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คณะผูวิจัย 

 

1. หัวหนาโครงการวจัิย 

รองศาสตราจารย จุฑาทพิย ภัทราวาท สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

2. นักวจัิย 

(1) นางสาวสายสุดา  ศรอีุไร   สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

(2) นางสาวจินตหรา  นกเงิน   สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

(3) นางสาวอรวภิา มากมิ่ง  สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

(4) นายสุพจน  สุขสมงาม สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

(5) นางสาวพรตมิา  คงศร ี  สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

(6) นายพรพงษ  แสงนาค สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

(7) นางสาวปรยีาพร บุงทอง  สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

(8) นางสาวนวภัทร กอนสมบัต ิ สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

(9) นายภูมิ  จันทชุม  สถาบันวชิาการดานสหกรณ 
 



คํานํา 

 

รายงานการวิจัยโครงการวิจัยการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใชเปนกลไก

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเช่ือมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล ในครั้งนี้เปนการรายงานผลการวิจัย

ในปแรก ซึ่งมีวัตถุประสงคการวิจัยมุงเนนไปที่การขยายผลสูชุมชน โดยคาดหวังจะใหตัวแบบธุรกิจ 

Farmer Shop เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางการคาที่เปนธรรม โดยทีมวิจัยได

นําเสนอผลการวจัิยในเลมรายงาน 
 

ในนามของหัวหนาโครงการวิจัย ใครขอขอบคุณ ผูอํานวยการฝาย 4 (รศ.ดร.ปทมาวด ี

โพชนุกุล) ทมีงานสกว. ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยทุกทาน และเจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณทุกคน

ที่มสีวนสนับสนุน หากมสีิ่งใดบกพรอง ใครขออภัยไว ณ โอกาสนี้ และยนิดนีอมรับดวยความขอบคุณ 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย จุฑาทพิย  ภัทราวาท) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

มกราคม 2558 



(a) 

 

บทสรุปผูบรหิาร 

 

รายงานวิจัยโครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในครั้งนี้เปนการรายงาน

ผลการวจัิยในปแรกของระยะขยายผล ซึ่งมีกรอบเวลาการวิจัยตอเนื่อง 3 ป โดยขอคนพบจากการวิจัย

ในระยะที่สอง ซึ่งเปนระยะการบมเพาะธุรกิจของรานตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ช้ีใหเห็นวาตัวแบบธุรกิจ  Farmer shop กอใหเกิดการจัดการความสัมพันธใหมในโซ

อุปทาน และนําไปสูโอกาสทางเลือกใหมทั้งในกลุมภาคีที่เปนผูประกอบการรายยอยและสมาชิกกลุม

ผูบรโิภคที่ใสใจในการบรโิภคสนิคาคุณภาพ ราคาเปนธรรม 

การวจัิยในระยะที ่3 นี้ มวีัตถุประสงคสําคัญ เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ 

Farmer shop สูชุมชนเพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางการคาที่เปนธรรมและ

การเช่ือมโยงธุรกจิสนิคาชุมชนสูสากล แผนการวิจัยในปแรกนั้นเปนไปตามกรอบการวิจัยที่ไดออกแบบ

ใหครอบคลุมกจิกรรมหลัก 5 กลุมกิจกรรม ประกอบดวย กลุมแรก การรณรงคและคัดสรรภาคีจัดตั้ง

และ Farmer shop กลุมท่ีสอง เปนการจัดการความรูแกภาคีและกลุมเปาหมายเกี่ยวกับความรูและ

ทักษะดานการบริหารจัดการราน Farmer shop กลุมท่ีสาม เปนการใหคําปรึกษาแนะนําการจัดตั้งและ

การบริหารจัดการ Farmer shop และกลุมท่ีสี่ เปนการเผยแพรแนวความคิดแบบธุรกิจ Farmer shop 

แกสาธารณะ และกลุมท่ีหา เปนการตดิตามประเมนิผล 

ผลการดําเนนิการวจัิยในสวนของการขับเคลื่อนกจิกรรมตามแผนวิจัยมีทั้งสิ้น 47 กิจกรรม

มีผูเขามามีสวนรวมทั้งสิ้น 859 คน องคกร/หนวยงาน มีภาคีผูสนใจจัดตั้งและดําเนินการราน Farmer 

shop จํานวน 10 แหง จําแนกเปนสหกรณ 3 แหง สถานศึกษา 2 แหง บริษัทเอกชน 3 ราย และปจเจก

บุคคล 2 ราย สําหรับภาคทีี่จัดตัง้ ราน Farmer shop แลวเสร็จมจํีานวน 5 แหง ไดแก ราน Farmer shop 

ที่รานจําหนายสินคาไรสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.นครราชสีมา Corner Farmer shop  

ณ ราน Hongthong Health station หางเมกะบางนา และ Corner Farmer shop รานจําหนายสินคาชุมชน 

ณ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม 

ผลการประเมินความคิดเห็นของภาคภาคีที่สนใจจัดตั้งและดําเนินการราน Farmer shop 

จํานวน 10 ราย พบวาปจจัยแรงจูงใจทั้ง 6 ประการไดรับการประเมินอยูในเกณฑที่ดีมาก ไดแก โอกาส

เรียนรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการ โอกาสเรียนรูในการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสูสากล ปณิธานและ

วิสัยทัศนของ Farmer shop การเปดโอกาสแกผูบริโภคในการเขาถึงสินคาคุณภาพราคาเปนธรรม 

โอกาสการเช่ือมโยงธุรกจิกับภาคแีละตองการสนับสนุนเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย และสหกรณ 

ขอคนพบจากการวจัิยภายใตการสงเสริมการจัดตั้งและดําเนินงาน ราน Farmer shop ในป

แรก ช้ีใหเห็นโอกาสและขอจํากัดซึ่งเปนสิ่งทาทายสําหรับความสําเร็จในการขยายผลการจัดตั้งและ

