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น การขอมาตรฐานฮาลาล ปีละ 70,000 บาท มาตรฐานใบรับรอง

สินค้าออร์แกนิค 50,000 บาท มาตรฐาน GMP/HACCP 60,000 บาท รวมถถึงมาตรฐานรายย่อย

ต่างๆ และเรื่องที่ต้องเสียภาษีเต็มอัตรา ทั้งหมดเหล่าน้ีคือภาระท่ีผู้ประกอบการรายย่อยที่มีขนาด

ธุรกิจใหญ่กว่าจะต้องแบกรับทั้งหมด ทําให้เกิดเป็นต้นทุนที่สูงข้ึนกว่าผู้ประกอบการรายย่อยขนาด

เล็กที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้ นอกจากนั้นตนเองเป็นผู้ประกอบการอาหารกลุ่มแรกๆ ที่ต้องมี

มาตรฐานต่างๆ เหล่าน้ี ทั้ง GMP, HACCP, ฮาลาล ฯลฯ แต่เมื่อสินค้าได้รับมาตรฐานทั้งหมดตามที่

กําหนดแล้ว กลับไม่มีตลาดให้ผู้ประกอบการอย่างพวกเรา 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่า ปัญหาเหล่าน้ีกระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาช่วย 

ทั้งนี้ควรมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่ภาครัฐ สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ระดับ 5 ดาว คือ  
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1)  รัฐควรต้องมีงบเฉพาะกิจเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและผลิตภัณฑ์

ได้มาตรฐาน ในตลาด Global Value Chain  

2)  ปัญหาเรื่องโครงสร้างของระบบ SMEs/OTOP ที่ยังได้รับความเหลื่อมล้ํา  

โดยทางแก้หนึ่งคือ อาจมีการจัดตั้งสมาคม (ผู้ประกอบการระดับ 5 ดาว) เพ่ือเป็น

กลไกการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งจะเป็นกระบอกเสียงให้แก่กลุ่ม

ผู้ประกอบการเหล่าน้ี ซ่ึงสมาคมจะมีภารกิจการให้บริการด้านวิชาการ ทําหน้าที่ประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แหล่งทุน ฯลฯ ทั้งนี้จะเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและมีเป้าหมาย

ร่วมกัน ต้องมีความเชื่อมั่นไว้วางใจกัน (Trust) โดยสถาบันฯ สามารถเป็นผู้ back up ให้แก่สมาคม 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กล่าวว่า เรื่องการจัดตั้งสมาคม เป็นทางออกที่ดีที่สุดใน

ขณะนี้ ทั้งนี้ควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่วนตัวแทนจําหน่าย  

ทั้งน้ีในเบื้องต้น ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ควรมีการจัดตั้งสมาคม เพราะสมาคม

จะเป็นตัวช่วยลดช่องว่าง และเพ่ือเป็นกลไกขับเคล่ือนกระแส Farmer Shop โดย SMEs ที่ต้องการ

ยกระดับไปสู่ตลาดการส่งออก ฉะนั้นสมาคมจะเป็นกลไกทําหน้าที่ประสานงาน ซ่ึงจะมีนักวิชาการ

ช่วย back up และมีเงื่อนไขสมาชิกในเบื้องต้น ดังนี้ 

1)  มีศักยภาพเรื่องผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน 

2)  เป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ 

3)  มีความรับผิดชอบสูง (ไม่มองแต่ประโยชน์ของตนเอง แต่มองที่เป้าหมายร่วม

ของสมาคม) 

4)  สมาชิกเห็นชอบและยินดีปฏิบัติตามกรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของ

สมาคม 

และคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมสมาคม ต้องประกอบด้วย 

1. เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสมาคม 

2. มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนงานของสมาคมตามแผนที่
ผ่านการเห็นชอบ 

3. เป็นผู้ประกอบการ SMEs, โอทอป หรือสหกรณ์ ที่มีความพร้อมสําหรับตลาด

ส่งออก 

4. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสมาคม ไม่มีธุรกรรมที่ขัดต่อ

กิจกรรมของสมาคม 

ปณิธานร่วมของสมาคม คือ สมาคมจะเป็นกลไกของสมาชิกเพื่อเสริมพลังซ่ึงกัน

และกันในเชิงวิชาการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะทําให้สมาชิกยืนหยัดในธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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นอกจากนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นําเสนอภาพการออกบู๊ท “โครงการอาหาร

เพื่อสุขภาพ” ที่ ThaiPBS นําทีมโดย อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. – 16 ก.ค. 

2556 เป็นเวลาหนึ่งเดือน และจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินผลการดําเนินงานต่อไป นอกจากนี้สถาบันฯ 

ได้มีแผนงานที่จะจัด Outlet ของ SMEs/OTOP ในเครือโครงการ Farmer Shop ณ ไทยพีบีเอส ด้วยใน

อนาคต 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวต่อไปว่า ภาครัฐควรคํานึงถึงมาตรฐาน

ระดับ Global Value Chain โดยได้สรุปแผนภาพ Global Value Chain ของโครงการ Farmer Shop ไว้

ดังรูป 

 

การผลิต การตลาด
ต่างประเทศ

การจัดหา
ปัจจัยการผลิต

การตลาด
ในประเทศ

- ตลาดเป้าหมาย
ท่ียั่งยืน

- ยอดจําหน่าย
- การพัฒนา/  
การเรียนรู้

- นวัตกรรม

สถาบัน/ ภาควิชาการ ที่ช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ

สมาคม แผนเรียนรู้/ข้อมูลข่าวสาร

Global Value Chain

* GAP /
IFOAM /
ThaiGAP

* มาตรฐาน
HACCP/ Halal
Food safety

* Outlet ถาวร
ที่ประชาชน
เข้าถึงและจูงใจ

* มีมืออาชีพ
เข้าไปดูแล

* ตัวแทนจําหน่าย
ที่มีเป้าหมายร่วม

การสร้างแบรนด์ เป้าหมาย

 
 

  สําหรับแผนการดําเนินงานสมาคมนั้น จะมี Concept paper เรื่องสมาคม แล้วจะ

ดําเนินการจดทะเบียน ทั้งนี้ต้องหาสมาชิกเข้าร่วม โดยในทางปฏิบัติขอให้คณะกรรมการทุกท่าน

จัดทํารายช่ือผู้สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้กําหนดไว้ใน

เบื้องต้น  

  อย่างไรก็ตาม รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่า เรื่องการจัดตั้งสมาคมน้ันจะต้องนัด

หารือกันอีกครั้งเพ่ือหาข้อสรุปต่างๆ ในการดําเนินการต่อไป 

  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวสรุปว่า ข้อดี/ประโยชน์ของการเข้าร่วมสมาคมน้ี

คือ ผู้ประกอบการจะไม่รู้สึกโดดเด่ียว ไม่ต้องเดินคนเดียว มีการช่วยเหลือกัน และมีความอบอุ่นใน

การดําเนินธุรกิจ และที่สําคัญจะช่วยให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น 
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 

  คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ

ร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ดังนี้ 

  จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีจํานวนทั้งส้ิน 1,111 ราย โดยมี

สมาชิกเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 27 ราย ผลประกอบการมีรายได้รวมท้ังส้ิน 69,675.50 

บาท หักต้นทุนสินค้าขาย 55,300.35 บาท กําไรข้ันต้นของร้าน 14,375.15 บาท รวมรายได้จาก

โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 3,339 บาท สรุปมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวม 17,714.15 บาท ทั้งน้ียังไม่

รวมค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค 

ยอดสินค้าขายดีเรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด น้ําดื่มเกษตร ไอศครีมสไตล์อิตา

เลียน  ไดฟูกุ กระเจี๊ยบอบกรอบ ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105) น้ําว่านหางจระเข้ในน้ําใบเตย 

กระหรี่พัฟ ขนมเปี๊ยะ และเห็ดหอมอบกรอบ ตามลําดับ ส่วนยอดสินค้าขายดี เรียงตามจํานวนเงิน 

ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่ Vacuum) ถุงผ้า Farmer Shop ข้าวกล้องคุณธรรม (หอม

มะลิ 105) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมนิล) ไอศครีมสไตล์อิตาเลียน ชุดของขวัญชาเขียวใบหม่อน 

กาแฟชุมพร 3in1 กระเจี๊ยบอบกรอบ และข้าวกล้องคุณธรรม (หอมแดง) ตามลําดับ 

  3.2  ติดตามความก้าวหน้า Outlet Farmer Shop 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือแนวทางการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer 

Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขอความเห็นจากที่ประชุมว่าควร

ดําเนินการร้าน Farmer Shop ที่นี่ต่อไปอีกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าร้านต้นแบบที่คณะ

เศรษฐศาสตร์จะต้องยุติไป แต่ร้านอาจจะไปตั้งที่อ่ืนทดแทนและจะมีการต่อยอดต่อไป เช่น สหกรณ์

การเกษตรปราสาท ที่ให้ความสนใจในการนําร้านไปตั้งไว้ที่ร้านค้าในป๊ัมน้ํามันของสหกรณ์ เป็นต้น 

  ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า หากได้ประสบการณ์ในการขับเคล่ือนโครงการร้าน 

Farmer Shop ครบถ้วนตามแผนวิจัยแล้ว และได้จัดทําคู่มือต่างๆ เรียบร้อยแล้ว อาจจะไม่ต้อง

ดําเนินการร้านต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ต่อไป แต่ทั้งน้ีก่อนปิดร้านในอีก 3 เดือนข้างหน้า

จะได้จัดเวทีถอดบทเรียนและประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนเกีย่วข้อง เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่

เหมาะสมต่อไป     
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วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

  เปิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์การดําเ นินธุร กิจของ

ผู้ประกอบการ 

  ผู้เข้าร่วมประชุมบอกเล่าประสบการณ์การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่ 

ที่มีความเหลื่อมล้ําของผลประโยชน์ และผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ลดอัตราภาษีให้แก่นิติบุคคล ซ่ึง

สุดท้ายต่างต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรตนเองทั้งส้ิน  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า เป้าหมายของนักวิชาการ คือการให้การ

เรียนรู้ (Educate) แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนระดับอาชีวะฯ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา

คน ให้รู้จกัการเอารัดเอาเปรียบ และสร้างความเหลื่อมล้ําของผู้ประกอบการรายใหญ่กับรายย่อย  

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปแผนภาพโครงสร้างการดําเนินงาน ดังรูป 

 

เลิกประชุมเวลา   11.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 31/2556 (ระยะที ่2 ครั้งที ่18/2556) 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop 

3.  คุณดวงทิพย์  ระเบียบ  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

Farmer Shop 

6.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณถนัด  เบิกนา  ผู้ประกอบการ กาแฟเมืองกระบี ่

9.  คุณสายสุดา ศรีอุไร  นักวิจยั 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

1. โครงการอาหารสุขภาพ ณ ไทยพีบีเอส : จากการดําเนินงานออกบู๊ทจําหน่าย

อาหารสุขภาพ ณ ไทยพีบีเอส มีผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็น 96% ต้องการให้

ดําเนินการจําหน่ายอาหารสุขภาพต่อไป จึงได้ดําเนินการต่ออีกเป็นเวลา 1 เดือน คือ ตั้งแต่ 17 ก.ค. 

– 16 ส.ค. 2556 

2. งานประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2556 ของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : เนื่องด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ สกว. ติดภารกิจ

สําคัญไม่สามารถเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2556 ได้ จึงขอเลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 

2556 ทั้งน้ีได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมจัดบู๊ทของโครงการ Farmer Shop เช่นเดียวกับปีที่

ผ่านมาด้วย 
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วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 30/2556 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 

30/2556 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

- ภาพหน้า 4 ให้แก้ไขคําว่า “ThaiGAD” เป็น “ThaiGAP”  

- ภาพหน้า 6 ให้ปรับแก้ โดยการย้ายรูปหน่วยงาน สกว. ข้ึนมาอยู่บริเวณเดียวกับ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยใช้เส้นประเช่ือมโยงกับสถาบันฯ ในการให้การสนับสนุนเงินทุนและ

แนวคิดต่างๆ 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข 

 

วาระที่ 3 เรือ่งสืบเนื่อง 

  3.1 ความคืบหน้าการจัดตั้งสมาคม Farmer Shop 

  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องให้จัดตั้ง “สมาคม” 

Farmer Shop ข้ึน ดังนั้น คุณดวงทิพย์ ระเบียบ จึงจัดทํา (ร่าง) แนวทางการจัดตั้งสมาคม มา

นําเสนอแก่ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ทั้งช่ือสมาคม ความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 

ฯลฯ  

ทั้งนี้การจดทะเบียนสมาคมจะต้องมีรายช่ือเริ่มต้นอย่างน้อย 3 คน ในเบื้องต้น ซ่ึง

ควรมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน และหากจดทะเบียนสมาคมแล้วจะมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามา

เกี่ยวข้องว่าจะต้องดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากกรรมการบริหารหมดวาระแล้วจําเป็นต้องคัดเลือก

กรรมการชุดใหม่เข้ามาดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และต้องดําเนินงานภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะมี

ความผิดและถูกปรับตามกฎหมายกําหนด ดังนั้นหากจะจัดตั้งสมาคมจําเป็นต้องมีทีมท่ีพร้อม

ดําเนินงานทันที จะต้องมีการประชุมทุกเดือน และควรมีข่าวสารเป็นประจําทุกเดือนเช่นกัน ดังนั้นใน

กาประชุมครั้งนี้จึงจะขอหารือถึงความพร้อมในการดําเนินงาน 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ขอให้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายเพ่ิมเติมว่า 

สมาคมที่ตั้งแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไร 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า จากการดําเนินงานโครงการ 2 ปีที่ผ่านมา ทําให้

ได้ทุนทางสังคม คือ ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรเข้ามาร่วมเครือข่าย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

ร่วมทุกข์ร่วมสุข ทั้งนี้โจทย์ใหญ่ คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว บาง

รายพยายามยกระดับตัวเองข้ึนเรื่อยๆ แต่บางรายไม่มีการพัฒนาตัวเอง แต่รองบประมาณจาก

ภาครัฐเข้าช่วยเหลือเท่าน้ัน ฉะนั้นจะสามารถแบ่งผู้ประกอบการเหล่าน้ีได้เป็น 2-3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง 
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คือ กลุ่มที่มีสมรรถนะสูง มีศักยภาพสู่สากล แต่ภาครัฐยังนําผู้ประกอบการกลุ่มน้ีไปปะปนรวมอยู่

กับกลุ่มที่สมรรถภาพต่ํากว่า โดยไม่นําพากลุ่มน้ีไปสู่สากล ดังนั้นโครงการวิจัยจึงเห็นว่า ถ้าหาก

ภาครัฐจะคัดสรรกลุ่มผู้ประกอบการดีๆ เหล่าน้ี ดังนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีสมาคม ทําการคัด

กรองผู้ประกอบการกันเองเพ่ือเตรียมความพร้อม 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ตั้ง ข้อสังเกตว่า จากการดําเนินงานในฐานะ

ผู้ประกอบการ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าขณะน้ีภาครัฐกําลังจะคัดสินค้าสู่สากลและกําลังจะนํากลุ่ม

ผู้ประกอบการที่มีระดับดีไปสู่สากล พร้อมเปิดบู๊ทให้ผู้ประกอบการเกรดเอเหล่านั้นได้นําสินค้าไป

แสดง แล้วนําภาคเอกชนมาคัดเลือกสินค้าไว้ สําหรับเป็นชุดของขวัญหรืออ่ืนๆ และรัฐยังมีนโยบาย

ว่าทุกมุมเมือง หรือหัวเมืองใหญ่ๆ จะมีร้านมาตรฐานให้สินค้ามีระดับเข้าไปวางจําหน่าย แต่ส่ิง

เหล่าน้ีสําหรับภาครัฐเองก็พูดกันมาหลายปีแล้ว จึงมีความวิตกว่าโครงการน้ีจะมีลักษณะคล้ายกับ

โครงการของภาครัฐหรือไม่ และเกรงว่าจะมีคําถามจากผู้ประกอบการต่างๆ ว่าเป้าหมายคล้ายกัน

กับนโยบายรัฐซ่ึงมีการทํางานที่ใหญ่กว่า ดังนั้นจึงมีคําถามว่างานของพวกเราจะมีความแตกต่างกัน

อย่างไร เพื่อจะได้ช้ีแจงให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้เข้าใจในการดําเนินงานของพวกเรา  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่า ส่ิงที่พวกเราทํานั้น เป็นการปรับโครงสร้าง

การตลาดใหม่ แต่ภาครัฐทําเหมือนเดิม คือ ตั้งงบประมาณแล้วพาผู้ประกอบการไปดูงาน

ต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ตามตัวช้ีวัด โดยรัฐไม่ได้เปล่ียนโครงสร้างการตลาดเพ่ือยกระดับให้

ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ซ่ึงสําหรับงานของพวกเราจะสําเร็จได้เมื่อประชาชนต้องเกิดความเข้าใจ

และหันมาอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการเช่นพวกเราด้วยเช่นกัน 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า มีความกังวลเรื่องผู้ประกอบการ

หลายรายจะไม่เข้าใจงานของเรา ดังนั้นควรต้องมีคําอธิบายโครงการให้ชัดเจน ให้ผู้ประกอบการ

เหล่านั้นเห็นและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการตั้งสมาคมจะมีประโยชน์อย่างไร เนื่องจากกลุ่มเหล่าน้ี

ค่อนข้างหมดหวังกับการดําเนินงานที่ผ่านมาของภาครัฐ จนอาจคิดว่างานของเราก็มีลักษณะ

เดียวกับงานของภาครัฐเช่นกัน ดังนั้นจะทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการเห็นเป้าประสงค์ของงานนี้ 

พร้อมมองเห็นความเป็นไปได้และความแตกต่าง 

จากการร่วมอภิปรายในที่ประชุมแล้ว มีมติเห็นพ้องให้จัดตั้งเป็น “ชมรม” เพ่ือ

ทดลองดําเนินงานระยะแรกเป็นเวลา 6 เดือน โดยเลือกช่ือไว้ 2 ช่ือ คือ ชมรม “การค้าไทยท่ีเป็น

ธรรม” หรือ “ผู้ประกอบการค้าที่เป็นธรรม” เพ่ือจัดตั้งเป็นสมาคมต่อไป โดยที่ประชุมได้จัดสรร

รายช่ือที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม พร้อมกําหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกิจกรรม

เบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
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รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม 

วาระ กันยายน 2556 – สิงหาคม 2559 
 

 ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ตําแหน่ง 

1 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  081-8456713 ที่ปรึกษา 

2 ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ  081-6990955 ที่ปรึกษา 

3 คุณดวงทิพย์  ระเบียบ  081-8591889 ที่ปรึกษา 

4 คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  081-9445839 ประธานชมรม 

5 คุณถนัด  เบิกนา  084-6284888 กรรมการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ 

6 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ 081-9049749 เลขาธิการ 

7 คุณ.....  เหรัญญิก 

8 คุณสุขุม  ไวทยธํารงค ์ 081-6963725 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

9 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ 081-9049749 กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ ์

10 คุณ.....  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ 

11 คุณสมพงษ์   ชุ่มเพ็งพันธ ์ 087-4567725 กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

12 คุณ.....  กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นแบบอย่างเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจเครือข่าย 

Farmer Shop”  

วัตถุประสงค์ (Mission) คือ 

1. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการไทยเห็นความสําคัญของการค้าท่ีเป็นธรรมและเข้ามามี

ส่วนร่วมกับชมรม 

2. ต่อยอดและขยายผลชุดความรู้ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในการสร้างสรรค์

ระบบธุรกิจ แนวใหม่ที่ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของผู้ประกอบการรายย่อย 

3. ประสานงานกับภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นธรรมทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการที่เห็นความสําคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมเป็น

สมาชิก 

4. ส่งเสริม สนับสนุน สําหรับแนวทางการแก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้า ในการเข้าถึง

ตลาดและผู้บริโภคของผู้ประกอบการไทย 

5. จัดทําฐานข้อมูลและส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เรื่องข้อกฎหมาย แนวนโยบาย และโอกาสการตลาด สินเช่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรม แก่สมาชิก 
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6. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับการสร้างวงสัมพันธ์ ที่จะนําไปสู่การปลูกจิตสํานึก 

การพ่ึงพาและร่วมมือกัน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้สังคมฐานความรู้ 

กิจกรรมเบื้องต้นในระยะ 6 เดือน ประกอบด้วย 

1. จัดทําแผนกลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ เป้าหมายคือ มีแผนกลยุทธ์-แผนดําเนินงาน 

ของชมรม (สมาคม) ในการสร้างสรรค์คุณค่า 

2. การประชุมร่วมกับหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นหน้าที่ของกรรมการ

ดําเนินการ 

3. จัดประชุมผู้สนใจเพ่ือวางแผนจัดตั้งสมาคม 

4. จัดตั้งและดําเนินงานระบบฐานข้อมูลกับส่ือประชาสัมพันธ์ เป้าหมายคือ มี

เว็บไซต์ 

สําหรับโลโก้ (Logo) ให้ใช้โลโก้ Farmer Shop โดยเพ่ิมตัวอักษรช่ือชมรมอยู่

ด้านล่างโลโก้ และนัดประชุมชมรมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (การประชุมชมรม ครั้งที่ 

1 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556) หากคณะกรรมการติดภารกิจจะต้องส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม

แทน 

โดยข้ันต้นจะเชิญผู้ประกอบการที่มีรายช่ือในเครือข่ายมาเข้าร่วมงานเวทีเสวนา

วิชาการ “นําสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม” ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 และทําการรับ

สมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมชมรมต่อไป 

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนมิถุนายน 2556 

  คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ

ร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ประจําเดือนมิถนุายน 2556 ดังนี้ 

  จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีจํานวนทั้งส้ิน 1,121 ราย โดยมีสมาชิก

เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 10 ราย ผลประกอบการมีรายได้รวมทั้งส้ิน 75,524 บาท  หัก

ต้นทุนสินค้าขาย (รวมสินค้าหมดอายุมูลค่าต้นทุน 3,586.12 บาท และสินค้าสูญหาย/ชํารุด 12 บาท) 

76770.93 บาท กําไรข้ันต้นของร้าน -1,246.93 บาท รวมรายได้อ่ืน ได้แก่ กําไรจากโครงการซ้ือ

ข้าวจากชาวนา 2,101 บาท รายได้ค่ากระเช้าจาก รพ.นครธน 600 บาท และรายได้ 5% จากยอด

จําหน่ายสินค้าท่ีไร่สุวรรณ ของคุณมณิสรา 27,266.10 บาท สรุปมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวม 

28,720.17 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค 
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ยอดสินค้าขายดีเรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 1 กก. (Vacuum) 

ขนมเปี๊ยะ  ลูกอมมะขาม (ร้าน Farmer Shop) น้ําดื่มเกษตร ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105) ไดฟู

กุ ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่ Vacuum) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมแดง) และ กะหรี่พัฟ ตามลําดับ ส่วน

ยอดสินค้าขายดี เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ํานมข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่ Vacuum) ข้าวเกิด

บุญ 1 กก. (Vacuum) น้ําองุ่น 500 ml. ลูกอมมะขาม (ร้าน Farmer Shop) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอม

นิล) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมแดง) ขนมเปี๊ยะ และเห็ดหอมอบ

กรอบ ตามลําดับ 

ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ขณะน้ีมอบหมายให้คุณว

สินธรา ขวยเขิน และคุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา) ขอปรึกษา

กับ คุณสุจิตรา พันธุมะบํารุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

เพ่ือช่วยตรวจสอบงบการเงินของโครงการที่จัดทําไว้ และได้มีการจัดเรียงเอกสารหลักฐานให้เป็น

หมวดหมู่ เพื่อให้อ่านง่ายมากขึ้น  

นอกจากนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ขอให้ คุณวสินธรา ขวยเขิน จัดทําข้อมูล

จํานวนสมาชิกที่มียอดซ้ือสินค้าทุกเดือนเพ่ิมเติมด้วย 

4.2  การหารือสรุปปิดโครงการ Farmer Shop ในระยะที่ 2 

จากการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop เป็นระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงเป็นการ

ดําเนินการบ่มเพาะร้านค้าต้นแบบ โดยใช้ต้นทุนจากโครงการวิจัย Farmer Shop ในระยะที่ 1 ซ่ึงเป็น

การเช่ือมต่อกับผู้ประกอบการ ที่พบปัญหาต่างๆ เช่น เรื่องการจัดหาวัตถุดิบ ซ่ึงเป็นเรื่องของ

เครือข่ายต้นน้ํา ซ่ึงงานวิจัยนี้เป็นการทดสอบระบบว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs/OTOP 

แก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้อย่างไร ซ่ึง ณ ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ 

เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องเช่ือมโยงด้วยนั้น ส่วนหนึ่งคือ หน่วยงานรัฐ ที่เข้ามาแทรกแซงอยู่

เสมอ ทําให้การดําเนินงานมีอุปสรรค โดยภารกิจของหน่วยงานรัฐนั้นมุ่งเน้นที่การดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดของหน่วยงานเอง แต่ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรต้นน้ําได้อย่างแท้จริง 
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เกษตรกร
ผู้ประกอบการ
SMEs/ OTOP 

สหกรณ์

ร้าน Farmer 
Shop ต้นแบบ

สมาชิก
Farmer Shop

เครือข่าย
ผู้ประกอบการ
Farmer Shop

Outlet

Outlet

เครือข่ายร้าน
Farmer Shop

ตัวแบบธุรกิจเชื่อมโยง
โซ่อุปทานสู่การพัฒนา

ระบบธุรกิจของ
SMEs/OTOP

สมาคมผู้ประกอบการ
Farmer Shop

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เครือข่าย Farmer Shop

 
 

ในส่วนของร้านต้นแบบที่ได้ทดสอบระบบไปน้ันสรุปว่าไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้ 

เพราะพบอุปสรรคต่างๆ มากมาย ทําให้การดําเนินงานยากมาก ทั้งน้ีปัญหาส่วนใหญ่ข้ึนอยู่ที่ “คน” 

ซ่ึงสรุปว่า ร้าน Farmer Shop น้ันต้องมีคนเป็นเจ้าของมาดําเนินงานเอง ไม่ว่าจะเป็นร้านชุมชน

หรือร้านอะไรก็ตาม จําเป็นต้องมีความเป็นเจ้าของเองจึงจะดําเนินงานไปรอดและประสบ

ความสําเร็จได้  

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แสดงความเห็นว่าจากประสบการณ์ที่พบมาโดยตลอด

นั้น ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ จะไม่สามารถทํางานเป็น Team work ได้ ส่วนการรวมกลุ่มก็จะเป็น

การรวมแบบหลวมๆ ด้วยความจําเป็นตามเงื่อนไขที่หน่วยงานรัฐแจ้งมา เช่น ต้องรวมเป็นกลุ่มจึงจะ

จดทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการคัดสรรสินค้าได้ เป็นต้น  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวว่า จากกรณีท่ีคุณกาญจนา แสดงความเห็นมา

นั้น กลุ่มที่รวมกัน อาจเรียกว่าเป็น “กลุ่มเฉพาะกิจ” 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กล่าวว่า ธุรกิจจะต้องมีเจ้าภาพ ต้องมีเจ้าของ 

ดังน้ันที่ประชุมสรุปเห็นตรงกันว่า การขยายผลส่งเสริมร้าน Farmer Shop นั้น 

ต้องมีเรื่องของความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมมอบชุดความรู้จากการวิจัย 2 ปีที่ผ่านมา

ให้ผู้ประกอบการ เพื่อนําไปขยายผลต่อชุมชน และดําเนินโครงการในระยะที่ 3 ต่อไป ทั้งน้ีควรต้องมี

ร้านต้นแบบ โดยคุณถนัด เบิกนา ยินดีประสานงานนํามืออาชีพเข้ามาช่วยดําเนินงาน  

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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เวทีถอดบทเรียนโครงการร้าน Farmer Shop 

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 214 อาคารวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

4. คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

5. คุณวสินธรา ขวยเขิน  เจ้าหน้าที่สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

6. คุณจินตหรา นกเงิน  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

7. คุณพรติมา คงศรี  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

8. คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9. คุณธราภรณ์ ศรีงาม  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

 การจัดตั้งและดําเนินการร้าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนําร่อง เพ่ือทดสอบ

ระบบและพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบในการ

เข้าถึงตลาดที่มีแนวทางของการค้าที่เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงแหล่ง

จําหน่าย สินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม เป็นการสร้างแบรนด์ Farmer Shop เพ่ือเข้าถึงผู้ผลิต และ

ผู้บริโภค 
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 จากการดําเนินงานร้านต้นแบบในระยะเวลา 2 ป ี โครงการวิจัยฯ ได้มีการถอดบทเรียน

เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการให้ข้อเสนอแนะแนวคิดต่างๆ จากประสบการณ์

ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นการถอดบทเรียน ดังรายละเอียด 

 

ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับร้านต้นแบบ Farmer Shop 

 

 คุณจินตหรา นกเงิน เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop  

 กล่าวว่า มีความรับผิดชอบในการดูความเรียบร้อยทั้งหมดภายในร้าน เริ่มตั้งแต่การเปดิ

ร้านตอนเช้า การทําความสะอาดร้านเพ่ือเตรียมต้อนรับลูกค้า การจัดวางสินค้า การตรวจนับสินค้า 

จนกระทั่งปิดร้านตอนเย็น ส่ิงสําคัญที่เจ้าหน้าที่ประจําร้านต้องมีในการทํางาน คือ ความซ่ือสัตย์ 

ความอดทน ความมีระเบียบในตนเอง 

 และในกรณีที่ต้องนําชุดความรู้ไปถ่ายโอนความรู้เม่ือเปิดร้านในชุมชน ส่ิงสําคัญที่

จะต้องถ่ายโอนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจําร้าน คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ และมีใจรักในงานบริการ 

(Service mind)  

 เครื่องมือหรือความรู้ที่สําคัญในการนําไปใช้เพื่อให้ร้านนําไปใช้ เพ่ือให้สามารถ

ดําเนินงานไปได้จากประสบการณ์การทํางาน คือ 

 1. การตรวจนับสินค้า: การจัดช้ันสินค้าที่ทําให้สามารถตรวจนับได้ง่าย และ 

 2. การจัดวางช้ัน 
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 3. มีความรู้ในตัวสินค้าที่นํามาขาย: เนื่องจากลูกค้าต้องมีการถามถึงรายละเอียดสินค้า 

จึงต้องมีการศึกษารายละเอียดของสินค้าไว้ โดยการศึกษาจากโบชัวร์สินค้า หรือการสืบค้นข้อมูล

ต่างๆ 

 

 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นักวิจัยประจําโครงการวิจัย 

 กล่าวว่า จากประสบการณ์การทําโครงการซ้ือข้าวจากชาวนา ในช่วงแรกข้าวของ

โครงการวิจัยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในประชาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากนัก อีกทั้งลูกค้ายังไม่

รู้จักข้าวและร้าน Farmer Shop และการเข้าไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่ได้ตอบรบัมากนกั ต่อมาทาง

โครงการซ้ือข้าวจากชาวนาได้เข้าร่วมกับสภาข้าราชการ ทําให้ผู้บริโภครู้จักเรามากข้ึน เมื่อลูกค้ามี

ความสนใจในตัวผลผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะเข้ามาสอบถามและเข้ามาถามผลิตภัณฑ์เอง โดยวิธีการน้ี

เป็นการใช้ “ข้าว” ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า และเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไปว่า “หาก

ลูกค้ามีความสนใจซื้อข้าวให้เข้ามาที่ร้าน Farmer Shop ซึ่งจัดตั้งที่คณะเศรษฐศาสตร์” 

 อีกทั้ง มีความเห็นว่า โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา กับ ร้านต้นแบบ Farmer Shop ไม่

เกี่ยวเนื่องกัน เพราะสมัครสมาชิกร้านแต่ก็ต้องสมัครสมาชิกโครงการซ้ือข้าวอีกอยู่ดี ลูกค้ายังมี

ความสับสนว่า ระหว่างเป็นสมาชิก Farmer Shop กับ โครงการซ้ือข้าวมีความแตกต่างกันอย่างไร 

แต่เมื่อมีการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกร้าน Farmer Shop ทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจในตัว

ผลิตภัณฑ์ “ข้าว” ได้มากข้ึน 

 และมีประเด็นเพ่ิมเติมจากการสอบถามข้อมูลจากลูกค้า เมื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมหรือการส่ังซื้อข้าว การรับข้าว “ลูกค้ายังชอบพูดว่าคําว่า...ไม่สะดวก...” แต่ทั้งคํานี้คําว่า ไม่

สะดวกน่าจะครอบคลุมไปถึงกรณี 1. ที่จอดรถ ที่ไม่สามารถจอดรับของบริเวณหน้าร้านได้ ทําให้

ลูกค้ามองว่าเมื่อจะมารับข้าวหรือซ้ือของต้องเดินไกล 2. การรับข้าวตามปริมาณที่กําหนด  เป็นต้น 

 การต่อยอดโครงการซ้ือข้าว คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ณ ปัจจุบัน

ลูกค้ารู้จักโครงการนี้แล้ว ถ้าสามารถมีร้านประจําเป็นหลักแหล่ง จะทําให้คนสนใจมากข้ึน เข้าถึง

สินค้ามากข้ึน เพราะตอนนี้ผู้บริโภคมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ข้าวแล้ว และในกรณีของการปรับราคาข้าว 

ลูกค้าก็ยังมีการพูดบ้างแต่ก็ยังซ้ือต่อไป 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ในกรณีการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มประชาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะที่ผ่านมา ที่ยังเข้าถึงประชาคมได้น้อยเพราะทางโครงการร้าน

ต้นแบบมีแผนการดําเนินงานแต่ไม่ได้ดําเนินการตามแผน ทําให้เข้าถึงประชาคมได้น้อยลง 

 และถามความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานว่าแบรนด์สินค้าควรมีก่ีแบรนด์ : 1 แบรนด์ หรือ

จํานวนมากกว่า 1 แบรนด์ 
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 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ กล่าวว่า แบรนด์ไม่ควรมีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยให้สามารถ

บริหารจัดการได้ง่าย เมื่อพบปัญหาจะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ เราต้องรู้เจตนาของการ

ทํางานของเรา เราต้องการนําข้าวที่รับจากสหกรณ์โดยตรงมาจําหน่ายแก่ลูกค้า 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตั้งคําถามเก่ียวกับร้านต้นแบบ Farmer Shop ที่มีความ

ชัดเจน ในระบบธุรกิจ และมีความเห็นตรงกันว่า ส่ิงที่ทําตอนนี้ยาก เราจะสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

ร้าน Farmer Shop ให้กับลูกค้าอย่างไร 

 

 คุณพรติมา คงศรี กล่าวว่า ร้านต้นแบบ Farmer Shop เป็นร้านสินค้าเกษตรแปรรูป ที่

มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยสินค้าจะมาจากการคัดเลือกสินค้า ข้าวของเรามีจุดเด่นและมาจาก

โครงการวิจัย 

 

 คุณพรพงษ์ แสงนาค กล่าวว่า ร้าน Farmer Shop เป็นร้านที่ไม่ได้ขายเพ่ือธุรกิจแต่เป็น

การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้บริโภค ร้านของเราไม่ได้ทําแบบธุรกิจเหมือนร้านขายของชําทั่วไป 

รูปแบบและเจตนาในการจําหน่ายแตกต่างกัน 

 

 คุณธราภรณ์ ศรีงาม กล่าวว่า ร้าน Farmer Shop เป็นร้านทีม่ีการจัดวางระบบธุรกิจไว้

ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ซ่ึงมีการวางการบริหารจัดการไว้อย่างครอบคลุม และการจัดทําคู่มือ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค แต่ทั้งน้ี ใน

ระยะที่ผ่านมา เรายังเน้นกระบวนการไปที่ผู้ประกอบการ และยังลงไปที่ผู้บริโภคน้อยเกินไป ทําให้

ร้าน Farmer Shop ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากนัก 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ในกรณีที่ได้มีการศึกษาร้านขายสินค้า OTOP ที่

ประเทศเกาหลี และมีการดูแลร้านเพียงคนเดียว จากเดิมร้าน Farmer Shop มีเจ้าหน้าที่ประจําร้าน 

3 คน และปัจจุบันมีเพียงคนเดียว อยากให้ทุกคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน 

 

 คุณจิตหรา นกเงิน กล่าวว่า การทํางานทุกอย่างความรับผิดชอบจะมาอยู่ที่เรา ร้านที่

เราเปิด คนจะมองอย่างไร จะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ประจําร้านซ่ึงเป็นตัวแทนสําคัญในการทําให้คนรู้จักเรา 

การทํางานต้องมีความทุ่มเทมาก เรารู้ว่าจุดประสงค์ที่เรามาทําอยู่ตรงน้ีคืออะไร ? บางครั้งการ

ทํางานไม่ได้เปน็ไปตามทีค่าดหวัง เราพยายามตามเป้าทีว่างไว้ จึงก่อให้เกิดความกดดันในตัวเอง เช่น 

การหยุดงานในบางกรณี ทําให้รู้สึกกดกัน เพราะการเปิด-ปิดร้าน จะเป็นมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อ
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แบรนด์ Farmer Shop ซ่ึงส่ิงเหล่านี้เป็นผลกระทบสําคัญกับร้านทั้งด้านการจัดส่งสินค้า การเข้ามา

ซ้ือสินค้า 

 จากข้างต้น จึงทําให้ตัวเองมีการวางแผน และปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อํานวยการ 

เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติงานตอนทํางาน 2 คน สามารถมีเวลาทําอะไรส่วนตัวได้มากขึ้น 

 

 คุณสายสุดา ศรีอุไร กล่าวว่า จากเดิมที่ร้านมี 3 คน แต่ละคนมีความรับผิดชอบท่ี

ชัดเจน ต่อมาเหลือนางสาวจินตหรา นกเงิน เป็นผู้รับผิดชอบแค่คนเดียว โดยมีข้อตกลงว่า ให้ปฏิบัติ

ร้านตามที่เจ้าหน้าที ่1 คนจะสามารถรับผิดชอบได้ ในกรณีที่ลูกค้าพูดอะไร ให้เรารู้ว่า เราไม่สามารถ

บริการลูกค้าทุกคนได้ ให้เรารู้ว่ามาตรฐานของร้าน Farmer Shop คืออะไร การกดดันตนเอง จะทํา

ให้เป็นปัญหาไม่มีความสุขกับการทํางาน ไม่ต้องกดดันว่า ลูกค้าจะพูดอะไร อย่างไร ให้เราทํางาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ประเด็นที่ต้องการถามต่อ ทุกคนมีข้อเสนอแนะ

อย่างไร 

 

 นางสาวสายสุดา ศรีอุไร กล่าวว่า ตอนเริ่มร้าน Farmer Shop คาดหวังว่าร้านไปไกล

กว่าตอนนี้ 10 เท่า เพราะเรามีการวางระบบ เราไม่ได้เป็นแค่ต้นแบบ ตอนน้ีเราต้องไปในชุมชนแล้ว 

หรือนอกเขตแดนประเทศไทยแล้ว เวทีที่การประชุมผู้ประกอบการ การเปิด Outlet ที่ต่างๆ  

 ข้อเสนอแนะ ระบบที่วางไว้ดีแล้ว แต่ควรเจาะเป็นเรื่องๆ ไป การปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์เวลา ความฝันตอนนี้กับเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัญหามีมากมาย ทั้งด้านผู้ประกอบการ การ

จัดส่งสินค้า หลายคนเข้ามาเพื่อต้องการขายของ ไม่ได้เพ่ือต้องการที่จะก้าวไปกับ Farmer Shop 

 การทํางานของเราเกิดข้ึนตลอดเวลา ถ้าเรามีการวางแผนและสามารถปฏิบัติตามนั้นได้ 

ให้เราทําให้ดีที่สุด 

 

ข้อจํากัดและสาเหตุของข้อจํากัด : 

 

 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น พฤติกรรม

ลูกค้าในแง่ความต้องการ ลูกค้ายังไม่เข้าใจในตัวเรามากนัก การเปล่ียนพฤติกรรมต้องใช้เวลา มี

ประมาณ 10% ที่สามารถโน้มน้าวลูกค้าให้ทําตามการจัดการที่วางไว้ แต่การทํางานที่ผ่าน เรา

สามารถทําได้เกินเป้าที่เราคิดไว้ 
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 ปัจจัยสําคัญที่จะสามารถทําให้เกิดการเปล่ียนได้ คือ ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและราคา

ที่แตกต่างและตัวลูกค้า ถ้าเมื่อไหร่ที่กําลังขยายและมีกําลังซ้ือ มีการรวมกลุ่ม จะทําให้เห็นผลการ

เปล่ียนแปลงได้ 

 

 คุณวสินธรา ขวยเขิน กล่าวว่า ผู้ประกอบการไม่ได้ทําตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และไม่

เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของ Farmer Shop อย่างแท้จริง การที่อลุ่มอร่วยการมีการส่งสินค้านอกเวลาที่

กําหนด จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน และการเข้าใจคลาดเคล่ือนระหว่างผู้ส่งสินค้าและ

ผู้รับสินค้า  มูลค่าของเราน้อย ไม่มีแรงจูงใจที่จะดึงให้เค้ามาทําให้ และมีความเห็นว่า หากต้องการ

ความสะดวกในการซ้ือสินค้า น่าจะเข้าห้างสรรพสินค้าสะดวกซ้ือมากกว่า 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า จากการทํางานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

เราได้นําหลักการและความรู้ เรื่องการรวมซ้ือรวมขาย “2 ปีที่ผ่านมา เรายังไม่ค่อยเห็น

ผู้ประกอบการท่ีมองไกล ร่วมพลังเป็นผู้บุกเบิก” วิญญาณของผู้ประกอบการยังต้องลงทุน 

เพราะต้องขาย 

 

 คุณสุพจน์ สุขสมงาม กล่าวว่า คนที่เป็นเจ้าของจะรักที่จะทํา และอยากจะทํา และคิด

ว่าจะทําได้ดี เพราะมีความเป็นเจ้าของ โดยการนําชุดความรู้ที่มีไปใช้ 

 

 คุณธราภรณ์ ศรีงาม กล่าว่า จากการดําเนินงานของร้าน Farmer Shop เวลา 2 ป ี

ร้านได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและมีการจัดทําคู่มือร้านไว้อย่างชัดเจน และมีความเห็น

ว่าจากการพัฒนาระบบในระยะที่ผ่านมา เราควรมีการปรับปรุงคู่มือเพ่ือให้สามารถนําไปใช้งานได้

จริงและนําเข้าสู่ชุมชนได้ 

 

คุณวสินธรา ขวยเขิน กล่าวว่า กรณีร้านต้นแบบ Farmer Shop มีความเป็นไปได้ แต่ 

ส่ิงสําคัญผู้ประกอบการมราเข้ามาร่วมงานกับเราต้องให้ความร่วมมือ 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ Farmer Shop มีความสําเร็จจาก

การได้รับการตอบรับจากประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสินค้าที่ได้รับความสนใจมาก

ที่สุด คือ ข้าว 
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การดําเนินงานต่อเนื่อง : 

- การจัดตั้งสมาคม Farmer Shop การจัดตั้งรวมกลุ่มเพ่ือสร้างแนวคิดผู้ประกอบการ 

- ร้านอาหารสุขภาพ Committee ของชมรม เน้นเรื่องสุขภาวะ จําหน่ายผักคุณภาพ                 

โดยอาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ รับเป็นผู้จัดจําหน่ายข้าวให้ แต่เราต้องให้การดูแลเพ่ือให้เกิด

ความเรียบร้อย ตรวจประเมินเหมือนคณะกรรมการตลาดสุขใจ และ MOU ร่วมกันเกี่ยวกับการนํา

สินค้าเข้ามาจําหน่าย สถานที่จะมีการปรับแต่งให้เหมาะสม ตู้ที่ตกแต่งภายในจะมีการยกให้คณะฯ 

การดําเนินการจะทําในช่วงกันยายน 2556 ในกรณีของการประชาสัมพันธ์เมื่ออาจารย์ใจฟ้า มาเปิด

ร้าน ทางสถาบันฯ จะให้มีเจ้าหน้าที่มาจัดทํา Campaign ให้ว่า “ร้าน Farmer Shop จะเป็นคุณค่า

ทางร้านค้าชุมชน ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

 - ในกรณีโครงการซ้ือข้าว การส่งข้าวควรเคลียร์เงินเป็นรอบๆ Credit term โดย

อาจารย์ใจฟ้ามีหน้าที่ขายเพียงอย่างเดียว โดยการทดสอบระบบที่ Thai PBS ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  

- ร้านค้าชุมชนอย่างไรจะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน… 

 

ระยะต่อไป : 

- การเปิดร้านค้าชุมชน ในเขต ส.ป.ก. พ้ืนที่ต่างๆ 

 

 ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้คุณพรพงษ์  แสงนาค  ส่งข้อมูลไปยังสมาชิกร้าน                      

Farmer Shop เพ่ือแจ้งการปิดปรับปรุงกิจการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 และพบกันเดือน

พฤศจิกายน 2556 โดยเริ่มเคลียร์สินค้า ระบบ และสถานที่ได้ 

 และการจัดจําหน่ายข้าว ณ บริเวณโรงอาหาร 2 จะมีต่อไป โดยให้เครือข่ายวิจัยเป็น

ผู้รับผิดชอบ จะเป็นราคาแฟร์เทรดโดยใช้ราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
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การประชุมชมรมผู้ประกอบการ Farmer Shop 

ครั้งที่ 1/2556 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop 

3.  คุณดวงทิพย์  ระเบียบ  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer 

Shop 

5.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน  

Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณถนัด  เบิกนา  ผู้ประกอบการกาแฟเมืองกระบี ่

9.  คุณสายสุดา ศรีอุไร  นักวิจยั 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น.  

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

3. เวทีนําเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการ

ตัวแบบ Farmer Shop กําหนดไว้ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 จึงขอนัดหมายคณะกรรมการทุกท่าน

เข้าร่วมเวทีฯ ในวันดังกล่าว โดยจะมีทั้งหมด 6 โครงการ ซ่ึงโครงการ Farmer Shop เป็นโครงการ

หนึ่งที่จะรายงานในครั้งนี้ 

4. งานประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า และงานเสวนาวิชาการ 

ประจําปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 มีผู้ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่า 1 แห่ง นัก

สหกรณ์ที่มีคุณค่า 3 ท่าน และกลุ่ม/องค์กร ที่มีคุณค่า 3 แห่ง พร้อมกันน้ี ในเวทีเสวนาภาคบ่าย จะ

มีตัวแทนคณะกรรมการฯ คือ คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานชมรมฯ ร่วมเป็นวิทยากร และเชิญ

ทุกท่านเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย 
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5. การขยายผลร้าน Farmer Shop ณ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด จ.สุรินทร์ 

ซ่ึงนําทีมโดย คุณธนญฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้เปิดร้าน Farmer Shop ที่ตกแต่งร้าน

คล้ายกับร้าน Farmer Shop ต้นแบบ ซ่ึงนับเป็น Outlet Farmer Shop แห่งแรกที่ตั้งข้ึนโดยสหกรณ์

การเกษตร และแห่งที่สองจะสร้างที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัย จํากัด  

6. การขยายผล Farmer Shop สู่ชุมชนร่วมกับ ส.ป.ก. โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

ได้นําเสนอภาพการจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์โครงการ “ความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร

รุ่นใหม่” ในวันที่ 9 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา ในงานของ ส.ป.ก.  