ดําเนนิงานราน Farmer Shop เพื่อการสรางสรรคเศรษฐกิจสูสากลและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ



(b) 

 

เชิงธุรกิจแกประชาชนผานกระบวนการเรียนรู ผานตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ที่สําคัญ ไดแก การ

สรางโครงการรวมมือกับหนวยงาน/องคกรภาคี ในการสงเสริมการจัดตั้งและดําเนินงานตัวแบบธุรกิจ 

Farmer Shop ควบคูไปกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู การปลุกจิตสํานึกและเพิ่มพูนความรู

ทักษะในการดําเนินธุรกิจรานคาทางเลือก ที่นําไปสูการลดชองวางที่มีผลมาจากโครงสรางการผลิต 

การตลาดที่กอใหเกดิความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมในสังคม 

ขอเสนอสําหรับแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชนในระยะตอไป 

ควรใชกลยุทธดําเนินการในหลายแนวทางทั้งการสงเสริมจัดตั้งรานใหม การจัด Corner Farmer Shop 

ในรานคาเอกชน/ชุมชน/สหกรณ การแสวงหาภาคีแนวรวมสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในการสงเสริมจัดตั้งราน Farmer Shop การสรางเครือขายผูประกอบการ Farmer 

Shop เพื่อเสริมพลังในการดําเนินธุรกิจ การจัดระบบการฝกอบรมเพื่อเผยแพรแนวคิดตัวแบบธุรกิจใน

แนวทางการคาที่เปนธรรมแกผูนํา/สถาบันเกษตรกรและเยาวชน  การสงเสริมจัดตั้งและดําเนินงาน 

Farmers’ Market เพื่อเตรียมความพรอมไปสูการจัดตั้งและดําเนินงาน ราน Farmer Shop การสราง 

Brand Ambassador และโครงการ direct Marketing ในการรณรงคสรางความเขาใจในตัวแบบธุรกิจ

ทางเลอืก การพัฒนาสนิคาภายใต Brand Farmer Shop  

 



(i) 

 

สารบัญ 
 

  หนา 

คณะผูวิจัย  

คํานํา   

บทสรุปผูบรหิาร (a) 

สารบัญ (i) 

บทที่ 1 บทนํา  1 

 ความเปนมา  1 

 คําถามวจัิย 3 

 วัตถุประสงค 3 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3 

 กรอบแนวคดิการวจัิย 4 

 วธิกีารวจัิย 5 

 แผนการวจัิย 5 
   

บทที่ 2 การขับเคลื่อนกจิกรรมตามแผนการวจัิย 6 

 ผลการขับเคลื่อนกจิกรรมตามแผนการวิจัยในรอบ 1 ป 6 

 ภาพกจิกรรมการวจัิยจําแนกตามกลุมกจิกรรม 11 

 บทบาทของนักวจัิยในการขยายผลจัดต้ังและดําเนินงานตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop 29 
   

บทที่ 3 ผลลัพธจากการวจัิย 31 

 Platform การขับเคลื่อนการวจัิย 31 

 ผลการรณรงคผูสนใจจัดตัง้และดําเนนิการราน Farmer Shop 33 

 ความคบืหนาการจัดตัง้และดําเนนิงานราน Farmer  Shop 37 

 ความคบืหนาการสรางภาคีแนวรวมจัดตัง้ Farmer  Shop 38 

 การประเมนิผลการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop จําแนกตาม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

44 

   

บทที ่4 ขอคนพบจากการวิจัย สรุปและขอเสนอแนะ 46 

 คุณคาของตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop ที่เปนปจจัยจูงใจของภาคใีนการจัดตัง้

และดําเนนิงานราน Farmer Shop 

46 

 สิ่งทาทายที่เปนจุดออนและอุปสรรคในการจัดตั้งและดําเนนิงานราน Farmer 

Shop: ประสบการณการเรียนรูในปที่ 1 

47 



(ii) 

 

สารบัญ 
 

  หนา 

 ขอเสนอแนะจากการวจัิย 48 

 ขอเสนอสําหรับแนวทางการวจัิยในระยะตอไป 50 

 เอกสารอางองิ 53 
   

 ภาคผนวก : รายงานการประชุมโครงการวิจัย 1-1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(iii) 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา 
   

2.1 การขับเคลื่อนการวจัิยตามแผนการวจัิยในรอบ 1 ป จําแนกตามกลุมกิจกรรม 6 

   
 

สารบัญรูป 

รูปท่ี  หนา 
   

1.1 โซอุปทานโครงการราน Farmer Shop 2 

1.2 กรอบแนวคดิการขยายผลตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop สูชุมชน 4 

1.3 วธิกีารวจัิยโครงการขยายผลตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop สูชุมชน 5 

2.1 บทบาทของทมีวจัิยในการวิจัยเพื่อขยายผลตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop สูชุมชน 30 

3.1 ผลการขับเคลื่อนการขยายผล Farmer Shop สูชุมชน 33 

3.2 ราน Farmer Shop ที่ดําเนนิงานในปจจุบัน 37 

4.1 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการจัดตั้งและดําเนนิงาน

ราน Farmer Shop ของภาคี 10 ราย 

47 

4.2 กรอบการสงเสรมิของทมีวิจัย 48 

4.3 ภาคทีี่จะเปนแนวรวมในการขยายผลจัดตัง้ Farmer Shop ในชุมชนสูสากล 49 

4.4 โมเดลการจัดการความรูสูชุมชน เพื่อสรางผูประกอบการมอือาชีพในชุมชน 49 

4.5 Platform การขยายผลจัดตัง้และดําเนนิงานดาน Farmer Shop ชุมชนสูสากล 51 
 



บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกอาหารเลี้ยงดูชาวโลกมานาน แต่เกษตรกรไทยยังคง