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 31/2556 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 

31/2556 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

- หน้าที่ 3 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 จากประโยคเดิมที่ว่า “โดยที่ประชุมได้จัดสรร

รายช่ือที่ปรึกษาฯ” ให้แก้ไขเป็น “โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อที่ปรึกษาฯ” 

- หน้าที่ 3 ในตารางรายช่ือที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม ให้แก้ไขคําว่า 

“เลขาธิการ” เป็น “เลขานุการ” และเรียงลําดับใหม่โดยเลื่อนลําดับที่ 6 เป็น คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ 

ตําแหน่งกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเรียงลําดับใหม่ โดยย้ายช่ือคุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ 

ตําแหน่งเลขานุการ ลงมาไว้ล่างสุด 

- หน้าที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 จากประโยคเดิมความว่า “ในส่วนของร้านต้นแบบท่ีได้

ทดสอบระบบไปนั้น สรุปว่า ไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้....” รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอปรับแก้ 

โดยจะเรียบเรียงให้ใหม่ในภายหลัง 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข 

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือในที่ประชุม ให้ร่วมพิจารณากรอบแนวทางการ

ขยายผลสู่ชุมชน โดยนําเสนอภาพช่วงระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการฯ ที่เริ่มต้นจากการ

ออกแบบการจัดการโซ่อุปทาน 5 ข้ัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการปิดโครงการช่วงที่ 2 (15 ส.ค. 2554 – 

14 ส.ค. 2556) ซ่ึงอยู่ระหว่างการทํารายงานงบการเงิน โดยคุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ และคุณวสิน

ธรา ขวยเขิน ภายใต้การตรวจสอบของ คุณสุจิตรา พันธุมะบํารุง (นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)  

พร้อมนําเสนอภาพโครงสร้างการบริหารงานร้านต้นแบบ Farmer Shop ซ่ึงสรุปว่า

ในระยะต่อไปของโครงการน้ัน ร้านต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์จะปิดปรับปรุง เพ่ือเปิดใหม่เป็น
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ร้านอาหารสุขภาพ โดยจะมอบให้ อ.ใจฟ้า นําอาหารสุขภาพมาจําหน่าย ส่วนอีกร้านหนึ่งจะปรับใช้

เป็นสถานที่ทําการของชมรมผู้ประกอบการ Farmer Shop โดยมีแผนการดําเนินงานว่าจากน้ีไปจะมี

น้องๆ ที่คณะเศรษฐศาสตร์เข้ามาดูแลการดําเนินงาน ซ่ึงเหล่าน้ีจะเป็นการดําเนินงานในระยะต่อไป

ของโครงการ และอีกงานหนึ่งที่วางแผนไว้คือ การดําเนินงานร้านค้าชุมชนของ ส.ป.ก. 
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โดยที่ประชุมร่วมอภิปรายและนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน เช่น  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เสนอว่า ถ้าในช่วงระหว่างการประกาศปิดปรับปรุงร้าน 

จะต้องจ่ายค่าเช่าร้านอยู่แล้ว เดือนละ 20,000 บาท ตามที่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งไว้เบื้องต้น 

เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะให้สมาชิกผู้ประกอบการที่มีจํานวน 200 กว่ารายนั้นนําสินค้ามาวางจําหน่าย 

โดยแจ้งผู้ประกอบการว่าให้นําสินค้ามาวางจําหน่ายกันเอง จะเป็นไปได้หรือไม่ ซ่ึงคิดว่าน่าจะมี

ผู้ประกอบการสนใจอยากนําสินค้ามาจําหน่าย โดยให้โอกาสผู้ประกอบการได้เข้ามาเรียนรู้ด้วย

ตัวเองว่าสินค้าบางชนิดไม่เหมาะกับแต่ละพ้ืนที่ และเหตุใดเราจึงไม่เลือกสินค้าเหล่านั้นเข้ามา

จําหน่ายในร้าน  

คุณดวงทิพย์ ระเบียบ แสดงความเห็นว่า จากที่ รศ.จุฑาทิพย์ นําเสนอเรื่องการ

สร้างร้าน Farmer Shop ของ สกก.ปราสาท จํากัด นั้น คิดว่าไม่ใช่การทําธุรกิจอย่างแท้จริง เพราะได้

งบประมาณจากภาครัฐช่วยเหลือในการก่อสร้าง  

จากนั้นจึง เสนอแนวคิดการดําเนินงานของร้านศูนย์บาท ซ่ึงเป็นร้านชุมชนที่เป็น

รูปแบบใหม่ คนทํามีแนวคิดที่ดี เป็นการรวมกลุ่มชุมชนให้เก็บของเก่า เช่น กระดาษ ขวด เป็นต้น 

แล้วนํามาที่ร้านเพ่ือช่ังและตีค่าเป็นจํานวนเงินและทําการจดบันทึกไว้ ในขณะที่ร้านค้าน้ีจะมีพื้นที่

ปลูกผัก เล้ียงไก่-เป็ด-ปลา ฯลฯ และเมื่อลูกค้าต้องการส่ิงเหล่าน้ีก็จะมาเอาจากร้าน เช่น เก็บขวด
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ได้มูลค่าเท่ากับไข่ไก่จํานวนกี่ฟองก็นาํกลับบ้านไป เหล่านี้เป็นต้น ซ่ึงคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมาก ภายใต้

การดูแลของสภาอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับร้าน Farmer Shop ชุมชน ที่อาจใช้แนวคิดว่าคนในชุมชน

มีสินค้าอะไรให้นํามารวมกันไว้ที่ร้านและทุกคนช่วยกันอุดหนุน ซ้ือของกินของใช้ท่ีผลิตในชุมชน

ด้วยกันเอง  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าหากทําแบบบูรณาการมากเกินไปจะกลายเป็น

เอนกประสงค์ แต่สําหรับงานนี้หวังให้เป็นเรื่องของผู้ประกอบการ OTOP SMEs สินค้าเกษตรแปรรูป 

ซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ โดยหวังให้คนไทยอุดหนุนสินค้าไทย กําไรเป็นของชาติ เพ่ือช่วยเหลือ

ตลอดโซ่อุปทาน  

 

3.1 ความคืบหน้าการจัดตั้งชมรม และแผนพัฒนาชมรมผู้ประกอบการ 

Farmer Shop 

  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สรุปรายละเอียดชมรมผู้ประกอบการ Farmer 

Shop ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม โดยที่ประชุมร่วมพิจารณารายละเอียดและให้ปรับแก้ ดังนี้ 

1) ในเบื้องต้นจะใช้ช่ือ “ชมรมผู้ประกอบการ Farmer Shop” ไปก่อน 

2) วัตถุประสงค์ข้อ 2 ปรับแก้ประโยคเป็น “ต่อยอดและขยายผลชุดความรู้ตัวแบบ

ธุรกิจ Farmer Shop ในการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจแนวใหม่ที่ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรม” 

3) ปณิธานร่วม (Core Values) :  จากคําว่า “สมาคม” ให้ปรับเป็น “ชมรม” และ

ปรับแก้เป็น “ชมรมจะเป็นกลไกของสมาชิกเพื่อเสริมพลังซ่ึงกันและกัน และการสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่จะทําให้สมาชิกยืนหยัดในธุรกิจอย่างยั่งยืน” 

4) กิจกรรมเบื้องต้นในระยะ 6 เดือน ให้ปรับแก้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 จัดทําแผนกลยุทธ์-แผนดําเนินการของชมรม ให้สอดคล้องกับปณิธาน

ร่วม และวัตถุประสงค์  

 ข้อ 2 สร้างโอกาสการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการ

ขับเคล่ือนปณิธาน และวัตถุประสงค์ของชมรม 

 ข้อ 3 จัดประชุมผู้สนใจเพ่ือวางแผนจัดตั้งสมาคม 

 ข้อ 4 จัดตั้งและดําเนินงานระบบฐานข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง  

จากนั้นจึงร่วมกันพิจารณารูปในเอกสารหน้าที่ 3 (ตามรูปด้านล่าง) ซ่ึง ผศ.ดร.

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวสรุปว่าจากรูปน้ีแสดงว่า ชมรมที่จัดตั้งข้ึนจะเป็นตัวกลางเช่ือมระหว่าง

องค์กรภาครัฐกับผู้ประกอบการใช่หรือไม่  
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คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่ผู้ประกอบการมักพบกับทุก

หน่วยงานที่เข้ามาหาผู้ประกอบการ จะมีเป้าหมายมากมาย แต่จะไม่ประสบความสําเร็จ แล้วจะ

แก้ไขอย่างไรได้บ้าง 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ชมรมจะช่วยผู้ประกอบการ แต่ทั้งน้ีต้องมีจุดยืน 

ไม่คล้อยตามหน่วยงานภาครัฐ และไม่เข้าไปติดกับดัก โดยต้องมององค์รวมและให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ  

ซ่ึงที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ 5 ด้าน 

คือ 1) ปัจจัยการผลิต 2) การผลิตได้มาตรฐานคุณภาพ 3) การตลาด 4) สมรรถนะการแข่งขัน 

(อย่างย่ังยืน) และ 5) แบรนด์ และให้ระดับในแต่ละด้านดังภาพ 
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  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาขณะนี้คือ ผู้ประกอบการไม่ได้

หวังพ่ึงหน่วยงานรัฐ แต่เมื่อมีหน่วยงานมากมายที่เข้ามาโดยมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันแล้วจะทํา

อย่างไร เพราะเมื่อเข้ามาแล้วไม่เกิดความยัง่ยืน และเมื่อจบโครงการหรือหมดงบประมาณก็จะจบกนั

ไป เหมือนทํางานแบบวนอยู่ในอ่าง ซ่ึงทําให้รู้สึกเสียดายเงินงบประมาณที่รัฐให้มาทํา 

  ทั้งน้ีการทํางานของผู้ประกอบการเองนั้น ทราบอยู่แล้วว่าต้องพบปัญหา ดังนั้น

ผู้ประกอบการต้องหาทางรับมือแก้ปัญหาไว้ก่อน ต้องเตรียมหาวัตถุดิบของตัวเอง ทุกอย่างต้องมี

การวางแผนล่วงหน้า ซ่ึงมองว่าการศึกษาในปัจจุบันส่ิงที่กําหนดให้นักเรียนเรียนกันในปัจจุบัน ไม่มี

การเรียนการสอนที่จะนําไปใช้ปฏิบัติจริงได้ นี่คืออีกปัญหาหนึ่ง จึงขอเสนอว่าโรงเรียนที่สอน SMEs 

OTOP ต้องมีสถานที่ปฏิบัติจริง ต้องสอนให้รู้จักองค์รวมของการทําธุรกิจ 

  ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวว่า หากจะพิจารณาเป้าหมายของผู้ประกอบการ

แล้วต้องแบ่งตามขนาดธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการรายเล็ก จะมองเพียงเรื่องพ้ืนที่การขาย โดยยังไม่

มุ่งหวังที่จะมองไปยังตลาดต่างประเทศ ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ข้ึนก็จะมองใหญ่กว่า เป็นต้น 

  ที่ประชุมสรุปว่า ชมรมควรจะประชุมหารือกับภาครัฐเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนที่ดีข้ึน

กว่าปัจจุบัน และหวังว่าในที่สุดภาครัฐจะดําเนินการให้โรงเรียนสอนส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีที่ในที่ประชุม

กล่าวถึง โดยสรุปได้ว่า ต้องเป็นโรงเรียนที่เป็นมืออาชีพจริง ที่สอนระดับชาวบ้านได้อย่างเข้าใจง่าย 

เป็นที่ฝึกทักษะ สร้างสมรรถนะในการทําธุรกิจและปฏิบัติได้จริง และการทํางานของหน่วยงาน

ภาครัฐไม่ควรต้ังเป้าแต่เพียงการเพ่ิมจํานวน SMEs/OTOP แต่ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของโซ่อุปทานให้

ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  สําหรับแผนกิจกรรมเบื้องต้นของชมรม คือ 1) สร้างโอกาสเข้าหากระทรวงพาณิชย์/ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ 2) จัดเวทีเล่าเรื่องเหล่านี้ และ 3) ประชุมกลุ่มเป้าหมาย 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ชมรมจะทําหน้าที่เป็นกลไก สร้างเวทีเรียนรู้

ต่อเนื่อง มีเว็บไซต์ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ เป็นผู้นําไปคุยกับรัฐ และหวังว่าในที่สุดภาครัฐจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและสร้างโรงเรียนที่สอนส่ิงที่กล่าวมาให้

เป็นผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง 

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

a. แผนการพัฒนาชมรมผู้ประกอบการ Farmer Shop 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือกับผู้ร่วมการประชุมฯ เนื่องด้วยขณะน้ีมีเงิน

เหลือที่ต้องนําคือ สกว. ผู้ให้ทุนโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 เป็น
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จํานวนเงินเกือบหนึ่งล้านบาท จึงขอถามความคิดเห็นว่ามีแผนท่ีจะใช้เงินเหล่าน้ีดําเนินงานอะไร

หรือไม่/อย่างไร 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ถามว่าหากมีเงินเหลือ และจากที่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัท

ราวาท เคยแจ้งว่าจะให้งบเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ถ้าต้องการทําในขณะนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าขณะน้ีไม่สามารถดําเนินการเรื่องบรรจุภัณฑ์

ได้เนื่องจากส้ินสุดระยะเวลาของโครงการไปเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2556 ที่ผ่านมา ทั้งน้ีเรื่องงบประมาณ

ที่เหลือนั้นเป็นส่วนของการต้ังงบประมาณในเรื่องของการเขียนซอฟแวร์สําหรับใช้ในร้านค้าและการ

ติดตามประเมินสินค้า Farmer Shop ดังนั้นจึงอาจจะเขียนแผนในระยะ 6 เดือน เพ่ือใช้ในการพัฒนา

ชมรมต่อไปได้ เพื่อขอกันงบทดลองและนําไปขอหารือกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ต่อไป 

b. การจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานประกาศเกียรติคุณฯ และเสวนาวิชาการ 

ประจําปี 2556 (วันที่ 16 ก.ย. 2556) 

ในวันงานจะมีการจัดบู๊ทหน้างาน ประกอบด้วย บู๊ท Farmer Shop/ โครงการซ้ือ

ข้าวจากชาวนา/ ตลาดสุขใจ/ ข้าวคุณธรรม/ เครือข่ายผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี และบู๊ทจาก ส.ป.ก.  

สําหรับบู๊ท Farmer Shop จะให้นําร้านกาแฟเมืองกระบี ่ของคุณถนัด เบิกนา มา

จัดบู๊ท ทั้งนี้ คุณถนัด เบิกนา เสนอว่าจะแจกเครื่องด่ืมฟรี (ไม่มีการจําหน่าย) โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัท

ราวาท ขอหารือในรายละเอียดนอกรอบอีกครั้ง เพื่อจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

  ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

  

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

ภาพกิจกรรม 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

(15 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2556) 

 



 

 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

การนําเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer shop 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
  

 
 

  

  
  

การประชุมเจ้าหน้าที่ร้าน Farmer shop รับฟังถึงอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางการแก้ไขร่วมกันในระดับ

ปฏิบัติและระดับนโยบาย วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ ห้อง 204  ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
  

  
  

  

  

  

  

  

  



3-2 

 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
ประชุมร่วมกับคุณสมพงษ์ โหตระไวศยะ สมาชิกโครงการซื้อข้าวจากชาวนา สนใจเป็นตัวแทนนําข้าวหอมมะลิเกิด

บุญ ไปจําหน่ายยังหมู่บ้านหมู่บ้านการ์เดนท์โฮมย่านดอนเมือง 

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ห้อง 204 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer shop และโครงการซื้อข้าวจากชาวนา โดย Farmer shop young 

ambassador วันที่  25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ตลาดนัดกรมป่าไม้ 
  

  
  

โครงการร้าน Farmer shop โดยโครงการซื้อข้าวจากชาวนาออกร้านในงานตลาดนัด “ธงเขียว” เพื่อเป็นการช่วยลด

ภาระค่าครองชีพแก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ตั้งแต่เวลา 

07.00-13.00 น. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

ประชุมเจ้าหน้าที่สรุปโครงการซื้อข้าวจากชาวนาออกร้านตลาดนัดกรมป่าไม้  

วันที่26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ห้อง 204 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชุมหารือสําหรับการจัดตั้งบูท๊ Farmer shop โรงพยาบาลนครธน 

15 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลนครธน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

  

การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer shop คร้ังที่ 8  

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

  

  
  

  
  

ร้าน Farmer shop จัดซุ้มโครงการของขวัญปีใหม่บริการประชาคม มก.  

ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริเวณซุ้มด้านหน้าร้าน Farmer shop คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

การประชุมหารือร่วมกับคุณชปาพันธ์ เงินมูล กรรมการผูจั้ดการบริษัทพันสุข 2008 จํากัด ซึ่งสนใจในการนํา

แนวคิดร้าน Farmer shop ไปดําเนินการจัดตั้งในพื้นที่โครงการของบริษัทพันสุข 2008 จํากัด จ.เพชรบุรี วันที่ 14 

ธันวาคม พ.ศ. 2555 

  

 
 

  

ประชุมสรุปงานการจัดโครงการของขวัญปีใหม ่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2556 ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 
  

 
 

  

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนโครงการร้านค้า Farmer Shop ระหว่างสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์และ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer shop ระยะที่ 2 คร้ังที่ 12/2555  

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556  ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

  
  

การประชุมหารือร่วมกันสําหรับแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง โครงการร้าน Farmer shop และร้านใบจาก  

วันที่ 5 กุมภาพันธุ ์พ.ศ.2556 ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
โครงการร้าน Farmer shop จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อการดูแลสุขภาพดว้ยพืชสมุนไพร วันที่ 20 กุมภา

พันธุ ์พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 5205 ชัน้ 2  อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
โครงการซื้อข้าวจากชาวนา ภายใต้โครงการร้าน Farmer shop ยังได้จัดกิจกรรมติดตามแบรนด์สินค้าข้าวคุณธรรม 

และข้าวเกิดบุญ โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยน้องๆ นิสิต Young Ambassador 

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 บริเวณบู๊ทจําหน่ายสินค้าโซน S ด้านหน้าร้านสหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํากัด  
  

  
  

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2556 ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
การประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer shop แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

  

  
  

  
  

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
การประชุมแนวทางมาตรฐานสินค้า ร้าน Farmer shop ร่วมกับคุณศรุดา โลหะนะ นักวิจัย ชํานาญการ 8 สถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 204 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

  

  
 

โครงการซื้อข้าวจากชาวนาร่วมกับโรงสีไฟเจียเม้ง จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวงานวันรําลึก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ มก. บางเขน 

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556  เวลา 08.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชัน้ 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 
  

  
  

โครงการร้าน Farmer shop ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2556 
  

  
  

การประชุมถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการปฏิบัติงานร้าน Farmer shop 

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยส์ารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop  

วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ศูนยส์ารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214  ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
  

 
  

  

 



 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 4 

ทําเนียบผู้ประกอบการและสมาชิกโครงการ 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 

(15 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2556) 
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ทําเนียบผู้ประกอบการที่ร่วมคัดสรรสินค้าภายใต้โครงการ Farmer Shop 

 

จากการดําเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop มีการ

จัดโครงการคัดเลือกสินค้าร้าน Farmer Shop รวมท้ังส้ินจํานวน 8 ครั้ง มีผู้ประกอบการที่เป็นภาคี

เครือข่ายรวมทั้งส้ิน 236 ราย และมีสินค้าที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการคัดสรรสินค้าทั้งส้ิน 

647 รายการ โดยสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับมาตรฐานที่กําหนด ได้แก่ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มาตรฐาน อย. มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น  

 

ตารางที่ 1  รายชื่อผู้ประกอบการและสินค้าทีผ่่านการคัดเลือก 

ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

1 M088C04 ถังผงพับ กลุ่มแปรรูปเสื่อกกจันทบรูณ์ OTOP 

2 M089A06 ทอฟฟี่รสกะท ิ กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์เขาบายศร ี อย. 

3 M089A07 ทอฟฟี่รสทเุรียน 

(คุณวรรณี บญุสวัสดิ์) 

 

อย. 

4 M089A08 ทอฟฟี่รสถั่ว อย. 

5 M089A10 
ทองม้วนหมูหยอง รส

สาหร่ายทะเล 
อย. 

6 M089A11 
ทองม้วนหมูหยอง รส

พริกเผาปลา 
อย. 

7 M089A12 
ทองม้วนหมูหยอง รส

กุ้ง 
อย. 

8 M089A17 มังคุดกวน อย. 

9 M089A18 สละกวน อย. 

10 M089A19 
ทุเรียนสแน็ค "ป้า

แกลบ" 
อย. 

11 M089A20 ปลากรอบ 3 รส อย. 

12 M089A21 ชมพู่หยี อย. 

13 M089A22 ชมพู่ 3 รส อย. 

14 M003A01 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

(ข้าวซ้อมมือ) 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย์นาดีน้อย 

OTOP 

15 M003A02 ข้าวกล้องหอมมะลิ OTOP 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

เพาะงอก (คุณประยูร ทองโสม) 

16 M003A03 ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ OTOP 

17 M004A01 

เครื่องดื่มธัญพืช "ซอง

เดอร์" ผสมงาดําหวาน

น้อย 

บริษัทซองเดอร์ ไทยออร์กานิค 

ฟู๊ด จํากัด 

(คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์) 

อย., ฮาลาล 

18 M004A02 
เครื่องดื่มธัญพืช "ซอง

เดอร์" ผสมงาดํารสจืด 
อย.,ฮาลาล 

19 M004A03 
เครื่องดื่มธัญพืช "ซอง

เดอร์" ผสมโกโก้ 
อย.,ฮาลาล 

20 M004A04 
เครื่องดื่มธัญหาร "ซอง

เดอร์" รสวานิลา 
อย., ฮาลาล 

21 M004A05 ซุปงาดํา อย. 

22 M004A06 ซุปงาดําน้ําขิง อย., HACCP 

23 M004A07 โจ๊กข้าวกล้องผสมผัก อย. 

24 M004A08 
โจ๊กข้าวกล้องงอก 

เห็ดหอม 
อย. 

25 M004A09 วีทเจิร์ม (จมกูข้าวสาลี) อย. 

26 M004A10 ซองเดอร์ เกรนน่า อย., ฮาลาล 

27 M004A11 ซองเดอร์ เกรนนี ่
บริษัทซองเดอร์ ไทยออร์กานิค 

ฟู๊ด จํากัด 

(คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์) 

อย. 

28 M004A12 เกรนน่า แบบกระปกุ อย.,ฮาลาล 

29 M004A13 เกรนนี ่แบบกระปุก ฮาลาล 

30 M004A14 เกรนนีมี่ดี อย.,ฮาลาล 

31 M005A01 ลําไยอบแห้ง เนื้อสีทอง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรปู บ้าน

ต้นผ้ึง 

(คุณยุพิน อนใุจ) 

OTOP 

32 M005A05 
เครื่องดื่มลําไย

สําเร็จรูป 
OTOP 

33 M005A08 
เครื่องดื่มลําไย

สําเร็จรูปจากธรรมชาติ 
OTOP 

34 M006A01 น้ําผึ้งดอกไม้นานาพันธุ ์ OTOP 

35 M007B04 พฤกษาเวช น้ํามัน กลุ่มน้ํามันเหลือง ตราพฤกษา มผช. 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

เหลือง 24 cc. เวช (คุณปณุณภา เปรมปรี) 

36 M007B06 
พฤกษาเวช น้ํามัน

เหลือง 10 cc. 
 มผช. 

37 M008A01 
ตราเฮิร์บนทั ข้าว

เกรียบกุ้งหน้าหมูหยอง 

กลุ่มเกษตรกรและสก.ต.ปลาย

บาง 
OTOP 

38 M008A02 
ตราเฮิร์บนทั ถั่วลิสง

ทอดสมุนไพร 
(คุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย) OTOP 

39 M010A01 
นมปรงุแต่งพาสเจอร์

ไรส์ รสสตรอเบอร์รี ่

สหกรณ์โคนมนครปฐม 

(คุณกนกวรรณ) 

อย. 

40 M010A02 
นมปรงุแต่งพาสเจอร์

ไรส์ รสกาแฟ 
อย. 

41 M010A03 
นมปรงุแต่งพาสเจอร์

ไรส์ รสโกโก้ 
อย. 

42 M010A04 
นมปรงุแต่งพาสเจอร์

ไรส์ รสจืด 
อย. 

43 M010A05 
นมปรงุแต่งพาสเจอร์

ไรส์ รสหวาน 
อย. 

44 M010A06 
นมพาสเจอร์ไรส์ รส

หวานผสมวุ้นมะพร้าว 
อย. 

45 M011B01 
สบู่สมุนไพรเปลือก

มังคุด (แพ๊ก 3 ช้ิน) 
กลุ่มบ้านสมนุไพรคีรีวงศ์ OTOP 

46 M011B02 
สบู่สมุนไพรเปลือก

มังคุด 
(คุณชวลี เพชรประภากร) OTOP 

47 M013C01 ขวดสมุนไพรทรายหอม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน 2 ศิลป์ OTOP 

48 M013C02 
ทรายสมุนไพร กล่ิน

ตะไคร้หอม 
(คุณมัลลิกา เจริญกาล) OTOP 

49 M015B01 เคียงมูล ถ่านดูดกลิ่น 

บริษัทเคียงมลูพลังงานย่ังยืน 

(คุณสมทิศ สุนากร) 

OTOP 

50 M015B02 เคียงมูล ผงถ่านไม้ไผ่ OTOP 

51 M015B03 
เคียงมูล แชมพูสัตว์

เล้ียง 
OTOP 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

52 M015B04 เคียงมูล น้ําส้มควันไม้ OTOP 

53 M016B02 น้ํามนัมะรุม 

กลุ่ม Seed of Health 

(คุณศิริวรรณ โชติโยธิน) 

OTOP 

54 M016B04 
น้ํามนันวดมะรุม

(สเปรย์) 
OTOP 

55 M016B05 ข้ีผ้ึงมะรมุ OTOP 

56 M016B08 สีผ้ึงมะรมุ ส้ม OTOP 

57 M017A01 พริกแกงมัสมัน่ 

บริษัทแม่เกตอุุตสาหกรรม

อาหารไทย จาํกัด 

อย., ฮาลาล 

58 M017A02 พริกแกงส้มปรุงสําเร็จ อย., ฮาลาล 

59 M017A03 พริกแกงกะหรี ่ อย. 

60 M017A04 พริกแกงต้มยาํ อย., ฮาลาล 

61 M017A05 พริกแกงเขียวหวาน อย., ฮาลาล 

62 M017A06 พริกแกงเผ็ด 

บริษัทแม่เกตอุุตสาหกรรม

อาหารไทย จาํกัด 

อย., ฮาลาล 

63 M017A07 พริกแกงแพนง อย., ฮาลาล 

64 M017A08 พริกแกงมัสมัน่ อย. 

65 M017A09 พริกแกงส้มปรุงสําเร็จ อย., ฮาลาล 

66 M017A10 พริกแกงกะหรี ่ อย., ฮาลาล 

67 M017A11 พริกแกงต้มยํา อย., ฮาลาล 

68 M017A12 พริกแกงเขียวหวาน อย., ฮาลาล 

69 M017A13 พริกแกงเผ็ด อย., ฮาลาล 

70 M017A14 พริกแกงแพนง อย., ฮาลาล 

71 M017A15 พริกเผาหวาน อย., ฮาลาล 

72 M017A16 
ข้าวตังน้ําพริกเผาหมู

หยอง 

บริษัทแม่เกตอุุตสาหกรรม

อาหารไทย จาํกัด 

OTOP 

73 M017A17 ข้าวตังเนยสด OTOP 

74 M017A18 ข้าวตังเนยสดโรยงา OTOP 

75 M017A19 
ข้าวตังเนยกระเทียมอบ

เนย 
OTOP 

76 M017A20 ข้าวตังธัญพืช อย. 

77 M017A21 ข้าวตังเนยสดมะพร้าว อย. 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

อ่อน 

78 M017A22 ข้าวตังหมูพริกไทยดํา อย. 

79 M018A01 เห็ดโคนญี่ปุ่นในซีอ๊ิว ฟาร์มต้นเห็ดปริญญา มผช. 

80 M018A02 น้ําพริกเห็ดสามอย่าง (คุณธนิดา สงวนสิน) OTOP 

81 M019B01 
สบู่นมแพะ ผสม

ขมิ้นชัน 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม

แพะ 

(คุณสุไฮลา แสงจันทร์) 

OTOP 

82 M019B02 สบู่นมแพะ ผสมมะขาม OTOP 

83 M019B03 
สบู่นมแพะ ผสมเปลือก

มังคุด 
OTOP 

84 M019B04 
สบู่นมแพะ ผสมเมล็ด

กาแฟ 
OTOP 

85 M019B05 
สบู่นมแพะ สูตร

ธรรมชาติ 
OTOP 

86 M020B01 แชมพูอัญชัญ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมพู

พันธ์ทิพย์ 

(คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์) 

OTOP 

87 M020B02 แชมพูมะกรูด OTOP 

88 M020B03 ครีมนวดมะกรูด OTOP 

89 M020B04 
ครีมสมานรอยเท้าแตก 

มือ-ส้นเท้า 
OTOP 

90 M020B05 สมุนไพรระงบักล่ินกาย OTOP 

91 M020B06 สมุนไพรระงบักล่ินเท้า OTOP 

92 M020B07 สบู่มะเฟือง OTOP 

93 M020B08 สบู่มังคุด OTOP 

94 M020B09 Special Shampoo OTOP 

95 M020B10 Hair Tonic OTOP 

96 M020B11 แชมพูอัญชัญ OTOP 

97 M020B12 แชมพูมะกรูด OTOP 

98 M021B01 โรลออนสารส้ม (เขียว) กลุ่มโรลออนสารส้มและ

สมุนไพร 

(คุณชาติชาย รงค์ทอง) 

OTOP 

99 M021B02 โรลออนสารส้ม (ขาว) OTOP 

100 M021B03 โรลออนสารส้ม (น้ํา OTOP 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

เงิน) 

101 M021B04 โรลออนสารส้ม OTOP 

102 M021B05 โรลออนสารส้ม สเปรย์ OTOP 

103 M022A01 น้ํามังคุด 2 ขวด 
กลุ่มผลิตพืชสมุนไพร ตรา

พุทธรักษา 

(คุณภัสส์ธร ตัณมณี) 

อย. 