เผชิญหนา้กับปัญหาความไม่มั่นคงทางรายได้มากที่สุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเหลื่อมล้้าของ

รายได้และสังคมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งปัญหาใหญ่ของการผลิตในภาคการเกษตรคือ 

ความผันผวนของราคาผลผลิตที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และอุปทานในช่วงเวลาต่าง ๆ 

รวมทั้งการขาดอ้านาจการต่อรองของเกษตรกร อันเนื่องมาจากโครงสร้างทางการผลิตและการตลาด 

ที่บริษัทผูซ้ือ้สินค้ามีน้อยราย มีอ้านาจเหนือตลาดท้าให้สามารถควบคุมราคาตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การ

ก้าหนดราคาผลผลติ ตลอดจนถึงราคาสนิค้าอุปโภคบริโภค 

การค้าเสรี (Free Trade) และการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ได้กลายมาเป็นข้อถกเถียงใน

ทุกเวทีเจรจาการค้าทั้งในระดับประเทศ ภูมภิาคและนานาชาติ สืบเนื่องมาจาก “ข้อตกลงการค้าเสรี” มี

ผลใหผ้ลผลิตในประเทศพัฒนาแล้วทะลักเข้าไปท้าลายเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อภาคการผลิตและการตลาดภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนั้นปัญหาเรื่องการอุดหนุน

สินค้าทางการเกษตรจากรัฐเป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ การแทรกแซงราคารับซื้อผลผลิตหรือการให้

สิทธิพิเศษเพื่อท้าให้ราคาสินค้าส่งออกมีราคาถูกลง โดยที่รัฐไม่มีการค้านวณปริมาณผลผลิตแต่อย่าง

ใด จึงส่งผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ประเทศไทย

ก้าลังเผชิญหนา้อยู่ในปัจจุบัน 

ข้อมูลจากเวทีสัมมนาเรื่อง Eco-FairTrade: Slow-Sound Farming, A Path to Sustainable 

Markets (2550) ซึ่งน้าเสนอปัญหาที่เกิดขึน้ในเวทีเจรจาการค้าระดับโลกขององค์การค้าโลก ได้ชี้ให้เห็น

ผลกระทบจากการค้าเสรีที่มีต่อความไม่ยั่งยืนในระบบนิเวศ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปัญหาความยากจน และความมั่นคงทางอาหารที่ถูกสั่นคลอน อีกทั้งนโยบายรัฐของการ

เชื่อมโยงและตระหนักถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยธรรม และขาดความรับผิดชอบ ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ คือ การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลต่อปริมาณสินค้าน้าเข้าในประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตร ท้า

ให้ผลผลิตในประเทศลดลง ปัญหาการเลิกจ้างงาน เกษตรกรรายย่อยมีความเป็นอยู่ล้าบากขึ้น และที่

ส้าคัญเมื่อโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนไปอยู่ในมือของบริษัทธุรกิจเกษตรรายใหญ่ โครงสร้างการตลาด

ตกอยู่ในมือของโมเดิร์นเทรดที่ใช้ระบบพันธะสัญญา ซื้อขายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้น 

ท้าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้้ามากขึ้น 

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นท้าให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้ให้ความสนใจกับ

การค้าที่เป็นธรรมมากขึ้น โดยจุดมุ่งหมายหลักของการค้าที่เป็นธรรมมีอยู่ 6 ประการหลักได้แก่ การ

พัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ผลิตโดยการเพิ่มอ้านาจการต่อรอง การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการผลิต
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และการค้าของผู้ด้อยโอกาส การกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส้าคัญของการค้าโดยชอบธรรม 

รณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และวิถีการค้าแบบดั้งเดิมที่ผู้ผลิตรายย่อยถูกเอาเปรียบจาก

พ่อค้าคนกลาง ตลอดจนการปกป้องสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (Duncan Clark, 2007) 

ด้วยตระหนักถึงความส้าคัญของการรณรงค์และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับ

เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ ได้เห็นความส้าคัญของการค้าที่เป็นธรรม 

และการศึกษาหาแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติในการสร้างโอกาสทางเลือกแก่ประชาชนในการ

ปรับเปลี่ยนสู่การค้าที่เป็นธรรม ดังนั้น โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop” จึงได้

ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ในรูปของโครงการต่อเนื่องแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ใช้เวลา 1 ปี 

ระยะที่สอง เป็นระยะบ่มเพาะธุรกิจร้านต้นแบบ ใช้เวลา 2 ปี และระยะที่สามเป็นระยะขยายผลสู่ชุมชน 

โดยคาดหวังที่จะใช้ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เป็นกลไกการผนึกก้าลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่

อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างหุ้นส่วนและพันธมิตรธุรกิจส้าหรับระบบธุรกิจของ Farmer Shop 

ภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่ก้าไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจ้า” และวิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิต

และผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” โดยผลการวิจัยที่เสร็จสิ้นในระยะที่สอง ได้ก่อเกิดเป็นระบบธุรกิจ 

Farmer  Shop (รูปที่ 1) มีสมาชิกด้านผู้ประกอบการ (รายย่อย) จ้านวน 236 ราย สมาชิกด้านผู้บริโภค 

1,453 ราย มีสนิค้าผา่นการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 647 รายการ มีกิจกรรมโรดโชว์เพื่อสร้างแบรนด์ 

Farmer Shop ให้ เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจทั้ ง ในกลุ่มประชาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนิทรรศการและการจัดบู๊ทจ้าหน่ายสินค้าในงานเทรดแฟร์ต่าง ๆ 12 

ครั้ง การด้าเนินการร้านต้นแบบ Outlet จ้าหน่ายสินค้า ตลอดจนกิจกรรมเวทีคัดสินค้า การจัดเวที

เรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่ผูป้ระกอบการจ้านวน 119 ราย อย่างตอ่เนื่อง 
 

 
 

รูปที่ 1.1 โซ่อุปทานโครงการร้าน Farmer Shop 

 

ผลการวิเคราะห์บริบทการด้าเนินงานของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ชี้ให้เห็นว่าตัวแบบ

ธุรกิจดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ในโซ่อุปทาน ซึ่งน้าไปสู่ทางเลือกใหม่ส้าหรับ

ผู้ประกอบการรายเล็กให้เข้าถึงตลาด เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในระดับชุมชน และการสร้างอ้านาจต่อรอง

ส้าหรับค่าใช้จ่ายการตลาดเพื่อน้าสินค้าจ้าหนา่ยในรา้นโมเดิร์นเทรด การเชื่อมโยงการตลาดโดยตรงกับ
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เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสทางเลือกแก่

ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าคุณภาพปลอดภัย ในราคาเป็นธรรม และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารปลอดภัยและการค้าที่เป็นธรรม 

ภายหลังเสร็จสิ้นการด้าเนินการวิจัยระยะที่ 2 ทีมวิจัยมีข้อเสนอในการขยายผลการจัดตั้ง

และด้าเนินการตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชน จึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปใน

ลักษณะของการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีพันธมิตร ที่ตระหนักเห็นความส้าคัญของการ

ใช้ Farmer Shop เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ที่ผลิตในชุมชน การเปิดโอกาสการเข้าถึงอาหารคุณภาพ ราคาเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค การพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการรา้นค้าชุมชน ตลอดจนการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล 

เพื่อธ้ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สนิค้าไทยในประชาคมโลก 
 

1.2 ค าถามวิจัย 

แนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน ในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม และการเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล ควร

ด้าเนนิการภายใต้รูปแบบใด และใช้ระบบกลไกในการบริหารจัดการอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค ์

เพื่อศกึษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางการคา้ที่เป็นธรรม และเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1  เกิดภาคีเครือข่ายที่ตระหนักในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดตัง้และด้าเนินงานตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในหลากหลายรูปแบบ 

1.4.2 คนในชุมชนที่ตั้งของ Farmer Shop ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่แนวทางการค้าที่เป็นธรรม ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมซื้อ ขาย 

แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของไทย 

1.4.3 เปิดโอกาสการเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกอย่างยั่งยืน

แก่ผู้เข้ามามีสว่นร่วม 

1.4.4 ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชนด้วยกลไกการด้าเนินธุรกิจของ Farmer Shop  

1.4.5  Farmer Shop จะเป็นกลไกในการปลุกจิตส้านึกคนในชุมชนให้หันมาอุดหนุนสินค้าที่

ผลติโดยชุมชน 

1.4.6 การเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในการยกระดับสมรรถนะธุรกิจเพื่อการ

เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล 
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การขยายผลต้นแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชน เป็นไปภายใต้กรอบคิดที่จะใช้กลไกของ 

Farmer Shop การปลุกจติส้านึกการบริโภคสินค้าที่ผลิตในชุมชน การณรงค์การบริโภคอาหารปลอดภัย

ในชุมชน การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพผู้ประกอบการ การเชื่ อมโยงเครือข่าย

ผูป้ระกอบการด้าน Supplier ที่ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรม การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง และ

การเรียนรูก้ารด้าเนินธุรกิจในทิศทางมาตรฐานสากล เชน่ Food safety, Fair-traders เป็นต้น 

โดยกระบวนการดังกล่าวจะเป็นไปภายใต้ค้าแนะน้าของทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการวิจัย ซึ่ง

คาดหวังที่จะก่อใหเ้กิดเป็นเครือข่ายธุรกิจ Farmer Shop ที่เป็นทางเลือกของคนในชุมชน เกิดการเติบโต

ของเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นลู่ทางการเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่

สากล และเป็นการขับเคลื่อนขบวนการการค้าที่เป็นธรรม ภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชนที่มีภาค

วิชาการ ภาครัฐ และเอกชน สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” 

(รูปที่ 1.2) 
 

                         
                    

                           
                    
Food Safety, Fairtraders

          
             
           

                  
            

       

                     
                 Supplier 
                           

                    
                
            

 
 

รูปที่ 1.2 กรอบแนวคิดการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชน 
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1.6 วิธีการวจิัย 

การวิจัยเป็นไปในรูปของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การ

ด้าเนินงานที่ส้าคัญ 5 ขั้นตอน (รูปที่ 1.3) ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เครือข่าย Farmer Shop ในการขับเคลื่อน

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม 

ขั้นตอนที่ 1: การสรรหาภาคีที่มีศักยภาพและสนใจในแนวคิด Farmer Shop เข้าร่วม

โครงการ 

ขั้นตอนที่ 2: การสนับสนุนภาคีผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop วางกรอบทิศทางการ

ด้าเนนิงานสู่ความส้าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 3: การประสานงานภาคีเครือขา่ย Supplier เข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4: การใหค้้าปรึกษาแนะน้าการจัดตั้งและด้าเนินการร้าน Farmer Shop โดยทีมกลยุทธ์ 

ขั้นตอนที่ 5: การสรุปบทเรียนส้าหรับมาตรการ/ขอ้เสนอเชิงนโยบายส่งเสริมร้านค้าชุมชน 

· �                 �  �   
                  �   Farmer  
Shop        �             
    �  

�          �     �   �           

              Supplier

�           �        

Farmer Shop       �      

          
Farmer Shop

      �            

            �  Farmer Shop
�                      

      �     �       Farmer Shop /               �  �   /                 /       �                

                  

    �  /                 

 
 

รูปที่ 1.3 วิธีการวิจัยโครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชน 

 

1.7 แผนการวจิัย 

1.7.1 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สนใจทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์/