104 M022A02 น้ําสํารอง 6 กระป๋อง อย., มผช. 

105 M022A03 สํารอง แบบผง OTOP 

106 M022A04 ผักโขม แบบผง OTOP 

107 M023A01 
มะขามแก้ว "รัญจวน" 

รสกล้วย 

ร้านรัญจวน 

(คุณรัญจวน จิตขาว) 

OTOP 

108 M023A02 
มะขามแก้ว "รัญจวน" 

รสขิง 
OTOP 

109 M023A03 
มะขามแก้ว "รัญจวน" 

รสบ๊วย 
OTOP 

110 M023A04 
มะขามแก้ว "รัญจวน" 

รสด้ังเดิม 
OTOP 

111 M023A05 
มะขามแก้ว "รัญจวน" 

รสขิง 
OTOP 

112 M024A01 กล้วยอบเล็บมือนาง 
บริษัท ศรีภา เอส.ที.ไอ. มาเก็ต

ติ้ง (1995 
อย., ฮาลาล 

113 M024A02 กล้วยอบเล็บมือนาง 
บริษัท ศรีภา เอส.ที.ไอ. มาเก็ต

ติ้ง (1995) 

(คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ) 

อย., ฮาลาล 

114 M024A03 
ชุดของขวัญกล้วยอบ

เล็บมือนาง 
อย. 

115 M024A04 กล้วยเล็บมือนาง(สด) OTOP 

116 M025A01 
ชุดของขวัญชาใบ

หม่อน 
บริษัท ซี.เค.อินดัสทรี ่(2000) 

จํากัด 

(คุณกาญจนา คูหากาญจน์) 

IFOAM, ฮา

ลาล, มผช., 

อย. 

117 M025A02 ชาธรรมชาติ 

IFOAM, ฮา

ลาล, มผช., 

อย. 

118 M025A03 ชาสามรส IFOAM, ฮา
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มาตรฐาน

สินค้า 

ลาล, มผช., 

อย. 

119 M025A04 ชา ผสมดอกมะลิ 
อย., ฮาลาล, 

IFOAM 

120 M025A05 ชา ผสมกุหลาบ 
อย., ฮาลาล, 

IFOAM 

121 M025A06 ชา ผสมมะตมู 
อย., ฮาลาล, 

IFOAM 

122 M025A07 ชา ผสมดอกคําฝอย 
อย., ฮาลาล, 

IFOAM 

123 M025A08 ชา 100% 

IFOAM, ฮา

ลาล, มผช., 

อย. 

124 M025A09 ชาธรรมชาติ 
อย., ฮาลาล, 

IFOAM 

125 M025A10 ชาสามรส 

IFOAM, ฮา

ลาล, มผช., 

อย. 

126 M025A11 
ถั่วเหลืองอบกรอบ รส

ต้นตํารบั 
อย. 

127 M025A12 
ถั่วเหลืองอบกรอบ 

ปรุงรส 
อย. 

128 M025A13 
ถั่วเหลืองอบกรอบ 

รสพิซซ่า 
อย. 

129 M025A14 
ถั่วเหลืองอบกรอบ รส

บาร์บีคิว 
อย. 

130 M025A15 
ถั่วเหลืองอบกรอบ รส

ต้นตําหรับ 
อย. 

131 M025A16 
ถั่วเหลืองอบกรอบ 

ปรุงรส 
อย. 
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สินค้า 

132 M025A17 
ถั่วเหลืองอบกรอบ 

รสพิซซ่า 
อย. 

133 M025A18 
ถั่วเหลืองอบกรอบ รส

ต้นตําหรับ 
อย. 

134 M025A19 
ถั่วเหลืองอบกรอบ 

ปรุงรส 
อย. 

135 M026A01 

ชุดปลาการ์ตนู

ของขวัญ(แพ็ค 3) 

มะม่วงหิมพานต์ 

บริษัท พรทิพย์ (ภูเกต็) จํากัด 

(คุณปพนวัฒน์ ฉินธนทรัพย์) 

อย. 

136 M026A02 

ชุดปลาการ์ตนู

ของขวัญ(แพ็ค 3) ปลา

ฉิ้งฉ้าง 

อย. 

137 M026A03 
กุ้งเสียบแฟนซีกรอบ 3 

รส 
อย., ฮาลาล 

138 M026A04 
กุ้งเสียบแฟนซี รสต้ม

ยํากุ้งกรอบ 
อย., ฮาลาล 

139 M026A05 
กุ้งเสียบแฟนซี รสยํา

เศรษฐีทะเล 
อย., ฮาลาล 

140 M026A06 ปลาข้าวสารกรอบ อย. 

141 M026A07 
ปลาข้าวสารกรอบปรงุ

รส (เข็มขัด) 
อย. 

142 M026A08 น้ําพริกสําเรจ็รูป 

บริษัท พรทิพย์ (ภูเกต็) จํากัด 

(คุณปพนวัฒน์ ฉินธนทรัพย์) 

อย. 

143 M026A09 
ปลาข้าวสารกรอบ

ธรรมชาติ (เข็มขัด) 
อย. 

144 M026A10 
ปลาข้าวสารกรอบ รส

วาซาบิ (เข็มขัด) 
อย. 

145 M026A11 
กุ้งเสียบ รสด้ังเดิม 

(เข็มขัด) 
อย., ฮาลาล 

146 M026A12 
ต้มยํากุ้งกรอบ (เข็ม

ขัด) 
อย., ฮาลาล 
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สินค้า 

147 M026A13 
ยําเศรษฐีทะเล (เข็ม

ขัด) 
อย., ฮาลาล 

148 M026A15 
ปลาข้าวสารกรอบ รส

ธรรมชาติ 
อย., ฮาลาล 

149 M026A17 
ปลาข้าวสารกรอบ รส

วาซาบิ 
อย., ฮาลาล 

150 M026A18 
ปลาข้าวสารกรอบ 

ปรุงรส 
อย., ฮาลาล 

151 M026A25 กุ้งเสียบแฟนซี ด้ังเดิม อย. 

152 M027B01 น้ํามนัมะพร้าว 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภณัฑ์

น้ํามนัมะพร้าว บ้านประดู่ลาย 
OTOP 

153 M028A01 ไชโป้ว 3 รส ไชโป้วสามรส ครูประไพ OTOP 

154 M029B01 อรรถ แชมพูใบบัวบก 

อรรถ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและ

เส้นผม สามพราน 

(คุณพัชรัฐ อ่ิมปติิวงษ์) 

OTOP 

155 M029B02 อรรถ แชมพูมะกรูด OTOP 

156 M029B03 อรรถ สเปรย์บํารุงผม OTOP 

157 M029B04 อรรถ โลช่ันใบบัวบก OTOP 

158 M029B05 
อรรถ น้ํามันงาผสมเถ้า

ทอง 
OTOP 

159 M029B06 
อรรถ โลช่ัน

มะขามป้อม 
OTOP 

160 M030A01 
ไพรทิพ กระเจี๊ยบ

กรอบ ด้ังเดิม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 

(คุณสะอาด จึงสมานญาติ) 

อย. 

161 M030A02 
ไพรทิพ กระเจี๊ยบ

กรอบ สาหร่าย 
อย. 

162 M030A03 
ไพรทิพ กระเจี๊ยบ

กรอบ ต้มยํา 
อย. 

163 M030A04 
ไพรทิพ กระเจี๊ยบ

กรอบ ลาบ 
อย. 

164 M030A05 
ไพรทิพ กระเจี๊ยบ

กรอบ วาซาบิ 
อย. 
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มาตรฐาน

สินค้า 

165 M030A06 
ไพรทิพ บร๊อกโคล่ี

กรอบ ด้ังเดิม 
อย. 

166 M030A07 
ไพรทิพ บร๊อกโคล่ี

กรอบ สาหร่าย 
อย. 

167 M030A08 
ไพรทิพ บร๊อกโคล่ี

กรอบ วาซาบิ 
อย. 

168 M031A01 กาแฟสําเรจ็รปู 3 in 1 
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจงัหวัด

ชุมพร 
อย., ฮาลาล 

169 M032A01 มะคาเดเมีย เกรดA 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย 
OTOP 

170 M032A02 มะคาเดเมีย เกรดB (คุณนรรถพล สุโพธิ์) OTOP 

171 M033A01 ข้าวเกิดบุญ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย HACCP, GMP 

172 M033A02 ข้าวเกิดบุญ (คุณบุญเกิด ภานนท์) HACCP, GMP 

173 M034A03 
ข้าวคุณธรรม ข้าว

กล้องหอมมะลิ 105 
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ /เครือข่าย

คุณค่าชาวนาคุณธรรม 

(คุณนิคม เพรชผา) 

IFOAM 

174 M034A04 
ข้าวคุณธรรม ข้าวหอม

มะลิแดง 
IFOAM 

175 M034A07 
ข้าวคุณธรรม ข้าว

กล้องหอมนิล 
IFOAM 

176 M035A01 ไข่ไก ่ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ GMP 

177 M036A01 
เลือดจระเข้ (30 

แคปซูล) 
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด วานิไทย อย. 

178 M036A02 
เลือดจระเข้ (100 

แคปซูล) 
(รศ.ดร.วิน เชยชมศรี) อย. 

179 M037A01 โปรตีนเกษตร 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

อย. 

180 M037A02 คุกกี้(เจ) อย. 

181 M037A03 บะหมี่อบแห้ง อย. 

182 M037A04 ข้าวกาบาไรซ์ อย. 

183 M037A05 ชีวจิตสําเร็จรปู อย. 
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184 M037A06 นมถั่วเหลือง อย. 

185 M037A07 น้ําปลาหวาน อย. 

186 M037A08 
น้ํานมถ่ัวเหลืองเข้มข้น 

ไขมันต่ํา 
อย. 

187 M037A09 น้ําขิง อย. 

188 M037A10 น้ําตะไคร้ผสมใบเตย อย. 

189 M037A11 น้ํากระเจี๊ยบ อย. 

190 M037A12 น้ําเสาวรส อย. 

191 M037A13 น้ํามะขาม อย. 

192 M037A14 น้ํามะตูม อย. 

193 M037A15 น้ําดื่มเกษตร อย. 

194 M038A01 green oak 

บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส 

จํากัด 

IFOAM 

195 M038A02 กวางตุง้ IFOAM 

196 M038A03 บวบ IFOAM 

197 M038A04 มะนาว IFOAM 

198 M038A05 butter head IFOAM 

199 M038A06 green log IFOAM 

200 M038A07 french bean IFOAM 

201 M038A08 baby corn IFOAM 

202 M039A01 น้ําฟักข้าว 

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่า

มะขาม 

อย. 

203 M039A02 ขนมเปี๊ยะฟักข้าว อย. 

204 M039A03 
ขนมเปี๊ยะฟักข้าว โรย

งา 
อย. 

205 M042A01 มะเขือเทศราชินีสด 

วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม 

อย. 

206 M042A02 มะเขือเทศราชินีอบแห้ง อย. 

207 M042A03 
มะเขือเทศราชินีอบแห้ง 

3 รส 
อย. 

208 M042A04 
มะเขือเทศราชินีอบแห้ง 

รสบ๊วย 
อย. 
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209 M042A05 
มะเขือเทศราชินีอบแห้ง 

รสด้ังเดิม 
อย. 

210 M042A06 
มะเขือเทศราชินีอบแห้ง 

รสบ๊วย 
วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม 

อย. 

211 M042A07 
มะเขือเทศราชินีอบแห้ง 

3 รส 
อย. 

212 M106B01 น้ําหมกัมูลสุกร ฝาแดง 
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการ

อาหารสัตว์ 
GMP 

213 M106B02 น้ําหมกัมูลสุกร ฝาทอง (คุณสุกัญญา จัตตุพรพงษ์) GMP 

214 M107A01 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

ใหญ่ (คุณแกง็  ศรีเกิด) 
OTOP 

215 M108B01 น้ํามนัเหลืองนวดตัว 

แม่บ้านโปร่งสําโหรง 

OTOP 

216 M108B02 น้ํามนัว่านเสลดพังพอน OTOP 

217 M108C01 เบาะนัง่ 3 พับ ผ้าร่ม OTOP 

218 M108C02 เบาะนัง่ ต่างระดับ OTOP 

219 M108C03 เบาะนัง่ อเนกประสงค์ แม่บ้านโปร่งสําโหรง OTOP 

220 M109B01 แชมพู เทียนกิง่ 

กลุ่มนิสาสมุนไพร 

OTOP 

221 M109B02 ครีมนวด เทียนกิ่ง OTOP 

222 M109B03 แชมพู อัญชัญ OTOP 

223 M109B04 ครีมนวด อัญชัญ OTOP 

224 M109B05 แชมพู ว่านหางจระเข้ OTOP 

225 M109B06 
ครีมนวด ว่านหาง

จระเข้ 
OTOP 

226 M109B07 แชมพู มะกรดู OTOP 

227 M109B08 ครีมนวด มะกรูด OTOP 

228 M109B09 แชมพู ประคําดีควาย OTOP 

229 M109B10 
ครีมนวด 

ประคําดีควาย 
OTOP 

230 M110A01 ขนมงาดํา รสน้ําผึ้ง บ.เทลลาพลัส (ประเทศไทย) อย. 
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231 M110A03 ขนมงาเพื่อสุขภาพ จํากัด อย. 

232 M110A04 ถั่วเหลืองอบกรอบ อย. 

233 M110A05 ถั่วขาวอบกรอบ อย. 

234 M110A06 
ถั่วเหลืองผิวดําอบ

กรอบ 
อย. 

235 M110A07 ถั่วเบญจรงค์อบกรอบ อย. 

236 M110A08 
งาหม่อน(ลูกเดือยงา

หม่อนรสทิพย์) 
อย. 

237 M110A09 
งาดํา(ลูกเดือยงาดํารส

ทิพย์) 
อย. 

238 M110A10 งาขาวรสน้ําผ้ึง อย. 

239 M110A11 
ข้าวกล้องงาหม่อนรส

ทิพย ์
อย. 

240 M110A12 งาดํารสน้ําผึ้ง อย. 

241 M110B01 น้ํามนังาสกัดเย็น อย. 

242 M111B01 แชมพูผิวมะกรูด 

PS. สมุนไพร 

OTOP 

243 M111B02 ครีมนวดผิวมะกรูด OTOP 

244 M111B03 น้ํามนังาสกัดเย็น OTOP 

245 M111B04 สบู่เหลวว่านหางจระเข้ OTOP 

246 M111B05 พิมเสนน้ํามะกรูด OTOP 

247 M112A01 ปลาจิ้งจ้างอบสมุนไพร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาอบ

สมุนไพร 

(คุณวิภาวัลย์  อุดมพงพันธ์) 

OTOP 

248 M112A02 
ปลาจิ้งจ้างรส

ธรรมชาติ 
OTOP 

249 M112A03 ปลาข้าวสารอบกรอบ OTOP 

250 M112A04 กุ้งเสียบสามรส OTOP 

251 M113A01 
ขนมปงัสังขยานมสด 

ไส้ใบเตย ร้านปังพอนด์ 

(คุณสุภาภรณ์  ตั้งภทัรโชค) 

OTOP 

252 M113A02 
ขนมปงัสังขยานมสด 

ไส้ช็อคโกแลต 
OTOP 
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253 M113A03 
ขนมปงัสังขยานมสด 

ไส้ชานม 
OTOP 

254 M113A04 
ขนมปงัไส้หมหูยอง 

แบบปอนด์ 
OTOP 

255 M113A05 
ขนมปงัไส้ลูกเกด แบบ

ปอนด์ 
OTOP 

256 M113A06 
ขนมปงันุ่มนิม่ หน้าเนย

สด 
OTOP 

257 M114A01 ปลาเค็มอบโอโซน วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน 

(คุณนพดล  แก้วช่วงศรี) 

OTOP 

258 M114A02 ไข่เค็มน้ําโอโซน OTOP 

259 M115A01 ข้าวยําเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชะแม 

(คุณลาวัลย์  สุวรรณเรืองศรี) 

OTOP 

260 M115A02 เต้าค่ัวเพื่อสุขภาพ OTOP 

261 M115A03 ขนมลากรอบ OTOP 

262 M115A04 ขนมถั่วงาขาว OTOP 

263 M115A05 ขนมถั่วงาดํา OTOP 

264 M115A06 น้ําตาลแว่น OTOP 

265 M115A07 ขนมโก๋จากตาลโตนด OTOP 

266 M116A01 เห็ดหยอง เจ 

หจก.เจโปรดักส์ 

(คุณนิดา  ตรีสุชน) 

OTOP 

267 M116A02 
I Shape กาแฟเสริม

สุขภาพ 
OTOP 

268 M116A03 หมูหยองเจ OTOP 

269 M116A04 ปลาหมึกเส้นเจ OTOP 

270 M117B01 สบู่ดอกเกลือสมุนไพร 

กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหนัทอง 

(คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์) 

มผช. 

271 M117B02 
เกลือขัดผิวสมุนไพร

พิเศษ 
มผช. 

272 M117B03 
เกลือขัดหน้าสมุนไพร

พิเศษ 
มผช. 

273 M117B04 ดอกเกลือสําหรับแช่ มผช. 

274 M117B05 เกลือขัดผิวในน้ําแร่ มผช. 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

275 M117B06 เกลือขัดผิวในน้ํานม มผช. 

276 M117B07 ครีมสมนุไพร มผช. 

277 M117B08 สบู่เหลว มผช. 

278 M117B09 น้ํามนับํารุงผิว มผช. 

279 M117B10 ดอกเกลือ มผช. 

280 M118B01 ผ้าห่มนวมสามฤดู 

วิสาหกิจชุมชนผ้านวมบ้านดอน

คา 

(คุณกริชฐ์ชัย  ภูพิชิต) 

OTOP 

281 M118B02 ผ้าห่มนวมสามฤดู OTOP 

282 M118B03 
ผ้าห่มนวมสามฤดู 

พร้อมถุง 
OTOP 

283 M118B04 เบาะรองนั่ง OTOP 

284 M119A01 โรตีสายไหม 
สายไหมเฮียก่าํ 

(คุณกนกวรรณ  อรุณวัฒนาโช

ยา) 

OTOP 

285 M119A02 โรตีกรอบ OTOP 

286 M119A03 
ไอศกรีมผลไม้ตาม

ฤดูกาล 
OTOP 

287 M120B01 น้ํามนัเหลือง 

โกลด์ครอสกากบาททอง จาํกัด 

(คุณสมเกียรติ  จันทร์เทวาพิชิต) 

OTOP 

288 M120B02 น้ํามนัเหลือง OTOP 

289 M120B03 น้ํามนัเหลือง OTOP 

290 M120B04 น้ํามนัเหลือง OTOP 

291 M121A01 
PINEAPPLE CIDER 

VINEGAR บ.ไทยรสทิพย์ จํากัด 

(คุณถีร  โอบนิธิชา) 

อย., ฮาลาล 

292 M121A02 
PINEAPPLE CIDER 

VINEGAR 
อย., ฮาลาล 

293 M122B01 
น้ําอบไทย จากกุหลาบ

ธรรมชาติ 

สิริกร เฮอร์เบอร์ ฮับ 

OTOP 

294 M122B02 น้ําปรุงชาววัง OTOP 

295 M122B03 น้ําปรุงชาววัง OTOP 

296 M122B04 น้ําปรุงชาววัง OTOP 

297 M122B05 
น้ําหอมดอกไม้ไทย 

โมก 
OTOP 
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สินค้า 

298 M122B06 น้ําหอมดอกไม้ไทย ปีบ OTOP 

299 M122B07 
น้ําหอมดอกไม้ไทย 

ราตร ี

สิริกร เฮอร์เบอร์ ฮับ 

OTOP 

300 M122B08 
น้ําหอมดอกไม้ไทย 

มะลิ 
OTOP 

301 M122B09 
น้ําหอมดอกไม้ไทย 

ลีลาวดี 
OTOP 

302 M122B10 
น้ําหอมดอกไม้ไทย 

กุหลาบ 
OTOP 

303 M122B11 
น้ําหอมดอกไม้ไทย 

แก้ว 
OTOP 

304 M122B12 น้ําอบไทย จากมะลิ OTOP 

305 M123A01 
ข้าวเกรียบปลา

สมุนไพร 

ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร "ทรัพย์

เจริญ" 
OTOP 

306 M123A02 ข้าวเกรียบกุง้ (คุณพูลทรัพย์  พิชิตวิจัย) OTOP 

307 M124A01 น้ําตาลโตนดแท ้

กลุ่มแปรรูปตาลโตนด ต.หนอง

กะป ุ

OTOP 

308 M124A02 น้ําตาลโตนดปึก OTOP 

309 M124A03 
น้ําตาลสดแท้ พร้อม

ด่ืม 
OTOP 

310 M124A04 
น้ําตาลสดแท้ พร้อม

ด่ืม 
OTOP 

311 M124A05 ขนมตาล เมืองเพชร OTOP 

312 M125A02 กล้วยธัญพืชอบกรอบ อย. 

313 M125A04 ขนมปงัขาไก่ ธัญพืช อย. 

314 M125A05 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

น้ําตาลโตนด 

สํารับโบราณ 

อย. 

315 M125A06 กล้วยกวนข้าวต้มมัด อย. 

316 M125A07 ผลไม้ชุบช็อคโกแลต อย. 

317 M125A08 ขนมผิง อย. 
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318 M125A09 
มะม่วงกวน หยิบดอกกุ

หลาย 
อย. 

319 M125A11 สับปะรดกวน อย. 

320 M125A12 กล้วยกวน ใส่ตะกร้า อย. 

321 M125A13 กล้วยทิพรส อย. 

322 M125A14 ขนมปงักรอบงา อย. 

323 M125A15 ขนมปงัไส้งาดํา อย. 

324 M125A16 คุกกี้ธัญพืชรวม อย. 

325 M125A17 ขนมงา อย. 

326 M125A18 ฟรุตตี้ผลไม ้ อย. 

327 M125A19 กล้วยกวน อย. 

328 M125A20 
กล้วยกวน หยิบดอกกุ

หลาย 
อย. 

329 M126A01 ส้มแขกกวน 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

(คุณกมล พูลสวัสดิ์) 

OTOP 

330 M126A02 ส้มแขกแช่อ่ิม OTOP 

331 M126A03 ส้มแขกอบน้ําผ้ึงรวง OTOP 

332 M126A04 แยมส้มแขก OTOP 

333 M127A01 ทุเรียนทอดกรอบ กลุ่มผู้ประกอบการค้าตลาดบ้าน

เพ 

(คุณจิรายุส เฮงแสงรุ้ง) 

OTOP 

334 M127A02 ทุเรียนทอดกรอบ OTOP 

335 M128A01 ทองม้วน รสต้นตํารบั 

บ. เวอร์จิ้น โคโค ้จํากัด 

(คุณปราโมทย์ ไชยอุฬาร) 

อย., ฮาลาล 

336 M128A02 ทองม้วน รสกาแฟ อย., ฮาลาล 

337 M128A03 ทองม้วน รสชาเขียว อย., ฮาลาล 

338 M128A04 
เกร็ดทองม้วนราด

ช็อกโกแลต 
อย., ฮาลาล 

339 M128A05 
แผ่นทองม้วนสอดไส้

ช็อกโกแลต 
บ. เวอร์จิ้น โคโค ้จํากัด 

(คุณปราโมทย์ ไชยอุฬาร) 

อย., ฮาลาล 

340 M128A06 ทองม้วนชุบช็อคโกแลต อย., ฮาลาล 

341 M128A07 ผลไม้ชุบช็อคโกแลต สยามบานาน่า อย., ฮาลาล 
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342 M130A01 
กล้วยทอดกรอบ รส

บาร์บีคิว 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

343 M130A02 
กล้วยทอดกรอบ รส

สาหร่าย 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

344 M130A03 
กล้วยทอดกรอบ 

รสพิซซ่า 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

345 M130A04 
กล้วยทอดกรอบ รสปา

ปริก้า 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

346 M130A05 
กล้วยทอดกรอบ รส

ลาบ 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

347 M130A06 
กล้วยทอดกรอบ รส

มะเขือเทศ 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

348 M130A07 กล้วยทอดกรอบ รสไก่ 
อย., ฮาลาล, 

มผช. 

349 M130A08 กล้วยทอดกรอบ รสกุ้ง 
อย., ฮาลาล, 

มผช. 

350 M130A09 
กล้วยทอดกรอบ 

รสช็อคโกแลต 
อย., มผช. 

351 M132A01 จมูกข้าวหอมนิล 

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกร

ทุ่งสมอ 

(คุณสนอง สอนใจ) 

อย., มผช. 

352 M132A02 
จมูกข้าวกล้องหอม

มะลิแดงผสมงาดํา 
อย., มผช. 

353 M132A03 จมูกข้าวอบกรอบ อย., มผช. 

354 M132A04 
จมูกข้าวกล้องหอม

มะลิแดง 
อย., มผช. 

355 M132A05 
ข้าวกล้องหอมมะลิ

เพาะงอก 
อย., มผช. 

356 M133A01 คุกกี้ลําไยอบกรอบ คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต 

(คุณรําไพศรี อติเปรมินทร์) 

อย. 

357 M133A02 เครื่องดื่มลําไยชนิดผง อย. 

358 M134A01 ทองอัฐรวมรส ปลายจวัก 

(คุณคมสันต์ ขวัญเสน่ห์) 

อย. 

359 M134A02 กรอบทอง อย. 
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360 M134A03 ข้าวพองรสชีส อย. 

361 M134A04 ข้าวพองสมุนไพร อย. 

362 M134A05 ข้าวแต๋นน้ําแตงโม อย. 

363 M135A01 คุกกี้ 5 รส 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์สุขภาพ 

(คุณปุณิกา วุฒิเทียน) 

อย. 

364 M135A02 น้ํานมข้าวโพด อย. 

365 M135A04 น้ําลูกเดือย อย. 

366 M135A05 
น้ําข้าวกล้องงอกผสม

ธัญพืช 
อย. 

367 M136A01 ขนมสาลี ่6 กลิ่น 

เอกชัยสาล่ีสุพรรณ จํากัด 

(คุณพรพิมล แสงศรีกม) 

อย. 

368 M136A02 ขนมลูกเต๋า 3 ไส้ อย. 

369 M136A03 ครองแครง 3 รส อย. 

370 M136A04 ขนมเปี๊ยะ อย. 

371 M136A05 ขนมชิ้น อย. 

372 M136A06 โสมนัส อย. 

373 M136A07 ทองม้วนหมูหยอง อย. 

374 M137A01 ไชโป้วหวาน ชนิดหัว 

ไชโป้วหวาน แม่กิมฮวย 

(คุณทิพวัลย์ แววทอง) 

อย. 

375 M137A02 ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย อย. 

376 M137A03 
ไชโป้วหวาน ชนิดสับ

ละเอียด 
อย. 

377 M137A04 ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น อย. 

378 M137A05 
ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 3 

รส 

ไชโป้วหวาน แม่กิมฮวย 

(คุณทิพวัลย์ แววทอง) 
อย. 

379 M138A01 น้ํายาซักผ้า 

เกสรไหมหอม 

(คุณเกสร ดีมานพ) 

OTOP 

380 M138A02 
น้ํายาอาบผ้าไหม (ชนิด

อยู่ทรง) 
OTOP 

381 M138A03 
น้ํายาอาบผ้าไหม (ชนิด

นุ่ม) 
OTOP 

382 M139A01 กุนเชียงซอสหอม อาหารดีมีคุณฯ 

(คุณลัดดาพร บุญเรือง) 

อย. 

383 M139A02 หมูแท่งอบกรอบ อย. 
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384 M139A03 หมูแผ่นอบกรอบ อย. 

385 M139A05 หมูหวาน อย. 

386 M139A06 
หมูฝอยปรุงรสหอม

เจียว 
อย. 

387 M140A01  เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด 

NNC PRODUCT CO.,LTD 

(คุณศรีสมบรูณ์ ชวานิสากลุ) 

อย. 

388 M140A02 
เต้าฮวยนมสด พร้อม

ด่ืม 
อย. 

389 M140A03 เต้าฮวยนมสด เจ้าจ่อย อย. 

390 M142A01 ข้าวกล้อง (ข้าวฮาง) 
กลุ่มข้าวกล้องโพนสมบรูณ์ (คุณ

เสาร์ วังหอม) 
OTOP 

391 M144A01 
ข้าวหอมมะลิปลอด

สารพิษ 
กลุ่มข้าวหอมมะลิตักสิลา OTOP 

392 M147C01 พวงกุญแจ 
กลุ่มหตัถกรรมจาก

กะลามะพร้าว 
OTOP 

393 M148A01 
คูเน่ เครื่องปรุงครบรส

เพื่อสุขภาพ 
บ.ปกธนพัฒน์ จํากัด 

อย., ฮาลาล 

394 M148A02 
คูเน่ เครื่องปรุงครบรส

เพื่อสุขภาพ 
อย., ฮาลาล 

395 M150A01 
ข้าวเกรียบปลา ตรา

เรือสําเภา 
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านดาโจ๊ะ OTOP 

396 M151A01 ส้มแขกแช่อ่ิม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน

ทรายขาว 

(คุณนวลพรรณ พรหมสุข) 

OTOP 

397 M151A02 ส้มแขกกวน OTOP 

398 M152A01 ลูกหยีกวนหยาบ 

กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา 

(คุณมอริเตะ ชาต) 

มผช., ฮาลาล, 

อย. 

399 M152A02 ลูกหยีกวน 
มผช., ฮาลาล, 

อย. 

400 M152A03 ลูกหยีทรงเครือ่งมีเม็ด 
มผช., ฮาลาล, 

อย. 

401 M153A01 เครื่องปรุงข้าวยํา กลุ่มเกษตรกรผลิตน้ําบูดูปะเสยะ OTOP 
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วอ 

402 M154A01 ข้าวเกรียบปลา 
กลุ่มเกษตรกรผลิตน้ําบูดูบ้านน้ํา

บ่อ 
OTOP 

403 M155A01 ข้าวกล้องมะลิอินทรีย์ 
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรลําพระ

เพลิง 
OTOP 

404 M155A02 หมี่โคราช (คุณสุมาลี ทองธารา) มผช. 

405 M156B01 
ยาสีฟันสมนุไพร เทพ

ไทย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปร

ดักส์ 

(คุณสิริกร ชิวปรีชา) 

ฮาลาล, อย. 

406 M156B02 
ยาสีฟันสมนุไพร เทพ

ไทย 
ฮาลาล, อย. 

407 M156B03 
ยาสีฟันสมนุไพร เทพ

ไทย 
ฮาลาล, อย. 

408 M157B01 น้ําหอมดอกไม้ไทย 

กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอม

เมืองสระแก้ว 

(คุณอ้อยทิพย์ จําจด) 

OTOP 

409 M157B02 
น้ํามนันวดแก้ปวดเมื่อย 

สุดยอดว่านทอง 
OTOP 

410 M157B03 
ยาส้มนวดแก้ปวดเมื่อย

สามประสาน 
OTOP 

411 M157B04 แชมพูสระผมสมุนไพร OTOP 

412 M157B05 สบู่หอมสมนุไพรขมิ้น OTOP 

413 M158A01 ลูกช้ินเนื้อ 
กลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว 

จํากัด 
อย. 

414 M158A02 เนื้อแดดเดียว (คุณสุพจน์ บินยูซบ) อย. 

415 M158A03 แหนมเนื้อโคขุน  อย. 

416 M158A04 เนื้อสเตก็  อย. 

417 M159B01 
สมถะ ผลิตภณัฑ์ขัดผิว

ผสมสารสกัดธรรมชาติ 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์มิตร

ไมตรี 

(คุณสามารถ เมฆบริสุทธิ์) 

OTOP 

418 M159B02 
สมถะ เซรั่มบาํรุงเส้น

ผมชนิดเข้มข้น 
OTOP 

419 M159B03 
สมถะ ครีมแก้ท้องลาย 

ส้นแตก ข้อศอกด้าน 
OTOP 
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420 M161A01 เรือไทย กะปแิท ้
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร

ทะเลบ้านกระซ้าขาว 
มผช. 

421 M162A01 
น้ําพริกคุณตา 

น้ําพริกเผากุ้งสามรส 

วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาคร

บุร ี

(คุณเฉลิมชัย เจริญนาคเพ่ิมพูน) 

อย., มผช. 

422 M162A02 
น้ําพริกคุณตา น้ําพริก

ปลาทูหอม 
อย., มผช. 

423 M162A03 
น้ําพริกคุณตา น้ําพริก

ตาแดงกุ้ง 
อย., มผช. 

424 M162A07 
น้ําพริกคุณตา ผัด

พริกขิงปลาสลิด 
อย., มผช. 

425 M162A08 
น้ําพริกคุณตา น้ําพริก

กุ้งเสียบทรงเครื่อง 
อย., มผช. 

426 M163A01 กุ้งย่าง 
กลุ่มสตรีเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ

บ้านโคกไทร 
อย. 

427 M164A01 น้ําพริกกุ้งเสียบ กลุ่มแปรรูปอาหารตําบลกะไหล อย. 

428 M165A01 ขิงผงสําเร็จรปู 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตํา

หนอน 
มผช., อย. 

429 M166B01 
แชมพูมะกรูดว่านหาง

จระเข้ 

กลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว 

(คุณศิริรัตน์ ศรีสวย) 

OTOP 

430 M166B02 
สบู่ใยบวบขมิ้น

มะขามเปยีก 
OTOP 

431 M166B03 สบู่เหลวขมิ้นชัน OTOP 

432 M166B04 
ครีมหมักผมน้าํมัน

มะพร้าว 
OTOP 

433 M166B05 
ครีมนวดผมน้าํมันงา

น้ํามนัมะกอก 
OTOP 

434 M167A01 
เครื่องดื่มกระชายดํา

รสมะนาว กลุ่มรกัษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

(คุณสะอาด ศรีสิงห์) 

OTOP 

435 M167A02 
I.Q. น้ํามะนาวผสม

น้ําผึ้ง 
OTOP 
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436 M167B01 สารทําความสะอาด OTOP 

437 M168B01 
สเปรย์สมนุไพร ทอง

ไพโรจน์ 

กลุ่มอาชีพสมนุไพรจนัทร์กะพ้อ 

(คุณกุลภัครศรณ์ เหล่าสินชัย) 

OTOP 

438 M168B02 
น้ํามนัสมนุไพร ทอง

ไพโรจน์ 
OTOP 

439 M168B03 
ข้ีผ้ึงสมุนไพร ทอง

ไพโรจน์ 
OTOP 

440 M168B04 กิฟท์เซ็ท ทองไพโรจน์ OTOP 

441 M168B05 
สเปรย์ปรับอากาศยูคา

ลิปตัส 
OTOP 

442 M169A02 ปลาอบกรอบ กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์

ประมง บางจะเกรง็ บางแก้ว 

จํากัด 

(คุณจําเรียง จอมขวัญ) 

อย. 

443 M169A03 ปูสามรส อย. 

444 M169A04 ปลาแก้วสามรส อย. 

445 M169A05 ปลาหมึกสามรส อย. 

446 M170B02 น้ําผึ้งกําจัดขน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมนุไพรบ้าน

นาเดิม 

(คุณภัทรี คงแก้ว) 

OTOP 

447 M170B03 
ข้ีผ้ึงสมุนไพรมะรุม 

ผสมไพลสด 
OTOP 

448 M170B04 แชมพูน้ํามันมะพร้าว OTOP 

449 M170B05 
ครีมนวดผม ผสม

น้ํามนัมะพร้าว 
OTOP 

450 M171A01 เครื่องดื่มรังนกอารียา กลุ่มอาชีพอารียารงันก OTOP 

451 M171A02 เครื่องดื่มรังนกอารียา (คุณมะลิ ชมเมือง) OTOP 

452 M172B01 สมุนไพรบํารงุผม กลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีมาลัย OTOP 

453 M172B02 
แชมพูกระเมิง-

ทองพันช่ัง 
(คุณมาลัย ตรีสมบูรณ์) OTOP 

454 M173C01 ปลาตะเพียนใบลาน กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานปลา

ตะเพียนใบลาน 

(คุณประพาส เรืองกิจ) 

OTOP 

455 M173C02 ปลาตะเพียนใบลาน OTOP 

456 M173C03 ปลาตะเพียนใบลาน OTOP 

457 M174C01 หมอนผ้าไหมใบชา กลุ่มอาชีพตัดเย็บบุษกรเครือ่ง OTOP 
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458 M174C02 หมอนผ้าไหมใบชา นอน 

(คุณสนิท แก้วนวล) 

OTOP 

459 M174C03 หมอนผ้าไหมใบชา OTOP 

460 M174C04 หมอนผ้าไหมใบชา OTOP 

461 M175A01 น้ําลูกยอ กลุ่มอาชีพน้ําลูกยอ OTOP 

462 M175A02 น้ํากระชายดํา (คุณตรจูิตร แย้มทรัพย์) OTOP 

463 M176A01 
กระเทียมโทน ดอง

น้ําผึ้ง 

กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนาตําบลลาด

น้ําเค็ม 
อย. 

464 M178A01 หมูฝอย กลุ่มอาชีพแปรรปูจากเนื้อสัตว์ อย. 

465 M178A02 หมูทบุ (คุณเกษร โหราศาสตร์) อย. 

466 M179C01 
กระเป๋าสตางค์ปาก

ตรง 
กลุ่มอาชีพผู้ผลิตกระเป๋าหนังแท้ 

(คุณปทมุทิพย์ เอ่ียมสะอาด) 

OTOP 

467 M179C02 กระเป๋าหนังปุ้มปุ้ย OTOP 

468 M179C03 กระเป๋ากระดุมเปก็ OTOP 

469 M179C04 กระเป๋า 2 ซิป OTOP 

470 M180A01 
เครื่องดื่มผงสําเร็จรูป 

ผสมขิง/ผสมมะตูม 
กลุ่มสตรีสหกรณ์สําโรงเหนือ อย. 

471 M180A02 หมี่กรอบสามรส (คุณมินตรา โขยวงศ์) อย. 

472 M181C01 ดอกบัวประดิษฐ์ 
กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนาม

ชัย 
OTOP 

473 M181C02 ดอกกุหลาบประดิษฐ์ (คุณประภาวัลย์ นิลวรรณาภา) OTOP 

474 M182A01 จมูกข้าวหอมนิล 

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่ง

สมอ 

(คุณจักรพันธ์ สอนใจ) 

OTOP 

475 M182A02 
จมูกข้าวกล้องหอม

มะลิแดง 
OTOP 

476 M182A03 
จมูกข้าวกล้องหอม

มะลิแดง ผสมงาดํา 
OTOP 

477 M182A05 จมูกข้าวอบกรอบ OTOP 

478 M183A01 คุกกี้สมนุไพร กลุ่มอาชีพหมู ่5 กระทุ่มราย OTOP 

479 M183A02 คุกกี้สมนุไพร (คุณสารภี บวัเกษ) OTOP 

480 M183A03 ขนมปัน้สิบทอด (ไส้  OTOP 
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ปลา) 

481 M183A04 
ขนมปัน้สิบทอด (ไส้

ปลา) 
 OTOP 

482 M186A01 กล้วยแซนวิช กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล OTOP 

483 M186A02 กล้วยอบเนย (คุณพงษ์ศักด์ิ อยู่เล่ห์) OTOP 

484 M187A01 
ข้าวแต๋นน้ําแตงโม แม่

บุญพิน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะหัว

ช้าง 
OTOP 

485 M188A01 ทองม้วนกะทิสด กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสระบวั OTOP 

486 M189A01 
ข้าวเกรียบมะเขือเทศ/

ฟักทอง/กระเพรา 
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัว OTOP 

487 M190A01 กล้วยคุกทอดกรอบ 
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่กึ๊ดหลวง ม.

1 
OTOP 

488 M190A02 กล้วยกรอบแก้ว (คุณละออ ดอยเงิน) OTOP 

489 M190A03 กล้วยอบน้ําผ้ึง  OTOP 

490 M190A04 กล้วยฉาบเค็ม  OTOP 

491 M191C01 เบาะนัง่ปงัปอนด์ 
กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมแม่ระมาด 

ม.6 
OTOP 

492 M191C02 
เบาะนัง่เอนกประสงค์

แบบลูกระนาด 
(คุณธนพร เนื้อไม้) OTOP 

493 M192A01 ข้าวซ้อมมือ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชบา OTOP 

494 M193A01 พวงมาลัยดินปั้น 
กลุ่มแม่บ้านศิลปะประดิษฐ์

หมู่บ้านซ่ือตรง 
OTOP 

495 M194B01 สมุนไพรไล่ยุงชนิดขด 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิต

ไม้กฤษณา 
OTOP 

496 M194B02 สบู่กฤษณาน้าํนมข้าว (คุณธนศูิลป์ อันทะรินทร์) OTOP 

497 M194B03 น้ํามนันวดกฤษณา  OTOP 

498 M202A01 น้ําฟักข้าว (มีน้ําตาล) บริษัทอาหารอายุรวัตร์ จํากัด อย. 

499 M202A02 
น้ําฟักข้าว (ไม่มี

น้ําตาล) 
(คุณรัตนพงษ์ จันทะวงษ์) อย. 
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500 M198B01 ยาฮาเตอร ์เจล ร้านไลเฮงเภสัช G347/48 

501 M198B02 ยาฮาเตอร ์ครีมคูล (นายศุภชัย สิริกุลพิบูลย์) G819/54 

502 M203A01 
ไชโป้วหวานตราชฎา 

ชนิดหัว 

ไชโป้วหวานตราชฎา 

(นางกัลยาณ ีหยู่เอ่ียม) 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

503 M203A02 
ไชโป้วหวานตราชฎา 

ชนิดฝอย 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

504 M203A03 
ไชโป้วหวานตราชฎา 

ชนิดลูกเต๋า 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

505 M203A04 
ไชโป้วหวานตราชฎา 

ชนิดสับ 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

506 M203A05 
ไชโป้วหวานตราชฎา 

ชนิดแว่น 

อย., ฮาลาล, 

มผช. 

507 M203A06 ไชโป้วเค็ม อย., ฮาลาล 

508 M203A07 ไชโป้วลูกเต๋ายํา 3 รส อย., ฮาลาล 

509 M203A08 เกี้ยมฉ่าย 3 รส อย. 

510 M203A09 ผักดองเปรี้ยว อย. 

511 M203A10 ขิงดองเต้าเจี้ยว อย. 

512 M204A01 
แคบหมูอบลมร้อน

สําเร็จรูป บริษัท เชาว์ธํารงวรรธน์ เฮลท์ตี้

ฟู้ดส์ จํากัด 

(น.ส.ณิชชารีย์  เชาว์ธํารง

วรรธน์) 

อย. 

513 M204A02 
แคบหมูอบลมร้อน

สําเร็จรูป 
อย. 

514 M204A03 
แคบหมูอบลมร้อน

สําเร็จรูป 
อย. 

515 M205A01 sweet chili sauce 

บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม 

จํากัด 

(คุณพวงเพ็ญ ชุณหวิจิตรา) 

อย. 

516 M205A02 suki yaki sauce อย. 

517 M205A03 red curry paste อย. 

518 M205A04 green curry paste อย. 

519 M205A05 
แป้งสําเร็จรูปขนมคุกก้ี

เนย 
อย. 
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520 M205A06 แป้งสําเร็จรูปฮะเก๋า อย. 

521 M205A07 
แป้งสําเร็จรูปขนมบัว

หิมะ 
อย. 

522 M205A08 
แป้งสําเร็จรูปขนมปยุ

ฝ้าย 
อย. 

523 M205A09 chili sauce อย. 

524 M206A01 มะม่วงกวนอนามัย 

หจก. จรัสแสง 

(นางนัสยาลักษณ์  เนตรจรสั

แสง) 

อย. 

525 M206A02 มะม่วงกวนอนามัย อย. 

526 M206A03 หน่อไม้อนามยั อย. 

527 M206A04 ขิงดองเต้าเจี้ยว อย. 

528 M206A05 ขิงดองสามรส อย. 

529 M207A01 มะขามหวานแกะเม็ด 

ไร่รักษมน 

อย. 

530 M207A02 มะขามหวานแกะเม็ด อย. 

531 M207A03 มะขามหวานแกะเม็ด อย. 

532 M207A04 มะขามหวานแกะเม็ด อย. 

533 M207A05 มะขามหยี อย., มผช. 

534 M207A06 น้ํามะขามหวานเข้มข้น อย. 

535 M207A07 น้ํามะขามหวานเข้มข้น อย. 

536 M207A08 
น้ํามะขามหวานสกัด

พร้อมดื่ม (Sugar free) 
อย. 

537 M207A09 แยมมะขามหวาน อย. 

538 M207A10 
กล้วยน้ําว้าอบ

ธรรมชาติ 
อย., มผช. 

539 M207A11 กล้วยน้ําว้าอบน้ําผึ้ง อย., มผช. 

540 M207A12 กล้วยหักมุกไส้มะขาม อย. 

541 M207B01 สบู่มะขาม OTOP 

542 M207B02 สบู่มะขาม OTOP 

543 M207B03 แชมพูมะกรูด&ใบหมี ่ บริษัทโจ-ล่ี แฟมิลี่ จํากัด 

(คุณณัฐวุฒิ  เผ่าปรีชา) 

OTOP 

544 M207B04 สบู่เหลวมะขาม&น้ําผึ้ง OTOP 
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545 M208A01 สตรอเบอรี่กรอบ อย., ฮาลาล 

546 M208A02 กล้วยกรอบ อย. 

547 M208A03 ขนุนกรอบ อย. 

548 M208A04 กระเจี๊ยบกรอบ อย. 

549 M208A05 สับปะรดกรอบ อย. 

550 M208A06 มะม่วงกรอบ อย. 

551 M199A01 
กะปิในน้ํามนัถั่วเหลือง 

(ตราวัน) 

ห้างตาวนั 

(คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน) 

อย. 

552 M199A02 
กะปิในน้ํามนัถั่วเหลือง 

(ตราวัน) 
อย. 

553 M199A03 กะปิวัน สูตร 1 อย. 

554 M199A04 กะปิวัน สูตร 1 อย. 

555 M201A01 น้ําองุ่นอัดก๊าซ 
บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี ่

จํากัด 

(คุณวิชัย บุญยะประโชติ) 

อย., ฮาลาล 

556 M201A02 น้ําแอปเปิ้ลอัดก๊าซ อย., ฮาลาล 

557 M201A03 น้ํามิกซ์เบอร์รี่อัดก๊าซ อย., ฮาลาล 

558 M201A04 น้ําเลม่อนอัดก๊าซ อย. 

559 S015A01 
เมล็ดแตงโมอบ รส

ด้ังเดิม 

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ฟลาวเวอร์ฟูด 

(นายประดิษฐ์ พีระมาน) 

อย., ฮาลาล 

560 S015A02 
เมล็ดทานตะวัน

กะเทาะเปลือก 
อย., ฮาลาล 

561 S015A03 
เมล็ดทานตะวันอบ

น้ําผึ้ง 
อย., ฮาลาล 

562 S015A04 
เมล็ดทานตะวันอบ

กระเทียม 
อย., ฮาลาล 

563 S015A05 เมล็ดฟักทองอบ 

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ฟลาวเวอร์ฟูด 

(นายประดิษฐ์ พีระมาน) 

อย., ฮาลาล 

564 S015A06 เมล็ดแตงโมอบ อย., ฮาลาล 

565 S015A07 ถั่วลิสงอบ อย., ฮาลาล 

566 S015A08 อัลมอนด์อบ (ลอกเยื่อ) อย., ฮาลาล 

567 S015A09 เมล็ดแตงโมแผ่น อย. 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

568 S015A10 
เมล็ดแตงโมอบ รสต้ม

ยําแซ่บ 
อย., ฮาลาล 

569 S015A11 
เมล็ดทานตะวัน

กะเทาะเปลือก 
อย., ฮาลาล 

570 S015A14 เมล็ดฟักทองอบน้ําผึ้ง อย., ฮาลาล 

571 S015A15 เมล็ดแตงโมอบน้ําผึ้ง อย., ฮาลาล 

572 S015A16 ถั่วลิสงอบ รสน้ําผึ้ง อย., ฮาลาล 

573 S015A17 อัลมอนด์อบน้ําผึ้ง อย., ฮาลาล 

574 S015A18 งาแผ่นผสมน้าํผึ้ง อย. 

575 S015A19 เมล็ดฟักทองแผ่น อย. 

576 S015A20 ทานตะวันแผ่น อย. 

577 S015A21 
เมล็ดทานตะวันเคลือบ

มอคค่า 
อย., ฮาลาล 

578 S015A22 
เมล็ดทานตะวันเคลือบ

ช็อคโกแลต 
อย., ฮาลาล 

579 S015A23 
เมล็ดทานตะวันเคลือบ

ช็อคโกแลต รสชาเขียว 
อย. 

580 S015A24 กล้วยตาก อย. 

581 S015A25 ข้าวโภชนา ฮาลาล 

582 S015A26 
น้ํามนัทานตะวัน

ธรรมชาติ 
อย. 

583 M129A01 ไอศกรีม gelato 
บริษัท ศกลพรรณ จํากัด 

(คุณสิงหา มีชัยประเสริฐสุข) 

อย. 

584 M129A02 
ปลาหมึกอบกรอบปรุง

รส 
อย. 

585 M209A01 น้ําผึ้งดอกไม้ป่า 

กลุ่มฟาร์มผ้ึงเทพภักดี 

(คุณวุฒิสาร พนารี) 

อย. 

586 M209A02 น้ําผึ้งดอกไม้ป่า อย. 

587 M209A03 น้ําผึ้งเดือน 5 อย. 

588 M209A04 น้ําผึ้งดอกลิ้นจี ่ อย. 

589 M209A05 เกสรผ้ึง OTOP 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

590 M209B01 
ขมิ้นน้ําผ้ึง สมุนไพรขัด

ผิว 
OTOP 

591 M209B02 
ขมิ้นน้ําผ้ึง สมุนไพรขัด

ผิวผสมผงแร่+น้ําแร่ 
OTOP 

592 M209B03 สบู่น้ําผึ้ง OTOP 

593 M209B04 สบู่น้ําผึ้ง OTOP 

594 M210A01 น้ํามังคุด ตรา เชฟซี 

บริษัท อินทัชธนกร จํากัด 

(คุณเวชกร กอบกุลไชย) 

อย. 