สถาบันการศึกษา สมัครใจเข้าร่วมโครงการในฐานะผูป้ระกอบการรา้น Farmer Shop ในชุมชน 

1.7.2 เป้าหมายของโครงการในปีแรกคือ 1) การจัดการความรู้โดยทีมกลยุทธ์ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop กับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจต่อชุมชน  2) การให้ค้าปรึกษา

แนะน้าและเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งและด้าเนินการร้าน Farmer Shop ตามกรอบวิสัยทัศน์และบริบทใน

ชุมชนเป็นที่ตั้ง 3) การจัดประชุม สนทนากลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินสถานการณ์และถอดบทเรียน 

ส้าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ ในการขยายผลตัวแบบธุรกิจ 4) การเผยแพร่แนวคิดแก่คน

ในสังคมเพื่อปลุกจติส้านึก ปรับวิธีคิดในการใช้กลไกของระบบธุรกิจ Farmer Shop เป็นทางเลือกแก่คน

ในสังคมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและผูบ้ริโภค ในแนวทางการคา้ที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 



บทท่ี 2 

การขับเคล่ือนกจิกรรมตามแผนการวิจัย 

 

ในบทนี้จะกลาวถึงการขับเคลื่อนแผนการวิจัย ซึ่งจะช้ีใหเห็นกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ ในการขยายผลตัวแบบธุรกิจสูชุมชน ประกอบดวย สาระสําคัญ 3 สวน สวนแรก การ

ดําเนินกิจกรรม จําแนกตามกลุมกิจกรรมใน Logical Framework สวนท่ีสอง เปนภาพกิจกรรม  

สวนท่ีสาม การประเมนิผลการขับเคลื่อนกจิกรรมในมุมมองของทมีวจัิย ซึ่งมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 

2.1 ผลการขับเคลื่อนกจิกรรมตามแผนการวจัิย ในรอบ 1 ป  

ซึ่งจําแนกออกตามกลุมกิจกรรม 3 ประเภท ไดแก กลุมแรก การรณรงค/คัดสรรภาค ี

จัดตั้งและดําเนินงานราน Farmer Shop กลุมกิจกรรมท่ีสอง  กิจกรรมการจัดการความรูและให

คําปรึกษาแนะนํา กลุมกิจกรรมที่สาม การเผยแพรแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop  มีการ

ขับเคลื่อนกจิกรรมทัง้สิ้น 38 กจิกรรมมผูีเขามามสีวนรวม 994 คน 22 องคกร/หนวยงาน  

 

ตารางท่ี 2.1  การขับเคลื่อนการวจัิยตามแผนการวจัิยในรอบ 1 ป จําแนกตามกลุมกจิกรรม 
 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวนคน วันเดอืนป/สถานท่ี ผลลัพธ 

1. การรณรงค/คัดสรรภาค ีจัดต้ังและดําเนนิงานราน Farmer Shop 

1.1 การประชุมสนทนาจัดตัง้ Farmer 

Shop รวมกับ BSCM  

หัวหนาโครงการวจิัย/  

จนท.BSCM/ 2 คน 

 4/01/57 

รานหงสทองเฮลท

สเตชั่น เมกะบางนา 

แผนการดําเนนิการความรวมมอื

ทางธุรกจิ ระหวางโครงการ 

Farmer shop กับ BSCM 

1.2 การประชุมสนทนารวมกบับริษัท 

WSN Technology Co.,LTD 

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ ทมีงานบริษัท WSN 

Technology Co.,LTD/ 8 คน 

 21/02/57 

หอง 204 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

ไดแนวทางการนําแนวคดิ 

Farmer shop ไปขยายผล โดย

คาดวาจะมแีผนความรวมมอืใน

การจัดตัง้ดําเนนิการราน 

Farmer shop ในอนาคต 

1.3 การประชุมหารือการขยายผลตัว

แบบธุรกจิ Farmer Shop ใน

ชุมชนโนนคอทุง 

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 

/ 40 คน 

 1/03/57  

สนง.กลุมวสิาหกจิ

รวมใจโนนคอทุง 

มแีผนจัดตัง้และดําเนนิงาน 

Farmer Shop ที่โนนคอทุง 

1.4 การประชุมหารือสําหรับแนว

ทางการจัดตัง้ Corner  Farmer 

Shop ที่รานสันนบิาตสหกรณ

แหงประเทศไทย 

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน 

/สสท./ 6 คน 

6/11/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

มแีผนการจัดตัง้และดําเนนิงาน 

Farmer Shop ในสันนบิาต

สหกรณแหงประเทศไทย 

1.5 การประชุมหารือกรอบแนว

ทางการดําเนนิธุรกจิ Farmer 

shop โดยมกีลุมเปาหมายเปน

หัวหนาโครงการวจิัย/  

ผศ.ดร.รวมจติร นกเขา,  

อาจารยสุกจิ มาลัยรุงสกุล/ 

16/12/57 

หองประชุมสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอม

การถายโอนความรูและรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูการสราง

เครือขายความรวมมอืการ
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ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวนคน วันเดอืนป/สถานท่ี ผลลัพธ 

ชาวนามอือาชพีในพื้นที่ จ. 