595 M210A02 น้ําทบัทิม ตรา เชฟซี อย. 

596 M210A03 
น้ําสมอผสมมะขาม 

ตรา มีคุณ 
อย. 

597 M210A04 
น้ํามังคุดผสมน้ํา

เสาวรส ตรา มีคุณ 
อย. 

598 M210A05 
น้ําสับปะรดผสมใบ

โหระพา 
อย. 

599 M197B01 
ยาสีฟันสูตรสมุนไพร

สกัดเข้มข้น เดนตาเมท 

บริษัท โนวัส อินเตอร์เทรด 

จํากัด 

(นายประพันธ์พงษ์ นทกุล) 

อย., GMP, ฮา

ลาล 

600 M197B02 
ยาสีฟันสูตรสมุนไพร

สกัดเข้มข้น เดนตาเมท 
บริษัท โนวัส อินเตอร์เทรด 

จํากัด 

(นายประพันธ์พงษ์ นทกุล) 

อย., GMP, ฮา

ลาล 

601 M197B03 
ยาสีฟันสูตรสมุนไพร

สกัดเข้มข้น เดนตาเมท 

อย., GMP, ฮา

ลาล 

602 M211A01 
ผงโรยข้าวรสปลาและ

สาหร่าย 

 

อย. 

603 M211A02 ผงปรงุข้าวรสเจ อย. 

604 M211A03 
ผงโรยข้าวรสปลาและ

สาหร่าย(เผ็ด) 
อย. 

605 M211A04 ปลาข้าวสารทอดกรอบ (คุณทิพวัลย์  วิเศษพุทธศาสน์) อย. 

606 M211A05 ผัดไทพร้อมปรุง  อย. 

607 M212A01 
ทุเรียนหมอนทองทอด

กรอบ 

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตา

รส 
อย. 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

608 M213A01 
กล้วยน้ําหว้า(เขียว)

ตราบาเนเน่ 

บริษัท คลอลิตี้มีท จํากัด 

อย. 

609 M213A02 
กล้วยน้ําหว้า(เหลือง) 

ตราบาเนเน่ 
อย. 

610 M213A03 

มะขามเค้ียวหนึบ

ไอแทมพลัส(แอลคาร์นิ

ทีน) 

อย. 

611 M213A04 

มะขามเค้ียวหนึบ

ไอแทมพลัส(คอลลา

เจน) 

อย. 

612 M213A05 มะขามคลุกรสบ๊วย อย. 

613 M213A06 มะขามคลุกรสพริก อย. 

614 M213A07 มะขามคลุกเกรดA อย. 

615 M213A08 แก่นตะวันสด อย. 

616 M213A09 
ไข่คิดส์ ดอกเตอร์เฮนน์ 

6 ฟอง 
อย. 

617 M213A10 
ไข่โอเมก้า ดอกเตอร์

เฮนน์ 10 ฟอง 
อย. 

618 M214A01 

น้ําดอกบัวหลวงผสม

น้ําองุ่นขาว11%ตรา 

ลลนา  ฟลาวเวอร์ด

ริ้งค์ บริษัท เอฟแอนด์บี เฮาส์ จาํกัด 

อย. 

619 M214A02 

น้ําดอกดาหลาผสมน้ํา

ทับทิม ตรา ลลนา 

ฟลาวเวอร์ดริ้งค์ 

อย. 

620 M215A01 
ลีลาวดี ว่านหางจระเข้

ในน้ําใบเตย 

เครื่องดื่มสมนุไพรเพ่ือสุขภาพ 

อย. 

621 M215A02 
ลีลาวดี ว่านหางจระเข้

ในน้ําเก๊กฮวย 
อย. 

622 M215A03 แมรี่พ้ันซ์ อย. 
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ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

623 M216A01 
น้ําองุ่น 100% บ้านไร่ภู

ฟ้า 

กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง 

อย. 

624 M216A02 
น้ําองุ่น 100% บ้านไร่ภู

ฟ้า 
N/A 

625 M216A03 แยมองุ่นบ้านไร่ภูฟ้า N/A 

626 M216A04 องุ่นกวนบ้านไร่ภูฟ้า N/A 

627 M216A05 แหนมเห็ดชาววัง "นภา" N/A 

628 M216A06 เห็ด 3 รส "นภา" N/A 

629 M217B01 
เจลน้ํามนัรําข้าวว่าน

หางจระเข้ 
สหกรณ์การเกษตรปราสาท 

จํากัด 

อย. 

630 M217B02 โลช่ันบํารุงผิว อย. 

631 M217B03 
สครับขัดผิว/น้ํามนัรํา

ข้าวหอมมะลิแดง 
อย. 

632 M218A01 
เจี่ยวกู้หลาน(ปัญจ

ขันธ์)โสม 5 ใบ 

ชลาลัย 

อย. 

633 M218A02 
ชาเขียวอู่หลง ยอด 3 

ใบ 
อย. 

634 M218A03 ยอดชาขาว อย. 

635 M218A04 เครื่องดื่มตะไคร้หอม อย. 

636 M218B05 สบู่ขมิ้นชันใยบวบ อย. 

637 M219A01 สตอเบอรรี่อบแห้ง Premium Fruit co;Ltd อย. 

638 M220A01 
น้ําตาลมะพร้าวออร์แก

นิก 

บริษัท เอ็นแนก็ซ์(ประเทศไทย) 

จํากัด 
มกท, EU 

639 M221A01 เมล็ดทานตะวันรสเค็ม 
แม่บ้านเกษตรแก่งเสือเต้นพัฒนา 

อย. 

640 M221A02 ข้าวโพดคั่วกะทิสด อย. 

641 M221A03 กล้วยหน้ากระเทียม 

แม่บ้านเกษตรแก่งเสือเต้นพัฒนา 

อย. 

642 M221A04 ถั่วทองอบกรอบ อย. 

643 M221A05 ข้าวเกรียบทานตะวัน อย. 

644 M221A06 ข้าวโพดคั่วโบราณ อย. 



  4-33

ลําดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อกุล่ม/ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐาน

สินค้า 

มะพร้าว 

645 M222A01 กลีบลําดวน 

สามพรานริเวอร์ไวค์ 

N/A 

646 M222A02 มะพร้าวแก้ว N/A 

647 M222A03 ดอกจอก N/A 
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ทําเนียบสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ทั้งส้ิน 1,152 ราย) 

 

ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก 

1 000001 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน 

2 000002 ผศ.ดร.ประพิณวดี  ศิริศภุลักษณ์ 

3 000003 รศ.สมพร อิศวิลานนท์ 

4 000004 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

5 000005 คุณกฤษดา อุทยานิน 

6 000006 คุณไพโรจน์ สุจินดา 

7 000007 อังคณา ใจเล้ียง 

8 000008 คุณจนัทร์จรสั เรี่ยวเดชะ 

9 000009 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 

10 000010 รศ.ดร.ปติ ิกนัตงักุล 

11 000011 สาโรช อังสุมาลิน 

12 000012 ศานิต เก้าเอ้ียน 

13 000013 น.ส.ปุญญิศา เกื้อวันชัย 

14 000014 นภาภรณ์ พรหมชนะ 

15 000015 พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา 

16 000016 ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 

17 000017 สุชิน ปรีกะจินดา 

18 000018 ขวัญตา สัญญเจริญ 

19 000019 อัญชลี นวลมณี 

20 000020 ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ ์

21 000021 พรประภา สกุลแสง 

22 000022 วินัย อาจคงหาญ 

23 000023 สุวรรณา ธุวโชต ิ

24 000024 อภิวันท์ กําลังเอก 

25 000025 สยุมพร โยธาสมุทร 

26 000026 ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล 

27 000027 ณัฐธิภา เค็งสม 

28 000028 อ.ดร.วลีรัตน ์ สุพรรณชาติ 



  4-35

ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก 

29 000029 นุกูล กรยืนยงค์ 

30 000030 รังสรรค์ ปติิปญัญา 

31 000033 ไพโรจน ์ล้ิมศรีสกุลวงศ ์

32 000036 อรชร ศรีสวัสด์ิเล็ก 

33 000037 กชกร ธรรมโอรส 

34 000038 นิดา แสนเศษ 

35 000039 กุลภา กุลดิลก 

36 000040 สุกัญญา คงทอง 

37 000041 ชัยวัฒน ์ สุวรรณชาภิมนต์ 

38 000042 รุ่งนภา เดชะบุญชนะ 

39 000043 คณาวุฒิ ศรีสุข 

40 000044 รุจาภา  แว่นแก้ว 

41 000045 ฐิติพันธ์ วีรจิตรโอฬาร 

42 000046 ศุภชัย อุดมเวศ 

43 000047 ชยุดม วัฒนะพยุงกุล   

44 000048 สุชาดา  หงษ์ทอง 

45 000049 ภคพงศ์  พวงศรี 

46 000050 นงเยาว์  ลุนพิลา 

47 000051 สิริมาส ป้องจนัลา 

48 000052 ปณชัย ชัยสมบัติ 

49 000053 นฤมล เย็นซ้อน 

50 000054 รัตติยา  สาระโท 

51 000055 ปยิวรรณ  โวทาน 

52 000056 ศศิภา เพชรกรรพุม 

53 000057 ศรณัยา  ตนัติจรัสชัย 

54 000058 คนยา   ชินวงศ์ 

55 000059 วิกานดา ใจสมุทร 

56 000061 วรรณสิริ วรรณรตัน์ 

57 000062 ชัยรัตน์ สงวนกิจพัฒนา 

58 000063 ปยิะนุช ช่ืนคุ้ม 
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ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก 

59 000064 อุทัยกรรณ  มูลพันธ์ 

60 000065 สมนึก  หุ่นทอง 

61 000066 มัลลิกา  วังศิร ิ

62 000067 คําเมือง สุจริต 

63 000068 วนิดา  กมลจินดา 

64 000069 เบญจมาศ แย้มพลอย 

65 000070 วนิดา  สรรพคุณ 

66 000071 น.ส.ธัญญา รักษาวงศ์ 

67 000072 นายวรดนย ์วรรตุม ์

68 000073 ธันยภรณ์ ตันติพิทกัษ์กุล 

69 000074 น.ส.ณัฐภัทรา ลิขิต 

70 000075 น.ส.กรสรวง ตริโสภณกุล 

71 000076 น.ส.พรรณหยก อินทองปาน 

72 000077 น.ส.สายสุดา ศรีอุไร 

73 000078 ธราภรณ์ ศรีงาม 

74 000079 น.ส.ผุสดี  กล่ินเกษร 

75 000080 พชรพรรณ ทวีศรี 

76 000081 น.ส.ธนิตย์ ปงิเมือง 

77 000082 น.ส.ณัฐสรัญ สุวรรณ ์

78 000083 นายสนธยา  สีแดง 

79 000084 คุณสุชาดา ยุวบูรณ์ 

80 000085 คุณอรุษ  นวราช 

81 000086 คุณดิษยา  ยศพล 

82 000087 คุณสุทิศ  จิราวุฒพงษ์ 

83 000088 คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์ 

84 000089 คุณวิชัย  มีสวัสดิ์ 

85 000090 ธนาภรณ์ ฉิมแพ 

86 000091 ภัทรี ใสคล้าย 

87 000093 นางขวัญเรือน ทันประสงค์ 

88 000094 น.ส.มนชนก ศรีสารคาม 



  4-37 

ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก 

89 000096 คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์

90 000097 สุขุม  ไวทยธาํรงค์ 

91 000098 กาญจนา คูหากาญจน์ 

92 000099 บรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ 

93 000111 ฯพณฯอําพล เสนาณรงค์ 

94 000151 กนกวรรณ ตั้งอุดมกิจเจริญ 

95 000152 ธนกร อาจสีนาค 

96 000155 คุณ... 

97 000162 พีรัชต์  จําศิลป 

98 000166 คุณสุวรรณ ี ศิริวัฒนสาธร 

99 000167 คุณจารพุรรณี คณโฑเงิน 

100 000168 คุณนงค์นุช คําเลิศ 

101 000169 คุณเสทสหณ์  เยี่ยมทร 

102 000170 คุณอุทุมพร มุ่งดี 

103 000171 คุณอริสรา   กันยา 

104 000172 คุณรัชนี  งามดี 

105 000173 ศศินนัท์ ศุภกิจอุดมการณ ์

106 000174 พัชรีญา แสงเพ็ญ 

107 000175 คุณอํานาจ  บูรณะสิงห์ 

108 000176 สมาพร ศรีสุภะ 

109 000177 ปยิาเมตร  หุ่นทอง 

110 000178 ธัญลักษณ์  เกษรเต 

111 000179 น้ําอ้อย  อุบลทาน 

112 000180 ณัฐวดี  รูปสงค์ 

113 000181 สุทธิศักด์ิ  อินทรพงษ์ 

114 000182 กษิระฉตัร ์พยัคฆ์สังข์ 

115 000183 กัญญาวีร์ บญุเรือง 

116 000184 สุวรีย์  เจ็กแร่ม 

117 000185 ณัฐนิช สุดชูเกียรต ิ

118 000186 ปวีณธิดา แย้มโสภ์ 



  4-38

ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก 

119 000187 สุจิตรา  อ่ินคํา 

120 000188 คุณพัชรินทร ์ อุดมรตัน ์

121 000189 คุณวาสนา  หมวดเตี้ย 

122 000190 คุณพิกุล สูงรงั   

123 000191 วรรณพร ฉัตรทอง 

124 000192 วรารกัษ ์ สําราญ 

125 000193 ณัฐวรรณ แว่นแก้ว 

126 000194 พิภัช ขําปลื้มจิต 

127 000195 บุษกร ติณวัฒน ์

128 000196 นางอนุสรณ์ ไกรสูงเนิน 

129 000197 ทิพย์ภาจิตร สุดสาคร 

130 000198 น.ส.รัฐติยา พร้อมอาษา 

131 000199 สันกนทัธ์ ว่องเกียรติถาวร 

132 000200 อุมาพร พาทอง 

133 000201 กฤษฎิจีระ  สีมานนทปริญญา 

134 000202 ภวินท์  คุรุรตัน์ 

135 000203 สุทัตตา ภูมิดิษฐ ์

136 000204 ณัฐธิดา อัตตาํพหลคุณ 

137 000205 กิติยา สําอางศร ี

138 000206 สิรภพ ศรีพิมูลพันธ์ 

139 000207 ปพิชญา ดวงรัตนกุล 

140 000208 เสฏฐวุฒิ เลิศภิรมย์ลักษณ์ 

141 000209 พัสตราภรณ์ หนนูวล 

142 000210 วิชญาดา เนียมน่วม 

143 000211 บุญยานุช จิรนิธิ 

144 000212 ศศิธร สุวรรณรตัน ์

145 000213 นางสาวชนิกา เลิศถวิลจิร 

146 000215 เยาวลักษณ์ ทองพราว 

147 000216 ณัฐนรี มากม ี

148 000217 ศศิวิมล เทศพิทักษ์ 
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149 000219 อรชส อรรถจินดา 

150 000220 ธนากฤต ธนาสิราภัทร 

151 000221 อภิชาต โรจน์โรวรรณ 

152 000222 พิภัสสร คงคาเขตร 

153 000223 สุชญา เล่ียมอยู่ 

154 000224 รังสิยา รังสรรค์สมบติั 

155 000225 ชุดา ช้างหล้า 

156 000226 พิชญสิตา อัครบดีชยานันท์ 

157 000227 วรินยา สําราญ 

158 000228 วิภา จันทรวงค์ 

159 000229 อาทิตย ์ อุ่นพันธุ์วาท 

160 000230 รวีธ์พร ลิยีเก 

161 000231 กานดา ศรีจันทร์ 

162 000232 ชนานนัท ์เล้าเปี่ยมทอง 

163 000233 สิริกาญจน์ วันเพ็ญ 

164 000234 สุมาลี กลมเหลี่ยม 

165 000235 ภัทรา เตรียมบูรณะการ   

166 000236 อมรวดี พิสุทธิ์สีมา 

167 000237 ณัฐปภัสร์ ศรีเลิศวานิช 

168 000238 สวิณีย ์ทํานองงาม 

169 000239 เพชรรตัน์ ทิมพวงทอง 

170 000240 จามจรุ ีอยู่มาลัย 

171 000241 พัญณิชา วงศ์ไทย 

172 000242 ณัฐนิช ประสิทธิ์สมบติั 

173 000243 จีรายทุธ จันทรงสกุล 

174 000244 ณัฐพร ศรลัมป์ 

175 000245 ธีร์กัญญา รุจิณรงค์ 

176 000246 ณัฐณิชา เย็นสําราญ 

177 000247 ธัญวันทน์ อ้นมี 

178 000248 สมรัชนี เสนาบุตร 
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179 000249 สุธาสินี พิชัยชนานนัท ์

180 000250 อิทธิศกัด์ิ สิทธิคง 

181 000288 ศกลวรรณ ประสิทธิวิ์ไล 

182 000289 ณัฐวรรณ โอฬารวงศากาญจน์ 

183 000290 พัชชานันท์ สว่างอารมย์ 

184 000291 ปริยนาถ สงวนสุข 

185 000292 จุฑามาศ หล่ิวธีรานุกูล 

186 000293 จีราภา เขียวดอกน้อย 

187 000294 พัทธมน เยี่ยมสูงเนิน 

188 000295 ณัฐพัชร ์ศิระวุฒิพงศ์ 

189 000296 คริษฐา ประเสริฐผล 

190 000297 นันทณฏัฐ ์ศรีสัจจกุล 

191 000298 ชนม์นิภา ทีฆกมล 

192 000299 อัษฎาพร งามเลิศ 

193 000300 ฤทธิชัย ใหญ่ไล้บาง 

194 000301 สุภัควรรณ ฉนัทภิญญา 

195 000302 นวรตัน์ จิรภาวสุทธี 

196 000303 พรรณทิพา จิตต์ภักดี 

197 000304 ชนัญชิดา ลัยเลิศสกุล 

198 000305 วสันต์ เขมภูษิต 

199 000306 ศศิวิมล เกษมมุติ 

200 000307 จิรภิญญา นรเศรษฐกุล 

201 000308 เปรมจิต ถาวรเกษตร 

202 000309 กุลสิร ิบุญขะจาย 

203 000310 เฉลิมพล สูรเจตพหลกุล 

204 000311 นิติวัฒน ์วาชงนต 

205 000312 อภิชญา พรรคเจริญ 

206 000313 กฤตยานนัท ์ตู้แก้ว 

207 000314 ฐานิสา รุ่งรตัน์วราภรณ ์

208 000315 สุภาพร ภูศรทัธา 
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209 000316 ศดานันท์ สุขพาณิช 

210 000317 ศิริภา ยืนยงกุลวุฒิ 

211 000318 เสาวลักษณ์ เหมราร่อน 

212 000319 แสงระว ีป้อบปุผา 

213 000319 แสงระว ีบ้อบปุผา   

214 000320 อํานาจ ตันติโรจนาเมธ 

215 000321 อรไท สวัสดิ์ชัยกุล 

216 000322 อัญรัตน์ ธนพิพัฒนศิริ 

217 000323 รัชนีวรรณ แจ่มแสง 

218 000324 กาญจุร ีพลแสน 

219 000325 จุฬาลักษณ์ อุดมกิจไพบูลย์ 

220 000326 ลักษมี อังกุรรัชต ์

221 000327 ปฐมพงษ ์สุพรรภาส 

222 000328 อุดากร เย็นตระกูล 

223 000329 กวิน ตณัฑพฤกษ ์

224 000330 ณัฐชญา บุนนาค 

225 000332 ณัฐรินทร์ ศิริมงคล 

226 000332 ณัฐรินทร์ ศิริมงคล   

227 000334 เมวรินทร์ 

228 000335 ปาณิศา ณรงค์ราช 

229 000336 นางเพ็ญโฉม  หวังประเสริฐ   

230 000337 มาลีวัลย์  สถาปนศิริ   

231 000338 สุกัญญา  กล้าขยัน   

232 000339 ณัฎฐิยา  วิเทศประเสริฐกุล   

233 000340 อังคณา  สินชู     

234 000341 นางจาริณี  จันทร์คํา     

235 000342 สุรีรตัน ์ ผลศิลป์   

236 000343 ดารณี  ยงยืน   

237 000345 น.ส.วสินธรา  ขวยเขิน 

238 000346 นางสุไร  สุวรรณรัตน์   
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239 000347 นางเพชรา  เปสลาพันธ์   

240 000348 รัญชนา  ปานเช้ือ   

241 000349 สุธีร์ดา  ณ โมรา    

242 000350 นวลสวาท บริบูรณ์มุกข์ 

243 000351 ศรณัยา  ปัน้สุวรรณ 

244 000352 พงศ์ชนิศ  ชูกิรัช   

245 000353 พัชรียา จันทร์เรือง 

246 000354 สุริยะ แซ่ลู่ 

247 000355 ปวีณา อินต์วงศ ์

248 000356 จิระวัฒน์ ผันแปรจิตร 

249 000357 ธมลวรรณ วรฤทัย 

250 000358 นวพร พงษ์ศกัด์ิ 

251 000359 พูนเพ่ิม สุจริตพงศ์ 

252 000360 ปัญญรตัน์ สินตติวงศ์ไชย 

253 000361 ธิติพัฒน ์อยู่ยืนยง 

254 000362 ณัฐกานต์ ฝอยทอง 

255 000363 ปรัฐษฎา บุญมา 

256 000364 ตติยาภรณ์ รวมธรรม 

257 000365 ปวริศ บุอาร์ฉา 

258 000366 พลอยไพลิน เอ่ียมจํารัส 

259 000367 เปมิกา ยอดสุทธิ 

260 000368 เขมิกา โพธิจ์นัทร์ 

261 000369 กมลพร นิธารัตน์ 

262 000370 ชญาณี ดารกูล 

263 000371 ณัฐนพิน สวัสดิ์พาณิชย์ 

264 000372 ภาวินชุ เดชผล 

265 000373 วิจิตรา นนท์ศิลา 

266 000374 สุภานี ชัยวุฒิธร 

267 000375 วริษฐา มีทวี 

268 000376 ไอรดา สาดแสงจันทร์ 
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269 000377 พิชญ์มาลย์ เอื้อสามาลย์ 

270 000378 วิไลพร ศรีมงคล 

271 000379 อัญชลี ศรีอ่อน 

272 000380 ชนิดา ขันธนิยม 

273 000381 ปัญจพร แก้วมณ ี

274 000382 นพรตัน์ มาสวน 

275 000383 เมทินี กลับมั่งมี 

276 000385 จารุบล รุจิวารังสรรค์ 

277 000386 กนิษฐา วงศ์แก้วโพธิท์อง 

278 000387 ณัฐธยาน์ เอ้ียวยัง 

279 000388 จิราพร พัชรารัตน์ 

280 000389 ดร.โสมสกาว เพชรานนท ์

281 000390 วนิดา ศรีพดดา 

282 000391 วิภาดา ช่วยด้วง 

283 000392 กาญจนา นิติกรวรากุล 

284 000393 นท ีภารสมบรูณ์ 

285 000394 วันวิสาข์ ยวงใย 

286 000395 ณัฐพร มณีโชติวิชานาถ 

287 000396 ภาวิตา ชินฉลองพร 

288 000397 อรวินท์ ภวภูตานนท์ 

289 000398 ฐิติพงษ์ เห็นสว่าง 

290 000399 ภัทรียา ดวงกระจาย 

291 000400 ธวัชชัย สีมาฤทธิ ์

292 000401 วลีรัตน์ เต่ากลัว 

293 000402 จุฬาลักษณ์ ด้วงเงิน 

294 000403 ธัญญรตัน ์บริบรูณ์ธนวัฒน์ 

295 000404 ยุทธศักด์ิ อุราธรรมกุล 

296 000405 สุธีนนัท ์ชนะชัยไพบูลย์ 

297 000406 นริชพร วัธผาติวัฒน์ 

298 000407 กังสดาล กมลเดชเดชา 
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299 000408 สุภาวดี ช่อบุญนาค 

300 000409 ปราชญา ศรีณรงค์ 

301 000410 พลอย เตชถาวรกุล 

302 000411 ศศิกานต์ หาญตร์ภานนท์ 

303 000412 กุมภ์ 

304 000413 สิริโรจน์ จําสุจริตธรรม 

305 000414 วิภาพร หิ้วพงศ์ 

306 000415 เรียงพลอย ทีหลวง 

307 000416 สายสมร นาคลดา 

308 000417 ณัฐสันต์ อริหิรัญวงศ์ 

309 000418 อินทุภา ศิริพุทธ 

310 000419 ลออทิพย์ สงวนปานนท์ 

311 000420 นุชนาถ มั่งค่ัง 

312 000421 ฉัททนัต์ จรรยารุ่งโรจน์ 

313 000422 สิริพร จันทอุปพี 

314 000423 สุทธิพร พูลสวัสดิ์ 

315 000424 ดารากานต์ สําราญสุข 

316 000425 ชนมภช ลิขิตเจริญ 

317 000426 พระมหาสมปอง 

318 000427 สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร 

319 000428 ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ 

320 000429 นภาพร พานิช 

321 000430 รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน ์

322 000431 ศรีภา แสงฟ้าสุวรรณ 

323 000432 จิตอนงค์ ภักดี 

324 000433 วาสิฏฐี แป้นถึง 

325 000434 ภัสสร สุหิรัญญวานิช 

326 000435 ศศธร ทศศิริ 

327 000436 ปานชนก หัตถกร 

328 000437 วิมิลมาลย์ กฤษณะกลิน 
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329 000438 รัฐกรณ ์บํารุงรัตน์ 

330 000439 ธวัชชัย ใจการณ์ 

331 000440 ศิริพร อินทรประสิทธิ ์

332 000441 ก้องกิติ พูสวัสดิ์ 

333 000442 ศุภากร ปริยะวราภรณ์ 

334 000443 ทิฆัมพร แย้มวาทีทอง 

335 000444 นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม 

336 000445 บุญอนนัต์ สําราญวงศ์ 

337 000446 Tatsuya Ueguchi 

338 000447 สินีนาฎ คงเพชร 

339 000448 ภัทระ คําเมือง 

340 000449 ณัฐวุฒิ ปัญญาพลสกุล 

341 000450 ศักด์ิสิทธิ ์พุศยพลากร 

342 000451 เพ็ญนภา คิดเห็น 

343 000452 สุนีย์ ภัทรประทีป 

344 000453 ณรรฐวรรณ บุญกุลชัย 

345 000454 เดชรัต สุขกําเนิด 

346 000455 อมรรตัน์ เจียระไนรุ่งโรจน์ 

347 000456 น.ส.พรติมา  คงศร ี

348 000457 สุนิสา พรายอินทร 

349 000458 นฤตยา โมงนาที 

350 000459 ชฎาพร จําปาเงิน 

351 000460 มีนา รุ่งรัศมี 

352 000461 ประมวล เทียนหอม 

353 000462 มารตุ วชิรปญัญารัตน์ 

354 000463 พีรพัฒน์ สินธเุดชากุล 

355 000464 ธญกมล เนื่องเยาว ์

356 000465 สัณห์สิตา ล้ิมวินิจฉยั 

357 000466 ธนพงษ์ บุญอําไพไชยกุล 

358 000467 มาริษา ต้นสายเพ็ชร ์
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359 000468 จิดาภา สัจอปาละ 

360 000469 กิตติยา เล้ียงผ่องพันธุ์ 

361 000470 ศิริวรรณ แสงใย 

362 000471 ธัญลักษณ์ เอ้ือศักด์ิ 

363 000472 นันทิชา โซวเจริญสุข 

364 000473 อภิสรา หาญรุจานนท์ 

365 000474 ทัพย์ สมบตัิธาํรงค์ 

366 000475 ลลิต กัมปนาทโกศล 

367 000476 ภาคินี สุขเสงี่ยม 

368 000477 ประพฒัน ์ศรีพฤทธิเ์กียรติ 

369 000478 ปารวี มานกิจสมบูรณ์ 

370 000479 ปรียานุช นภาแชง 

371 000480 อุทัยวรรณ ของสิริวัฒนกุล 

372 000481 ธนภร จันทร์อําไพ 

373 000482 อัมภาภรณ์ วงศ์ดอกไม้ 

374 000483 ชญานิศ ปฏิเวธธรรม 

375 000484 ปณชัย พิชิตพสุธาดล 

376 000485 ปองเดช เนตรรตันะ 

377 000486 สุภัสสรา กรทองสกล 

378 000487 ผศ.ดร.ทิพรตัน์ พงศ์ธนาพาณิชย์ 

379 000488 ภัทรา ชูวาธิพัฒน ์

380 000489 มุกดา เกตแุก้ว 

381 000490 วรัญญา ตั้งพัฒน์เจริญ 

382 000491 พลาธิป วรรณสาร 

383 000492 ปยินุช ม่วงทอง 

384 000493 พุทธพร จิระอนันต์กุล 

385 000494 ดาราพรรณ วุฒิศักด์ิ 

386 000495 สืบสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยธุยา 

387 000496 อาภากร สกุลรัตน์ 

388 000497 ธนา ทั่วประโคน 
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389 000498 สมชาย แสงอุทัย 

390 000499 อรวรรณ ฟองแก้ว 

391 000500 นายสุพจน์  สุขสมงาม 

392 000501 ศศิน ศิริดานภูัทร 

393 000502 สุนิสา ด้วงนุ่ม 

394 000503 นันท์นภัส ศรโชติ 

395 000504 ธนา สมพรเสริม 

396 000505 เอกสิทธิ ์ตันสถิตย ์

397 000506 พชรพล อหิงสโก 

398 000507 รุ่งพล วิโรจน์โภคา 

399 000508 นฤมล ศุภศิริสมบัติ 

400 000509 พะยูร ดาวดวงสุข 

401 000510 ชนิกานต์ สินจําเริญ 

402 000511 ศศิวิภา ศรีเกื้อกูล 

403 000512 กรกนก คชรัตน์ 

404 000513 กมลทิพย์ สิริรัตนวิไล 

405 000514 วิสุดา สัตยเทวา 

406 000515 จินตนา บุญสุวรรณ 

407 000516 ศิริไพลิน ผลาหาร 

408 000517 ณัฐญาภรณ ์คุ้มทรัพย ์

409 000518 เบญจมาศ แสงพันธุ์ 

410 000519 จิดาภา ดํารงรัตนศิลป์ 

411 000520 บุญเสฐียร บญุสูง 

412 000521 ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ 

413 000522 ศดานันท์ ประเทือง 

414 000523 บงกช วิเศษโวหาร 

415 000524 นางสุรินทร์ วงษ์โทน 

416 000525 พิมพ์ชนก อ่องรุ่งเรื่อง 

417 000526 อาริศรา นนทะคุณ 

418 000527 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 
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419 000528 ลัดดา วังศิลาปัณ 

420 000529 ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม 

421 000530 ธีพล จตุพรวิพัฒน ์

422 000531 ปรางค์ จารุภมิู 

423 000532 ปฏิภักด์ิ ปัญญาพูนตระกลู 

424 000533 อัจฉริยา พรหมจรรยา 

425 000534 ณัฐฐิญา อรณุธรรมนาค 

426 000535 กมลชนก เลิศพัฒนกุลธร 

427 000536 สุวลักษณ์ จิตรเจริญ 

428 000537 ดลกมล เกียรติชัยยืนยง 

429 000538 ปรินทร เนียมสุวรรณ 

430 000539 นพพล วันเพ็ญ 

431 000540 กุลบุตร เวชมงคลกร 

432 000541 ประทินวิทย์ รุ่งเรืองวิวัฒน ์

433 000542 สุรเศรษฎ สุนากร 

434 000543 เบญจภรณ์ จิ๋วแย้ม 

435 000544 วริษรา วงษ์เจริญสมบติั 

436 000545 เพชรรตัน์ อินทริยะวงศ์ 

437 000546 ปานฤทัย มีสวัสดิ์ 

438 000547 ธนรัชต ตรีศรี 

439 000548 อภิสิทธิ ์กมลาสนวงศ์ 

440 000549 อรดี สหวัชรินทร์ 

441 000550 ดิฐ ภิพิตรกุญชร 

442 000551 วรรณวรา มะกรูดทอง 

443 000552 กิติพร สุวรรณแสง 

444 000553 ศรณัย์ธร วิชิตอรณุรตัน ์

445 000554 ธีรดา เมธาชราธิป 

446 000555 เออวดี เปรมษัฐีพร 

447 000556 ธนิษฐา เมฆาอภิรักษ์ 

448 000557 นันท์ธินี ปิ่นสวัสดิ์ 
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449 000558 ภัทรนิษฐ์ ธีรพัฒน์ไชย 

450 000559 รินรดา จิวประเสริฐ 

451 000560 สุพรรษา เจริญชัยชนะ 

452 000561 พาขวัญ ยิ่งวรากุล 

453 000562 สริตา ปราสับ 

454 000563 ยินดี บุญเพิ่ม 

455 000564 ศริญญา ทวีสาร 

456 000565 ทัศน์กรณ์ อมรวรพีกตร ์

457 000566 ศัสยมน ธรรมคุ้มทรัพย ์

458 000567 ชุธินนัท ์สิงห์ฉลาด 

459 000568 ศุภิสรา ศรีสุขาสุ 

460 000569 กันยาลักษณ์ พูลปาน 

461 000570 ภัสราวรรณ โพธารามิก 

462 000571 ลัดดาวัลย์ จ่วงทอง 

463 000572 วัชรา ดําหริใจ 

464 000573 สุทธิภา ชนาธิปกรณ์ 

465 000574 เกศเกษร ชุ่มเกษรกูลกิจ 

466 000575 วนิดา ทิพย์พิมล 

467 000576 เนตรนภิส เฉลยทิพย์ 

468 000577 พจนา สมทรพัย์ 

469 000578 ปิ่นมุก เอ้ือรักสกุล 

470 000579 กรกมล ศักด์ิเนรมิตร 

471 000580 สุปราณี สุรโชคสิริพร 

472 000581 วิมลมาส วรสูตร 

473 000582 สุนีย์ โลกนิยม 

474 000583 เสาวนีย์ ลาดน้อย 

475 000584 สุวรรณา สายรวมญาติ 

476 000585 สรวงสุดา อรุณนพรัตน์ 

477 000586 รวิวรรณ เอ่ียมรัศมีกุล 

478 000587 กนกอร ขาวป้อม 



  4-50

ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก 

479 000588 วิเศษ อนารกัษ์โชค 

480 000589 ศักดินา เศรษฐโกมุท 

481 000590 ภัสราภรณ์ พุทธชาติกุล 

482 000591 รดา ชัยธีระพันธ์กุล 

483 000592 สุภาภรณ์ ไชยรัตน์ 

484 000593 อรนรินทร์ ชีวินเบญจรตัน์ 

485 000594 สอิ้ง เมฆอ่อน 

486 000595 จันทรา ศรีสมวงศ ์

487 000596 ภิญญดา สมพืช 

488 000597 ณพวรรณ สุทธาวาศ 

489 000598 มีนา อิฐงาม 

490 000599 ไพลิน กุศลจิต 

491 000600 น.ส.ศิรินาถ เรืองวรณุวัฒนา 

492 000602 รศ.ธนรตัน์ แต้วัฒนา 

493 000603 ธีระศกัด์ิ พลาพจน ์

494 000604 มณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ ์

495 000605 น.ส.มยุลดา ทาสุรินทร์ 

496 000606 รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 

497 000607 เปรมฤดี ชอบญล 

498 000608 นายธนพนธ ์บุญรตัน์ชัยพร 

499 000609 ศณัฐชยา น้อยหุ่น 

500 000610 ณัฎชนิช วิเศษโสภากุล 

501 000611 น.ส.ชณิกา พุทธิปิลันธน์ 

502 000612 ปวันรัตน์ สิทธิชัย 

503 000613 บุริศร์ เกตุแก้ว 

504 000614 พิชิต ยุทธนาการวิกรม 

505 000615 น.ส.จิราภา จารุญกร 

506 000616 ณัฐณิชา ปภังกรกิจ 

507 000617 อภิชญา สุรกิจ 

508 000618 นฤมล กลางแก้ว 
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509 000619 น.ส.ณิธิชา ธรรมธนากูล 

510 000620 น.ส.จิตติมา ชัชวาลยางกูร 

511 000621 กมลชนก ครองเกียรติเลิศ 

512 000622 นายภานุวัฒน์ แก้วชัยเจริญกิจ 

513 000623 น.ส.มณฑิตา วรนชุ 

514 000624 ธนชัย วิภาว์นุกูล 

515 000625 นายกรณัฐ บัวสุวรรณ 

516 000626 น.ส.ลัลน์ลลิต กุลตงัวัฒนา 

517 000627 น.ส.นัทฤสรณ์ นิธิพรเดชะ 

518 000628 กันตา ศุขลาตร 

519 000629 ดร.ปิยมา ทัศนรุวรรณ 

520 000630 มนัสวี ธาดาเธียร 

521 000631 น.ส.เต็มศิร ิธรรมศรี 

522 000632 เศรษฐภมิู บัวทอง 

523 000633 น.ส.พรทิพย์ คุณเจริญ 

524 000634 น.ส.ญาณีนชุ กลํ่าบุร ี

525 000635 กันทิมา จันทร์อําไพ 

526 000636 ชุติกาญจน์ เอ่ียมวิวัฒน์ 

527 000637 น.ส.ภัทรกันย์ นาคศรีสุข 

528 000638 คมน์ณัฐ คงกล่อม 

529 000639 น.ส.วรนนัท ์โกยทอง 

530 000640 เอมิกา เครือเสน่ห์ 

531 000641 ธนวินท ์แฉ่งสวัสดิ์ 

532 000642 วิจิตภ วรรธนะปกรค์ 

533 000643 มาริสา กรณุานนท์ 

534 000644 น.ส.ธมลวรรณ ณ ถลาง 

535 000645 กมลทิพย์ อาระวิล 

536 000646 น.ส.วิไลพร รุ่งเรือง 

537 000647 น.ส.สุนิษา ศิริรตัน์ 

538 000648 อัครภณ วีรวิศาล 
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539 000649 น.ส.ปิยรตัน์ มั่นทองขาว 

540 000650 วรฐ คุหิรัญ 

541 000651 น.ส.อภิษฎา ถวัลยวิชชวิต 

542 000652 ชลลดา สุวรรณโณ 

543 000653 น.ส.สุนิสา สุวรรณทอง 

544 000654 น.ส.พัชร ีมีชํานาญ 

545 000655 ณัฐนนัท์ ปัญจวรญาณ 

546 000656 อรทัย ไทรโยคกมล 

547 000657 พ.ท.อนุชิต บาํรุงฤทธิ ์

548 000658 กนกวรรณ พันธุ์ช่ืน 

549 000659 น.ส.เนตรฤดี ศรีแสง 

550 000660 น.ส.ชนิฏฐา มุ่มอ่ิม 

551 000661 พาฝัน ปิ่นทอง 

552 000662 มณฑกานต์ แซ่ต๋ัน 

553 000663 ไอรดา อิสสระพล 

554 000664 นางบษุบา ยงสมิทธ์ 

555 000665 สุรางค์ สุธิราวุธ 

556 000666 วิรชา ชมาย 

557 000667 วศินี วิโรจน์ยะกูล 

558 000668 นทีธร วิจิตรกมล 

559 000669 ณัฐ๓มิ ถาวรยุติธรรม 

560 000670 น.ส.เกสริน ยศวังใจ 

561 000671 น.ส.ศรณัยา ประจวบแท่น 

562 000672 น.ส.ศศิประภา ตัณทเสน 

563 000673 น.ส.อุษา ธนสถิตย์ 

564 000674 น.ส.สุนิสา ไชยแก้ว 

565 000675 ลักษณ์สวิง ไทรม้า 

566 000676 นายธนากร ฆ้องเดช 

567 000677 น.ส.จุฑารตัน์ ทับเจริญ 

568 000678 น.ส.ยุรดา เยือ่ใย 
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569 000679 น.ส.สุกัญญา บรรณาธิกร 

570 000680 นภสร มูลสาร 

571 000681 รุ่งทิพย์ พลานนท 

572 000682 นายสันต์ธีร์ สุวรรณสะอาด 

573 000683 สุทธิพจน์ จําปาหอม 

574 000684 น.ส.เพชรรตัน์ สุวิชาโน 

575 000685 เพ็ญพโยม เชยสมบติั 

576 000686 น.ส.กมลนนัท ์กระจาย 

577 000687 น.ส.สนทนา หมีรกัษา 

578 000688 ณัฐณิชา อนุรกัษ์พนาวิน 

579 000689 กิตติพศ ทองจันทร์ 

580 000690 น.ส.กมลชนก นาพงษ์ 

581 000691 วันชนา รักพงษ์ไพบูลย์ 

582 000692 น.ส.กนกวรรณ ภักดีพรหมมา 

583 000693 ณิชชา จิตร์กระบุญ 

584 000694 อลงกรณ ์ฉลาดสุข 

585 000695 คุณดณิรษา ทองทินกาญจน์ 

586 000696 น.ส.ชลิตา นิจพาณิชย์ 

587 000697 ปรียานชุ อมรรัตนชัยกุล 

588 000698 เบญจมาภรณ์ วิจิตร 

589 000699 ธีรพงศ์ วรอวยชัย 

590 000700 น.ส.ไอลดา บรูณรักษ์ 

591 000701 ปลายฝน ชัยจิต 

592 000702 สุรพงษ์ ศราวธุิกุล 

593 000703 ศุภลักษณ์ รายลาภ 

594 000704 นายชัยวัฒน ์สุกาญจนกุล 

595 000705 ชลธิชา หงส์โพธิ์พันธุ ์

596 000706 นัทธมน แก้วศรีอ่อน 

597 000707 ชยานนท์ กฤตวีรนันท์ 

598 000708 นางพวงเพ็ญ กังวานสุข 
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599 000709 น.ส.อรวิภา มากมิ่ง 

600 000710 นางวัชรี ทองทิพย์ 

601 000711 นางณฐัทลิกา กาลปตัร 

602 000712 ธนพร พงศ์พสิษฐ์ 

603 000713 น.ส.ชุติกุล ศรีเจริญ 

604 000714 นายธนพล ผการตัน์ 

605 000715 ภัทร์สุดา แซ่ลึง 

606 000716 อารวี นิ่มสังข์ 

607 000717 น.ส.เกศรารตัน์ พลศักด์ิ 

608 000718 วิรินทร์วิตรา เหมทานนท์ 

609 000719 ปรียาลักษณ์ เล่ือมสําราญ 

610 000720 น.ส.สุรีรตัน ์สรรพากิจวัฒนา 

611 000721 น.ส.นวินดา บุญประกอบ 

612 000722 น.ส.อาภิสรา น้อยบรุ ี

613 000723 น.ส.อลิสา อัตถะพรวัฒนา 

614 000724 วสุวัฒก ์กิตติวังชัย 

615 000725 น.ส.วรรษวรรณ ไวฑูรย์เกียรติ 

616 000726 น.ส.เมธาวี อัศนีวุฒิกร 

617 000727 น.ส.พัชรมัย นิ่มละออ 

618 000728 สุวัตร เกษมพุก 

619 000729 นฤนาท เกตุอําไพ 

620 000730 กวินตรา สุริยะ 

621 000731 นางจไุร เกิดดอน 

622 000732 นางพุทธชาต ิชุณสาคร 

623 000733 นางอัจฉรา บญุอยู่ 

624 000734 นางจารุณี สอนน้อย 

625 000735 น.ส.ณัฐพรรณ โกฏิเสถียรกุล 

626 000736 ดวงทิพย์ โอสถหงษ ์

627 000737 น.ส.ใจอินทร์ นวลศรี 

628 000738 ญิติรตัน์ เปล่งศรีงาม 
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629 000739 น.ส.ณัฐลดา พงศ์ภมร 

630 000740 น.ส.โสภาวรรณ ตันหยง 

631 000741 น.ส.นิตยา ปั้นพันธุ ์

632 000742 วาทินี เขมากโรทัย 

633 000743 น.ส.ธิติยา สร้อยสน 

634 000744 ธัญพร ลัมตศิริ 

635 000745 จิตราวดี สมมิติผล 

636 000746 นพรตัน์ จึงประสิทธิพ์ร 

637 000747 น.ส.ณัฐธิดา กงประจกัษ ์

638 000748 ชนัญชิดา ปฐมกสิกุล 

639 000749 วรินทร หงส์เชิดชัย 

640 000750 วรันดา แก้วประดิษฐ์ 

641 000751 นันท์นภัส ทรพัย์เจริญ 

642 000752 น.ส.วรรณนิสา ชาวเนิน 

643 000753 น.ส.ณัฐพร ศักด์ิวัฒนภักดี 

644 000754 น.ส.ไฟรุส อับดุลเลาะห์ 

645 000755 นายกิตติพร หวังรตนภักดี 

646 000756 น.ส.นงนุช สร้อยฟ้า 

647 000757 อู๋ อมาตยกุล 

648 000758 สมฤด ีสาธิตคุณ 

649 000759 กุสุมา สุนประชา 

650 000760 กนกอร นันทอินดา 

651 000761 ญาดาณัฐ วิศาลเวทย์ 

652 000762 ณัฐภัทร์ ถวิลนอก 

653 000763 ดารา เดชกุญชร 

654 000764 น.ส.ธัญญทิพย์ จิตสุนทรรตัน์ 

655 000765 พรเพ็ญ แซ่อึง 

656 000766 กรวลัย รัศม ี

657 000767 มัลลิกา ท้วมเจริญ 

658 000768 น.ส.นภาลัย ม่วงศรี 
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659 000769 น.ส.นมิดา ปิ่นประชานนัท ์

660 000770 พัชรา วังสถาพร 

661 000771 น.ส.ขนิษฐา สุนทรสุต 

662 000772 น.ส. จงกลรักษ์ โควานิชเจริญ 

663 000773 น.ส.ชิดชนก เกษี 

664 000774 น.ส.ประกายมาศ เทพาศิริ 

665 000775 น.ส.ศิรดา เรืองไกล 

666 000776 น.ส.อรวรรณ พยัคฆะ 

667 000777 คุณแอ๊นท ์

668 000778 น.ส.วริศรา รามสูต 

669 000779 น.ส.ธัณย์นิชา รตันกุลกิติวัฒน ์

670 000780 น.ส.กชพร เกษมสิริบุญวัฒน์ 

671 000781 เกริกเกียรติ สมบุตร 

672 000782 อมเรศ ศุภรตันากุล 

673 000783 ขวัญกมล ยิ้มย้อย 

674 000784 ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง 

675 000785 คุณ.... 

676 000786 น.ส.จุฑารตัน์ มีศร ี

677 000787 ยุรพร ศุทธรตัน์ 

678 000788 น.ส.ชุติกาญจน์ ทองล่ิม 

679 000789 ธนัชพร อัศวมุขกุล 

680 000790 ขวัญชนก อัครพัฒนากูล 

681 000791 รวิวรรณ เหมไกรวุฒิ 

682 000792 น.ส.ณัฐนรี วงษ์จริต 

683 000793 นายพงศธร สังข์พรม 

684 000794 น.ส.วรินธร ตรีจินดาหรา 

685 000795 น.ส.เบญญาพร สว่างเดือน 

686 000796 วรรณา บุญอินทร์ 

687 000797 นางศิริจันทร์ แต้สกุล 

688 000798 สุภิญญา ปยิะพินท ุ
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689 000799 น.ส.ลลดา จีรภัคภัทร์ 

690 000800 น.ส.มานิตา พุ่งมณีสกุล 

691 000801 สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ 

692 000802 สุนิสา สมดวง 

693 000803 นายบุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 

694 000804 น.ส.ดอกแก้ว จุระ 

695 000805 น.ส.อรอุมา ด้วงงาม 

696 000806 กันต์ฤทัย ภู่จิ๋ว 

697 000807 รุ่งนภา ทานนท ์

698 000808 นายกานดิศ  วิทยาอนมุาส 

699 000809 น.ส.มณีรัตน์ อรรคเศรษฐัง 

700 000810 นาย ธนาทิพย์  โรจน์บุนส่งศร ี

701 000811 นายปริญดิษฐ์  วีณะคุปต์ 

702 000812 นางสาววิภาวี  ฐิตินนัทพันธุ ์

703 000813 น.ส.กมลชนก ตินตะชาติ 

704 000814 น.ส.กุลจิรา ก๋งอุบล 

705 000815 น.ส.นารีรัตน์ ณ นุวงศ์ 

706 000816 อุทัยวรรณ โกวิทวท ี

707 000817 สราญจิต ไกรฤกษ ์

708 000818 นางณฏัฐพร อุทัยมงคล 

709 000819 ศรา วัฒนนภาเกษม 

710 000820 วัฒนชัย ทองธีรภาพ 

711 000821 น.ส.ธิดา อํานวยวิชัย 

712 000822 กิตติยา ขุมทอง 

713 000823 รติพร เรืองกิจจํารัส 

714 000824 เบ็ญจวรรณ 

715 000825 ปภาวี พัดวิลัย 

716 000826 อําไพ รุ่งเรืองภิญโญสัย 

717 000827 ศิรินยา เมดาน 

718 000828 สุจิตตา เรืองรัศม ี
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719 000829 เกื้อกมล พฤกษประมูล 

720 000830 สิมิลัน โรจน์รุ่งเรืองกิจ 

721 000831 มนชิต ศรีพาช 

722 000832 อริสา หัตถกิจธาตรี 

723 000833 อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน ์

724 000834 น.ส.วราภรณ์ ภัทรฐิติ 

725 000835 ภัทริยา ไชยชนะ 

726 000836 ศันสนีย ์หทัยวรลักษณ์ 

727 000837 นางกัญญา รัตนาราหะ 

728 000839 เจตน์ นิลโต 

729 000840 สมเจตน ์นิลโต 

730 000841 ศุภกานต์ ประยูรศกัด์ิสกุล 

731 000842 นางสาวกาญจนีย์  ยั่งยืน 

732 000843 นางสาวจิดาภา ชมชิด 

733 000844 อุไรรตัน์ เนตรหาญ 

734 000886 ศิริพรรณ อาทรธุระสุข 

735 000887 สุวรรณา ประณีตวรกุล 

736 000888 กษริน สิทธินาโด 

737 000889 ภัทรียา ดุลยาสิทธิพร 

738 000890 รองใจ กําเหนิดผล 

739 000891 นิรมล หุตเจริญ 

740 000892 จุฬารัศมี พูนทอง 

741 000893 กอบกานต์ บุนนาค 

742 000894 ฐิดานันท์ สีดารอด 

743 000895 นางทรงศิริ พิมพิเสน 

744 000896 อรชร สว่างแผ้ว 

745 000897 กมลวรรณ ศรีสุวรรณ ์

746 000898 ภรณ์พรรณ อภิวัฒน์เจริญกุล 

747 000899 สุภาภรณ์ บุญประเชิญ 

748 000900 ธนสรณ์ ดําเนินผล 
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749 000901 รุ่งทิพย์ สิทธิกูลเกียรติ 