ชุมพร 

คุณวนิัย เมฆดํา/ ผูสนใจ

โครงการ Farmer Market/  

31 คน 

เกลาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

วทิยาเขตชุมพร  

จ.ชุมพร 

ยกระดับอาชพีอยางย่ังยืน และ

ขอสรุปที่จะดําเนนิการความ

รวมมอืจัดตัง้ Farmer market 

และ Farmer Shop ในชุมชน

พื้นที่ จ. ชุมพร 

1.6 การประชุมสนทนาเพื่อจัดตัง้ 

Farmer Shop ณ สหกรณ 

Mulberries ประเทศลาว 

หัวหนาโครงการ/ ประธาน

สหกรณ/กรรมการสหกรณ  

/ 50 คน 

13/11/57 

สหกรณ Mulberries 

กรุงเวยีงจันทน 

สาธารณะรัฐ

ประชาธปิไตย

ประชาชนลาว  

มคีวามสนใจตองการจัดตัง้ 

Farmer Shop ใน สหกรณ 

Mulberries 

1.7 การประชุมสนทนา

กลุมเปาหมายผูประกอบการ

รานคา อ.แมสาย จ.เชยีงราย 

หัวหนาโครงการ/ อาจารย 

สุกจิ มาลัยรุงสกลุ/ 

ผูประกอบการ / 3 คน 

9-10/01/57 

วทิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชยีงราย 

อําเภอแมสาย  

จังหวัดเชยีงราย 

สนใจขอปรึกษาหุนสวน  

1.8 การหารือการขยายผลตัวแบบ

โครงการราน Farmer Shop  

ณ สหกรณโคนมนครปฐม 

 

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ คณะกรรมการ/

เจาหนาที่สหกรณโคนมนคร

ปฐม / 9 คน 

11/12/57 

สหกรณโคนมนคร

ปฐม ต.หวยขวาง  

อ.กําแพงแสน  

จ.นครปฐม 

สหกรณโคนมนครปฐม  

ใหความสนใจจัดตัง้ดําเนนิการ

ราน Famer Shop 

 

1.9 การประชุมสนทนากบั 

ดร.ประเสริฐ บัณฑศิักดิ์ 

หัวหนาโครงการ/  

ดร.ประเสริฐ บัณฑศิักดิ ์

และทมีงาน / 4 คน 

13/01/58 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

มโีครงการจัดตัง้ราน Farmer 

Shop อําเภอเมอืง จงัหวัด

อุบลราชธาน ี

2. กิจกรรมการจัดการความรูและใหคําปรกึษาแนะนํา 

2.1  การจัดการความรูเร่ืองตัวแบบ

ธุรกจิ Farmer Shop มกีาร

ตดิตามในหลายเวท ี

หัวหนาโครงการวจิัย/ แกน

นําเกษตรกรรุนใหม/ 9 คน 

4/04/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

สนใจเขารวมจัดตัง้และ

ดําเนนิงานราน Farmer Shop 

 2.2 การประชุมเชงิปฏบิัตกิารถอด

องคความรูที่ไดรับ จาก

การศกึษาดูงาน Farmer Market 

ประเทศญี่ปุน เพื่อถายโอน

ความรูสูการปฏบิตัใินการจัดตัง้ 

Farmer Market เพื่อแกปญหา

ดานการตลาดภายใตแผนงาน

กรมสงเสริมสหกรณ 

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

สหกรณ/ กลุมเกษตรกร/ 

100 คน 

25-26/04/57 

อาคารสัมมนา 

สหกรณออมทรัพย

กรมการปกครอง 

ผูเขารับอบรมจากสหกรณ

การเกษตรจํานวน 28 สหกรณ

สนใจจัดตัง้ ดําเนนิการ Farmer 

Market เพื่อพัฒนาไปสู 

Farmer Shop 

2.3 การประชุมเชงิปฏบิัตกิารขยาย

ผลจัดตัง้ Farmer Market 24 

สหกรณ ภายใตแผนงานกรม

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

ผูเขารวมโครงการ Farmer 

Market / 100 คน 

12-13/09/57 

โรงแรมสวนสาม

พราน จ.นครปฐม 

สถาบันฯจัดทาํคูมอืและ

เผยแพรแนวคดิการจัดตัง้

แผนการดําเนนิงาน Farmer 



8 

 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวนคน วันเดอืนป/สถานท่ี ผลลัพธ 

สงเสริมสหกรณ Market สหกรณมแีผนการ

จัดตัง้และการดําเนนิงาน 

Farmer Market 

 2.4 การหารือรวมกับคุณวชิัย  

เข็มทองคํา ที่เสนอโปรแกรมการ

จัดการ โครงการราน Farmer 

Shop 

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ คุณวชิัย เข็มทองคาํ/ 

3 คน 

 4/03/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

การขยายผล Farmer Shop 

การใหความสําคัญกับระบบ

โปรแกรมคอมพวิเตอรและ 

Logistic 

 2.5 ประชุมเตรียมการกลไกสนับสนุน 

การจัดทํางบการเงนิ Farmer 

Shop 

ทมีกลยุทธชุดโครงการวจิัยฯ/ 

2 คน 

28/02/57 

หอง 204 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

แบบฟอรมการจัดทํางบการเงนิ

เพื่อการดําเนนิการอยางเปน

ระบบ การเงนิที่มแีบบฟอรมที่

เปนมาตรฐาน 

2.6 ประชุมหารือแนวทางการขยาย

ผลตัวแบบธุรกจิราน Farmer 

Shop รวมกับหมอกองและ

ทมีงาน 8 fair traders 

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ ทมีงาน 8 fair traders 

/ 6 คน 

21/04/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

มคีวามเขาใจในกรอบคดิ/แนว

ทางการขยายผลตัวแบบธุรกจิ 

Farmer Shop 

 2.7 ประชุมหารือการจัดตัง้ศูนย

เรียนรูและสงเสริมการเกษตร

ตามแนวทฤษฎใีหมเชงิพาณิชย 

ผานทางศูนยเรียนรู Farmer 

Shop รวมกับสหกรณการเกษตร

ปราสาท จํากัด  

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ ผจก.สกก.ปราสาท 

จก.และทมีงาน / 3 คน 

29/04/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

แนวทางการขับเคลื่อนราน 

Farmer Shop ณ สหกรณ

การเกษตรปราสาท จํากดั 

2.8 การประชุมหารือรวมกับทมีงาน

หมอกองในการเตรียมการเปด

ราน Farmer Shop  

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ ทมีงาน 8 fair traders 

/ 5 คน 

27/05/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

แนวทางและรูปแบบการจัดตัง้

ราน Farmer Shop ในอนาคต 

2.9 การประชุมวางแผนเปดราน 

Farmer Shop และจัดทําแผน

ธุรกจิรวมกับทมีงาน 8 fair 

traders 

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ ทมีงาน 8 fair traders 

/ 5 คน 

5/06/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

แนวทางการจัดทําแผนธุรกจิ 

2.10 รอ.นพ.สรพชิญ สุบุญหรือหมอ

กอง เขาพบผูบริหารคณะ

เศรษฐศาสตร 

หัวหนาโครงการวจิัย/ คณะ

เศรษฐศาสตร/ รอ.นพ.สร

พชิญ / 4 คน 

6/08/57 

คณะเศรษฐศาสตร 

มก. 