750 000902 มัญชุพร ศิลปวิจิตรการ 

751 000903 ปยิาภรณ์ หาหล้า 

752 000904 นงคราญ คาคาศร ี

753 000905 น.ส.พรพิพัฒน์ ศรีนวล 

754 000906 ฐญาณี นาคดี 

755 000907 พิมพ์นารา ตาคํา 

756 000908 ณัฐธยาน์ พิเชฐวณิชย์สกุล 

757 000909 นงนุช อังยุรีกลุ 

758 000910 วิพัชรินทร์ หลงเจริญ 

759 000911 อ.นงนชุ  ปรมาคม 

760 000912 เทพกรณ์ ชัยวิเศษ 

761 000913 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ 

762 000914 ฐานิตย์ คติธรรมนิตร 

763 000915 เน้ือนาบุญ บญุเรือง 

764 000916 นางสาวจุฑามาศ  พัฒนกลุมงคล 

765 000917 นางสาวนฤมล  วงศ์ธนาสุนทร 

766 000918 คุณอําไพ ทองภีรภาพ 

767 000919 ปวีนา  สุรียธนาภาส 

768 000920 พสิษฐ์ สืบสู่วงศ ์

769 000921 พัชราภรณ ์ บุณยวนิชกุล 

770 000922 สร้อยสุดา ณ ระนอง 

771 000923 เปรมลดา ปวุฒิพันธุ ์

772 000924 ปวีณ วิทยพันธุ ์

773 000925 สุนิดา เกิดหนนุวงศ์ 

774 000926 นางศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ 

775 000927 วิจิตต์ศร ีสงวนวงศ์ 

776 000928 น.ส.ถิราพร ศานศรีบรูณ์ 

777 000929 นภนต์ รุ่งเรืองรตันโชติ 

778 000930 กนกอร สุวรรณดํารงค ์
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779 000931 วิศรตุ จงผดุงสัตย์ 

780 000932 นิธิดา พรหมศรีสุข 

781 000933 น.ส.พัชรวดี วงศ์พาณิช 

782 000934 สมพร มณีประสพสุข 

783 000935 น.ส.หัทยา คุณวัชรกุล 

784 000936 อ.ดร.ธวิช สุดสาคร 

785 000937 ผศ.สุนิสา ประวิชัย 

786 000938 อ.ดร.กมลทิพย์ อาร์ธอส 

787 000939 พล.รต.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา 

788 000940 ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรตัน์ 

789 000941 อ.ฉัตรฉวี คงดี 

790 000942 ประพนัธ์พงษ ์นทกุล 

791 000943 กฤษฎา วามะศิริ 

792 000944 น.ส.มนัสวี ผิวคํา 

793 000945 นายธนากรณ์ สําเภาแก้ว 

794 000947 ถนัด เบิกนา 

795 000948 นายพรพงษ ์แสงนาค 

796 000957 น.ส.เพ็ญพิชชา อติยศพงศ์ 

797 000958 แววพลอย แซ่ตัง 

798 000959 น.ส.ชริศรา แก้ววิเชียร 

799 000960 ทัธดา ตันธนาภินันท์ 

800 000961 น.ส.สุภิญญา ปานคํา 

801 000962 อิสริยา บุญญะศิริ 

802 000963 นางผกาแก้ว แค้วคา 

803 000964 นายปณุยวีร์ บุญสุข 

804 000965 พิมพ์ชนา ศิริจารุอนนัต์ 

805 000966 น.ส.ปิยะดา แต้สกุล 

806 000967 อุทุมพร กล่ินสวาทหอม 

807 000968 น.ส.เต็มศิร ิลีแอง 

808 000969 ว่าที่ร.ต.บัณฑิต นิธิกุลวัฒน์ 



  4-61 

ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก 

809 000970 อัยยา ทวีโรจน์กุลศรี 

810 000971 พรพิมล อรรฆยากร 

811 000972 ศศิชา พิมพาแป้น 

812 000973 อรัณย์ พริ้งเพริศ 

813 000974 สุดารัตน์ ภัทรถาวร 

814 000975 ชมพูนทุ วรากุลวิทย์ 

815 000976 น.ส.สุมาลี ภู่ระหงษ ์

816 000977 ณิชาณชั เกศมุกดา 

817 000978 จารุวรรณ วิชัยพรหม 

818 000979 ผศ.พันธิภา ศรีนามเมือง 

819 000980 ธัญญกาญจน ์เชิดชูพงษ์ 

820 000981 ณัฐธยาน์ ตระกูลฐิติภัทร 

821 000982 มาริสา อุดม 

822 000983 กมลฉตัร ใยนิรัตน์ 

823 000984 บัณฑิต เกียรติมณีรตัน์ 

824 000985 นายภทัรชัย สุขกลํ่า 

825 000986 กนกนาถ สุขเสริม 

826 000987 พชร อาจสามารถศิริ 

827 000988 รศ.วันชัย จันทร์ประเสริฐ 

828 000989 จันทร์ศรีลดา ประดิษฐ์ลดา 

829 000990 นีรนุช ตริยาวนิจ 

830 000991 น.ส.ขวัญกมล มูลผล 

831 000992 น.ส.ฉัตรชนก น้อยโพนทอง 

832 000994 น.ส.ธนกร ประทับทอง 

833 000995 เบญจวรรณ วงษ์อุบล 

834 000996 ทาริกา ภวภูตญาณชัย 

835 000997 น.ส.ชญาดา อาจสุโพธิ ์

836 000998 ยลลดา สัตย์ชาพงษ์ 

837 000999 รศ.ดร.วินัย พุทธกูล 

838 001000 ดร.อมรวิทย์ นาครทรรภ 
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839 001001 น.ส.ณัฐฐิภา เงาศรี 

840 001002 นางยุวดี  ดีงามเลิศ 

841 001003 นางสุภาพร  เปล่งรศัม ี

842 001004 สุจริตรา  บุญเกิด 

843 001005 สุภาวดี  ธีราธนนันท์ 

844 001006 นางนิชาภา  แก้วกระจ่าง 

845 001007 สรรพสิฐ  กิจพัฒนาวฒันกลุ 

846 001008 นทกาญจน์  ทวีภัตช์ 

847 001009 สุกัญญา  สุทฐิศรีศิลป์ 

848 001010 เกศินี  สุวรรณภูเต 

849 001011 จิรัฏฐ์  สุนทรสิงห์ 

850 001012 ณรงค์ชัย เชาวรินทร์ 

851 001013 สมพร กมลพรธิน 

852 001014 นันธมน เอกกวินสกุล 

853 001015 นายพงษ์ศักด์ิ ต่ายก้อนทอง 

854 001016 ธัญญารตัน ์คําดี 

855 001017 เลศลักษณ์ เงินศิริ 

856 001018 บรรเจิด จิระวรสุข 

857 001019 พาสินี สุนากร 

858 001020 ภาสนา กิตติสาเรศ 

859 001021 เสมียน สุวรรณ 

860 001022 นางลัดดาวรรณ แดงธรรมชาติ 

861 001023 นางสํารวย ครุฑกุล 

862 001024 นางน้อมจิตต ์อยู่รอด 

863 001025 นัฐวรรณ ปูตะเขียว 

864 001026 นางประภาวดี ปลอดมณ ์

865 001027 กฤษฎ์ โชคชัยเพิ่มพูลผล 

866 001028 เบญจา ภูกัญหา 

867 001029 น.ส.จันทิมา เต็มนาที 

868 001030 สมบุญ ชูโทนทอง 
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869 001031 น.ส.กมลพรรณ แจ้งวรุณ 

870 001032 เมธี วงศ์จารพุรรณ 

871 001033 วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร 

872 001034 จิดาภา ทรงถิตรตัน์ 

873 001035 โกศล แซ่เอ้ียว 

874 001036 น.ส.กนกวรรณ บางน้อย 

875 001037 สมนึก ศรีทรงยศ 

876 001038 พิณทิพย์ คดพิมพ์ 

877 001039 วิลาศิณี รัตนพิมพ์ 

878 001040 รัชดา อนุกูล 

879 001041 นางศรีทอง ใจรักษ์ 

880 001042 พีเดช มาลีหอม 

881 001043 สุธาสินี วิหารทอง 

882 001044 นลิน นาคทองดี 

883 001045 สกลวรรธ์ ศุภศิลป์ 

884 001046 น.ส.พร้อมพรรณ รองสวัสดิ์ 

885 001047 นางเพียงใจ ทองนวล 

886 001048 น.ส.สุฑารัตน์ นนทกลิ่น 

887 001049 นายธราภัทร วิริยะสาโรจน์ 

888 001050 กานต์ธิดา คระกูลกาญจน์ 

889 001051 ชราภรณ ์พิมพ์สุวรรณ ์

890 001052 ชนิภา วิโรดมวงศกร 

891 001053 น.ส.ดลรดี ค้าขาย 

892 001054 สมหญิง โทพนิมิต 

893 001055 ณฐพร คําประกอบ 

894 001056 น.ส.พิฐชญาณ์ โสภณอริยวงศ์ 

895 001057 น.ส.พีรพีชญ์ พัฒนพาณิช 

896 001058 น.ส.วศินี บูรณะโอสถ 

897 001059 นายชัชพงศ์ คุณสมบติั 

898 001060 พรรณิภา สังขละ 
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899 001061 น.ส.ตะวัน ศภุกิจเรืองโรจน์ 

900 001062 กัญณัฏฐ์ งามเจริญ 

901 001063 นายเจนณรงค์ บุญเรืองทิพย์ 

902 001064 นางภทัรีมา สุทธิเลิศ 

903 001065 น.ส.ปาวดี บูรพาสถิตย์ 

904 001066 น.ส.วิสาขะ ชุนหกรณ์ 

905 001067 จุฑามาศ ทรสิทธิ ์

906 001068 น.ส.ชนัญชิดา รตันโท 

907 001069 ลลิตา แตงเกต ุ

908 001070 ณัฐวัฒน์ เกษเทศ 

909 001071 จิรวรรณ ภูมิแกดํา 

910 001072 นวมินทร์ รัตนพงศ์ธร 

911 001073 น.ส.ชนนิกานต์  รักวนิชย ์

912 001074 น.ส.ศิริวรรณ โพธิป์ระยูร 

913 001075 นายศาศวัต แก้วประเสริฐ 

914 001076 น.ส.วาทินี จนัทน 

915 001077 นายอานนัท์ธร สัตยารัฐ 

916 001078 สุรัสสวตี จามิกรณ์ 

917 001079 ศิริพร บุญญรัฒนะ 

918 001080 น.ส.รังสิมา กลับทวี 

919 001081 วรวรรณ ดาวเจริญ 

920 001082 นายวรายุทธ รัญดร 

921 001083 น.ส. ศรีรัตน์ ไขศรี 

922 001084 น.ส.นลินทิพย ์ชาชํานิ 

923 001085 น.ส.ปรัญาภรณ์ หวังวงศ์ไพบูลย์ 

924 001086 น.ส.ธัญญธร สุนทรมณี 

925 001087 น.ส.วรรณพร ม้าคนอง 

926 001088 นายสราวุธ สันติมุนินทร ์

927 001089 น.ส.ฐาวดี จงวัฒนา 

928 001090 น.ส.ศิริลักษณ์ ยังประดิษฐ์ 
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929 001091 น.ส.อรรวันท ์เลาหริปิยรัชต์ 

930 001092 น.ส.สุภรักษ์ ดีนอก 

931 001093 น.ส.ชลิดา พงศ์ภัคปณต 

932 001094 น.ส.นิตยา จูคลองตัน 

933 001095 น.ส.ไพลิน จิตเจริญสมทุร 

934 001096 นายชรชั กิมโสม 

935 001097 นางปรียาสิชัฒน ์พิเชฐภิญโญ 

936 001098 น.ส.วรินรําไพ วาสินานนท์ 

937 001099 นายจีรศกัด์ิ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 

938 001100 นายชาญวิทย์ แซ่ตั้ง 

939 001101 น.ส.นพวรรณ เปมานกุรรักษ์ 

940 001102 น.ส.ณภัทร ประภานที 

941 001103 น.ส.นวรตัน ์เต็มสัมฤทธิ ์

942 001104 น.ส.ละมัย อินทวัตร 

943 001105 น.ส.ยุพดี ยินประพันธ์ 

944 001106 นางมกุข์ดา สุขธาราจาร 

945 001107 น.ส.หัชทัย ชาญเลขา 

946 001108 น.ส.ชิดชนก อ่อนเกล้ียง 

947 001109 นางฉตัรฉวี คงดี 

948 001110 นางวรรษา คํารณยทุธ์ 

949 001111 อรพรรณ เสถียรกิจอําไพ 

950 001112 นางลัดดา มีศขุ 

951 001113 น.ส.มิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ 

952 001114 นางสุรางค์ เห็นสว่าง 

953 001115 น.ส.อารยา วัตตธรรม 

954 001116 น.ส.อัญชลี เตียวโล่ 

955 001117 น.ส.กันยภัสสร์ มิลินทรตัน์ 

956 001118 นางอ้อยใจ ล่ิมศร 

957 001119 น.ส.เสาวนีย์ สุนทรสถิตย์ 

958 001120 น.ส.พิชญาภรณ ์ขุนชุ่ม 
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959 001121 น.ส.นุขนาถ ศุภพิพัทฒน์ 

960 001122 น.ส.คชาพร ปัญญานะ 

961 001123 น.ส.ปวีณ์นชุ อุทินท ุ

962 001124 น.ส.รัตน์ติกรณ ์จอมชาญพันธ์ 

963 001125 น.ส.วรวรรณ ดวงแข 

964 001126 น.ส.มูฐนีย์ บริบรูณ์สุข 

965 001127 น.ส.พานิดา ทองประดิษฐ์ 

966 001128 น.ส.เรณ ูปิ่นทอง 

967 001129 น.ส.พรรณทิพย์ ช่ังทอง 

968 001130 น.ส.สันติยา เอกอัคร 

969 001131 น.ส.พนิดา คงเมือง 

970 001132 นางบุญเก้ือ วัชรเสถียร 

971 001133 นางนนัทนา สีสุข 

972 001134 น.ส.อัญรินทร์ สิริพิชญาฐานต์ 

973 001135 น.ส.วิมลรตัน ์พิบูลย์ 

974 001136 นางนยันา แสงวณิช 

975 001137 นางวันเพ็ญ สุโขธนงั 

976 001138 น.ส.ทิพพรตัน์ แซ่จอง 

977 001139 นางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ 

978 001140 นางภาสิณี วรชนะนันท์ 

979 001141 น.ส.นพรตัน ์ศุทธิถกล 

980 001142 น.ส.พรพรรณ อินทรกัษ์ 

981 001143 นางนงนถัส ขันทอง 

982 001144 น.ส.วรวรรณ ตุ้มมงคล 

983 001145 น.ส.สมหญิง ขูขุนทด 

984 001147 นางธชนี สาลีโภชน ์

985 001148 น.ส.วรางทิพย์ ตั้งวงศ์กิจศิริ 

986 001149 นายจกัรพงศ์ ตติยพันธ์ 

987 001150 นางลดาวัลย์ จันทวลี 

988 001151 อัจฉรา นภาโชต ิ



  4-67 

ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก 

989 001152 น.ส.รัสรินทร ์เกตุชาติ 

990 001153 น.ส.สุพัตรา ศรีอักขรินทร์ 

991 001154 นายธเนศวร ซ่ือกําเนิด 

992 001155 นายสรวิศ การะกิตวงศ ์

993 001156 นางสาวิตรี คหวาณิช 

994 001157 น.ส.ลัทธวรรณ พ่ึงเจียม 

995 001158 น.ส.ธมลวรรณ ศรีธรรมมา 

996 001159 น.ส.กชพร ริ้วเจริญฤทธิ์กุล 

997 001160 น.ส.วรรณนนัท์ เตชะฉตัรสุรีย์ 

998 001161 นางช่อทิพย ์เวียงสงค์ 

999 001163 น.ส.พัชรินทร์ นนัทิวาวฒัน ์

1000 001164 นางวารวี ดอกพุฒ 

1001 001165 น.ส.นภาพร สากลบรรเจิด 

1002 001336 น.ส.สุมาภรณ์ ไทยวนั 

1003 001337 น.ส.สุพัตรา เมืองใบ 

1004 001338 น.ส.กมลขวัญ ถาวรยุติธรรม 

1005 001339 น.ส.ปิยะดา เกตุเรืองโสภา 

1006 001340 นางหฤทัย นําประเสริฐชัย 

1007 001341 อ.ดร.สุพัตรา อินทนะ 

1008 001342 น.ส.อรรวินท ์นิยติวัฒน์ชาญชัย 

1009 001343 นายพจพัต อมรรัตนเกศ 

1010 001344 น.ส.จันจิรา พ่วงทน 

1011 001345 น.ส.พรปวีณ์ เกิดก่อ 

1012 001346 นายภูวราช อาดภวัง 

1013 001347 น.ส.นพวรรณ วรรณประภา 

1014 001348 น.ส.ณัชชา ทรงณัฐศิร ิ

1015 001349 ชวิศา เกิดศิริ 

1016 001350 น.ส.ธนิษฐากรณ์ รัตนเวฬุ 

1017 001351 น.ส.ณัฐยา เจียรวงศ์วาน 

1018 001352 น.ส.สาริณี ยิง่ศิวะพัฒน์ 
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1019 001353 น.ส.วริญญา เชาว์ชาญกิจ 

1020 001354 นางดวงรัตน์ หิรัญญสิร ิ

1021 001355 น.ส.อรอุมา กอสนาน 

1022 001356 นายณฐัพงษ ์อินทร์พรหม 

1023 001357 น.ส.ธันยนนัท ์ตระกูลฐิติภทัร 

1024 001358 น.ส.วารี ตัณทุลากร 

1025 001359 น.ส.วริยา ยนต์วิดัย 

1026 001360 น.ส.ปัณรส สุวาท 

1027 001361 น.ส.วรัชดา ป๊อกแพ้ว 

1028 001362 นายอักริน เสถียรไทย 

1029 001363 น.ส.พรทิพย์ ธํารงอาจริยกลุ 

1030 001364 นางวัฒนา โหตระไวศยะ 

1031 001365 น.ส.มนัญญา ชูแก้ว 

1032 001366 น.ส.ณัฐฐิญา พิทักษ์เกียรติกุล 

1033 001367 น.ส.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง 

1034 001368 น.ส.นวลรตัน์ หงษ์เจริญ 

1035 001369 น.ส.หนึ่งฤทัย เปรมตระกูล 

1036 001370 นางลัดดา ปัญทะภูรีเวท 

1037 001371 นางศิริวรรณ ภัทรประภานนัท์ 

1038 001372 นายจิรพงศ์ วงษ์เกต ุ

1039 001373 นางพวงทิพย ์สัจจะเวทะ 

1040 001374 นางสาวชวัลนชุ จิระสุขประเสริฐ 

1041 001375 นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย ์

1042 001376 นางวรรณธนา บุญมี 

1043 001377 นางสาวปภาดา พ่ึงเกียรติไพโรจน์ 

1044 001378 นางสาวโชติชญาน ์ชูก้าน 

1045 001379 นางสาวพิชญา นามสิ 

1046 001380 นางสาววรมัพร วิริยะพันธุ ์

1047 001381 นางสาวปวีณ์สุดา รูปดี 

1048 001383 นางสาวหยาดพิรุณ บุญซือ่ 
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1049 001384 น.ส.สุรางค์ พุ่งโตมร 

1050 001385 น.ส.วาสนา มั่งค่ัง 

1051 001386 นายมานะ ลักษณ์อรโุณทัย 

1052 001387 น.ส.จินดา คุ้มงาม 

1053 001388 น.ส.ขนิษฐา สุวรรณศีร 

1054 001389 นางเสาวภาคย์ กระจ่างยทุธ 

1055 001390 น.ส.ฐิตวรรณ คําภักดี 

1056 001391 น.ส.รังรอง เชื้อเมืองพาน 

1057 001392 น.ส.พิมพ์พร ศรีสันติแสง 

1058 001393 นางสุวิสา พัฒนเกียรต ิ

1059 001394 นางฐนิตฐา คงกัลป ์

1060 001395 น.ส.ทิพย์ภาภรณ ์ทิพย์พญาชัย 

1061 001396 นายเขมะทัต วิภาตะวณิช 

1062 001397 Xiaqing Lin (สโรชา) 

1063 001398 น.ส.อิญอร สุบิน 

1064 001399 น.ส.มณีรัตน์ มักอาน 

1065 001400 น.ส.ธรวรรณ โรจนพร 

1066 001401 นายภาคภมิู ภัทรกิจวรกุล 

1067 001402 นายธนชาจ เขตตะเคียน 

1068 001403 น.ส.อรุณี เชาว์ดีกรพันธุ ์

1069 001404 น.ส.กรณ์รวี เอ่ียมสมบรูณ์ 

1070 001405 น.ส.เสาวลักษณ์ อ่อนมิ่ง 

1071 001406 น.ส.ฉัตรมณี เพชรผ้ึง 

1072 001407 น.ส.ศศิวิมล พุ่มเพ็ชร์ล้วน 

1073 001408 น.ส.นรารัตน์ จันทรวาส 

1074 001409 นางนภา เช่ียวชูวงศ์ 

1075 001410 นางดนิตา กมลงาม 

1076 001411 น.ส.อุมาภรณ์ บุญนิธิ 

1077 001412 น.ส.ภัทริน จาํเริญเจือ 

1078 001413 น.ส.ปาริชาติ ศรีสมยั 
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1079 001414 น.ส.ณัฏฐิยา เกื้อทาน 

1080 001415 นางนยันา ตรีเนตรสัมพันธ์ 

1081 001416 น.ส.อุษณีย ์วงศ์ปตัน์ษา 

1082 001417 น.ส.บุษยามาส เชาวลิต 

1083 001418 นางภานิษฐ์ บุญเพิ่มโรจน์กลุ 

1084 001419 ธนัญพร    ว่องเกียรติพาณิช 

1085 001420 นายสวิด แสงตะคร้อ 

1086 001421 นายสมนึก อุบลงาม 

1087 001422 นายสุบิน นิลกําแพง 

1088 001423 นางสร้อย แจ่มแจ้ง 

1089 001424 นายฤทธิรงค์ แจ่มแจ้ง 

1090 001425 นางสาวทศัดาว ฉุนฉิม 

1091 001426 นายยาม สีวันนา 

1092 001427 นายประสิทธิ ์การภักดี 

1093 001428 นางบุญนาค มะณี 

1094 001429 นายสํารวม พุทฒิพล 

1095 001430 นายสมพงษ์ เข็มเงิน 

1096 001431 นางสุนทรีย์ ใบตองอ่อน 

1097 001432 นายสาวปทัมาพร แสงตะคร้อ 

1098 001433 นายพัฒนะ เพ็งลํา 

1099 001434 นายสุเทพ รุ่งเรื่อง 

1100 001435 อาจารย์พันศกัด์ิ เทียนวิบูลย์ 

1101 001436 นางสาว บุหงา ทองหน ู

1102 001437 ชยุต หอมหนกั 

1103 001438 นางสาว แพรพรรณ เหมาะเจาะ 

1104 001439 จันทร์จีรา พาลี 

1105 001440 สุกัญญา ทังเกษมวัฒนา 

1106 001441 พรปวีณ์ พัฒนสมบตัิจินดา 

1107 001442 กัลยากร แก่นพรหมมา 

1108 001443 มธรุส กิตติพงศ์พิศล 
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1109 001444 อารีย์ วอนเป้า 

1110 001445 นางสาว อังกาบ แตงเอ่ียม 

1111 001446 พรกมล ต้นสกุลวงศ ์

1112 001447 วรรณทิพย์ อิศราคาร 

1113 001448 สุภัทรา วาปีรนัทนีย์ 

1114 001449 ณัฎฐิกา ไกรปุย 

1115 001450 พวงผกา ควรเฉลย 

1116 001451 วิภา ทองทัศน์ 

1117 001452 น.ส.นาราพร แซ่แซน 

1118 001453 พีรพัฒน์ วิวัฒนานนท ์

1119 001454 ภัทราทิพย์ อยู่นิตย์ 

1120 001455 นิติกาญจน์ ฝาเงิน 

1121 001456 สุณิฎฐา ศรีชัย 

1122 001457 นายธีธร ตั้งธรรมวาณิชย์ 

1123 001458 ยุพดี ศิริวรรณ 

1124 001459 วัลลภา เมืองทอง 

1125 001460 กณต พิริเยศกูร 

1126 001461 นาตาลี แหล่งสนาม 

1127 001462 ลักษมี ศิลาลิขิต 

1128 001463 สุมาลี เชาวลิตร 

1129 001464 ออมรัชต์ ชูสวัสดิ ์

1130 001466 ธิดารตัน์ ภัทรพันธกุล 

1131 001467 กนกรตัน์ คงวัฒน ์

1132 001468 อชิรญา มณฑาทิพย์ 

1133 001469 รติกร ศิริพานิช 

1134 001470 นฤมล บุญญวงศ์ 

1135 001471 ธิดาแก้ว โพนิกูล 

1136 001472 อัญชิสา ผ่องแผ้ว 

1137 001473 วสรรค์ ใจส่ือกุล 

1138 001475 หงษ์ฟ้า ใบบ้ง 
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1139 001476 ศุภศิษย์ ศรีอัขรินทร์ 

1140 001477 วีระพงษ์ ลมดา 

1141 001478 กฤตธี เปรมโยธิน 

1142 001479 อนิวรรต เทศเรือง 

1143 001480 สุกิจจา พงษ์สุวรรณ 

1144 001481 ชลิตา โพธิ์น้อยงาม 

1145 001482 อชิรญา ศุภรณ์พานิช 

1146 001483 พรทิพา ลีวิวัฒนกุล 

1147 001484 จุฑารตัน์ ขัตติ 

1148 001485 รัชฎาภรณ ์คําหลวง 

1149 001486 รภัสกุล กนกโชติพ่ึงเดช 

1150 001487 ณิชกานต์ ซําศิริพงษ ์

1151 001488 ภัทริน โอภาสชัยทัตต์ 

1152 001489 จรรยา หนูเอียด 
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