เผยแพรแนวคดิ Farmer Shop 

แกประชาคมเศรษฐศาสตร 

2.11 การสนับสนุนกจิกรรม 

ในวันเปดราน Farmer Shop  

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

ทมีงาน 8 fair traders / 

15 คน 

18/08/57 

อาคารปฏบิัตกิาร 

คณะเศรษฐศาสตร 

มก. 

เร่ิมดําเนนิงานราน Farmer 

Shop ณ อาคารปฏบิัตกิาร 

คณะเศรษฐศาสตร มก. 

2.12 การประชุมใหคําปรึกษา 

ทมีงานราน Farmer Shop  

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

ทมีงาน 8 fair traders /  

8 คน 

9/09/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

การขับเคลื่อนการใหบริการ

จําหนายสนิคาโครงการราน 

Farmer Shop 

2.13 การประชุมใหคําปรึกษา หัวหนาโครงการวจิัย/ 21/10/57 แผนสําหรับกจิกรรมใหสมาชกิ
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ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวนคน วันเดอืนป/สถานท่ี ผลลัพธ 

ตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop  ทมีงาน 8 fair traders /  

4 คน 

รานตนแบบ Farmer 

Shop คณะ

เศรษฐศาสตร มก. 

ไดเขามามสีวนรวม

ประสานงานภาค ีSupplier 

2.14 การประชุมเตรียมการขยายผล

โครงการซื้อขาวจากชาวนา 

หัวหนาโครงการวจิัย/ทมีวจิัย / 

4 คน 

18/04/57 

ราน Farmer Shop 

คณะเศรษฐศาสตร 

มก. 

แผนการสั่งซื้อสนิคา/ สถติกิาร

ซื้อขาวของลูกคา/ จํานวน

สมาชกิที่เขารานในแตละวัน 

2.15 ถอดบทเรียนผูประกอบการราน 

Farmer Shop by 8 Fair Traders 

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

ทมีงาน 8 fair traders /  

9 คน 

6/01/58 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

สรุปผลการดําเนนิงานราน 

ราน Farmer Shop by 8 Fair 

traders 

ปรับแผนการขับเคลื่อนราน 

Farmer Shop 

2.16 การประชุมหารือการขยายผลตัว

แบบธุรกจิ Farmer Shop รวมกับ

มทร.ธัญบุรี 

หัวหนาโครงการวจิัย/ผอ.

วทิยาลัยแพทยแผนไทยและ

ทมีงาน / 4 คน  

6/06/57 

หองประชุมวทิยาลัย

แพทยแผนไทย 

การวางแผนจัดตัง้/ดําเนนิงาน 

Farmer  

Shop ณ มทร.ธัญบุรี 

2.17 ผอ.สถาบันฯหารือรวมกับ ผจก.

ฝายการตลาดและสื่อสาร

การตลาด บริษัทเจยีเมง 

มารเกตติ้ง จํากัด ในการจัดชัน้

สนิคา  Farmer Shop 

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ ผจก.ฝายการตลาด 

BSCM / 3 คน 

1/07/57 

รานหงสทอง 

เฮลสเตชั่น 

การวางแผนตดิตัง้เชลฟ 

Farmer Shop รานหงสทอง

เฮลทสเตชั่น และปฏทินิ

กจิกรรมสงเสริมการขาย

รวมกัน 

2.18 ประชุมเพื่อขยายผลตัวแบบ

ธุรกจิ Farmer Shop รวมกับ

ผูบริหารโรงแรมสวนสามพราน 

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

ผูบริหารโรงแรมสวนสาม

พราน / 5 คน 

12/07/57 

โรงแรมสวนสาม

พราน 

แผนจัดตัง้ Corner Farmer 

Shop 

2.19 ประชุมจัดทําแผนธุรกจิราน 

Farmer Shop 

หัวหนาโครงการวจิัย/ทมีงาน 

8 Fairtrader / 6 คน 

21/07/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก.  

แผนธุรกจิราน Farmer Shop 

ณ อาคารปฏบิัตกิาร คณะ

เศรษฐศาสตร 

2.20 การประชุมขับเคลื่อนโครงการ

ราน Farmer Shop รวมกับ

ตัวแทนผูประกอบการราน 

Farmer Shop 

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

ผูประกอบการรานตนแบบ 

Farmer Shop / 6 คน 

10/11/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก.  

รายงานผลการเปดราน 

Farmer Shop อุปสรรคและ

ขอจํากัดในการใหบริการ 

แผนการขับเคลื่อนโครงการที่

จะมบีูทจําหนายกระเชา

ของขวญัในเทศกาลปใหม 

3. กิจกรรมการเผยแพรแนวคดิตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

 3.1 ประชุมรวมกับผอ.ICA-AP และ

ผูบริหาร IDACA 

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

คณะกรรมการสถาบันฯ / ผอ.

ICA-AP และผูบริหาร IDACA 

/ 11 คน 

20/06/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

แนวทางการยกระดับตัวแบบ 

Farmer Shop สูขบวนการ

สหกรณใน ASEAN ผานกลไก 

ICA 

 3.2 การนําเสนอแนวคดิตัวแบบ

ธุรกจิ Farmer Shop ในการ

ประชุมสัมมนาเร่ือง 

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

หัวหนาภาควชิาสหกรณ/ 

ภาคเีครือขาย ICA-AP  

19-20/08/57  

กรุงกัวลาลมัเปอร 

ประเทศมาเลเซยี 

ผอ. ICA ใหขอคดิสาํหรับการ

ขยายผลในประเทศเครือขาย 
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ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย/จํานวนคน วันเดอืนป/สถานท่ี ผลลัพธ 

“Cooperative to Cooperative 

Trade” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

ประเทศมาเลเซยี 

ในเอเชยีแปซฟิก 10 

ประเทศ/ 100 คน 

 3.3 การนําเสนอนวัตกรรมตัวแบบ

ธุรกจิรูปแบบใหม “Farmer Shop 

Business Model” ในการ

ประชุมสัมมนาเร่ือง “Building 

up the Co-operative System  

in Laos”  

หัวหนาโครงการวจิัยและ

ทมีงาน/ กระทรวง

อุตสาหกรรม/ ธนาคาร

แหงชาตลิาว/ ประธาน

สหกรณ/ ผูนําสหกรณ/   

5 คน 

30/11/57 

โรงแรมสามพราน 

ริเวอรไซด  

จ.นครปฐม 

สวสก. ไดเขาเปนเครือขายของ 

ICA-AP และสหกรณอื่นเพื่อ

การพัฒนาขบวนการสหกรณ

ในอนาคตรวมกัน 

 3.4 ผูเขารับการอบรมหลักสูตร

นานาชาต“ิFostering Core 

Leaders in Agricultural 

Cooperatives” ศกึษาดูงาน

สถาบันวชิาการดานสหกรณ 

คณะเศรษฐศาสตร/ สวสก./ 

คณะผูเขารับการอบรม

หลักสูตรนานาชาติ

“Fostering Core Leaders in 

Agricultural Cooperatives” / 

20 คน 

8/09/57 

ณ อาคาร

ปฏบิัตกิารคณะ

เศรษฐศาสตร มก. 

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

เย่ียมชมราน Farmer shop 

 3.5 การประชาสัมพันธ Farmer 

Shop ผานการจําหนายกระเชา

ของขวญัปใหม 

หัวหนาโครงการวจิัย/ 

ผูสนใจโครงการราน Farmer 

Shop / 4 คน 

6/11/57 

หอง 214 ชัน้ 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

การจัดทํา Direct Marketing 

และการคดัเลอืกสนิคาจากราน 

Farmer Shop เพื่อจัดทํากระเชา

ของขวญัในเทศกาลปใหม 

3.6 การเขารวมกจิกรรม งานวัน

สังคมสุขใจ 

สว.สก./ รร.สามพรานริเวอร

ไซด/ เครือขายเกษตรกร/ 

ผูประกอบการ/ บุคคลที่

สนใจ / 50 คน 

29-30/11/57 

โรงแรมสามพราน 

ริเวอรไซด อําเภอ

สามพราน จังหวดั

นครปฐม 

การนําเสนอ เผยแพรและ

จําหนายผลติภัณฑจากเครือขาย 

การแลกเปลี่ยนความเห็น

ระหวางผูประกอบการ นักวจิัย 

กลุมเครือขายเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป 

3.7 การเขารวมงานประชมุเวทขีาว

ไทย 2557 

สว.สก./ ผูนําเกษตรกร / 

ลูกคา ธกส./ 100 คน 

12/12/57 

หองสุธรรม อารีกุล 

อาคารสารสนเทศ 

50 ป 

ผูสนใจไดรับทราบแนวคดิตัว

แบบธุรกจิ Farmer Shop 

 

3.8 การจัดบูท ตัวแบบธุรกจิ Farmer 

Shop ในงานการประชุมวชิาการ

ระดับชาตขิองนกัเศรษฐศาสตร 

คร้ังที่ 9  

สวสก./ คณะเศรษฐศาสตร / 

ผูสนใจเขารวมงาน / 150 คน 

11/01/58 

อาคารปฏบิัตกิาร 

คณะเศรษฐศาสตร 

มก. 

การนําเสนอแนวคดิธุรกจิ

ตนแบบ Farmer Shop ที่คณะ

เศรษฐศาสตร มก. 

3.9 นําเสนอผลงานวจิัยตัวแบบ

ธุรกจิราน Farmer shop 

ในการประชุมวชิาการนานาชาต ิ

Society of Asian Retailing and 

Distribution (SARD) คร้ังที่ 12 

สว.สก./ คณะเศรษฐศาสตร/ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร/ 

นักวจิัย/ นักวชิาการจาก

เครือขาย SARD ในอาเซยีน+

3 / 100 คน 

29/11/57 

คณะเศรษฐศาสตร 

มก. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน

วชิาการ ในหัวขอ A New 

Business Model for Fairness 

in Supply Chain Management 

     

 



11 

 

2.2 ภาพกจิกรรมการวจัิย จําแนกตามกลุมกจิกรรม 

2.2.1 กจิกรรมการรณรงค/คัดสรรภาคี จัดตั้งและดําเนินงานราน Farmer Shop 

1) การประชุมสนทนาจัดตั้ง Farmer Shop รวมกับ BSCM   

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ จนท.BSCM/ 3 คน 

วันท่ี 4 มกราคม 2557 

สถานที่ : รานหงสทองเฮลทสเตช่ัน เมกะบางนา 

 

 

 

2) การประชุมสนทนารวมกับบรษิัท WSN Technology Co.,LTD 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/ทีมงานบริษัท WSN Technology Co.,LTD  

วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557  

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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3) การประชุมหารือการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในชุมชนโนนคอทุง

  

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ เครือขายคุณคาขาวคณุธรรม 

วันท่ี 1 เมษายน 2557 

สถานที่ : สํานักงานกลุมวสิาหกจิรวมใจโนนคอทุง จ.อํานาจเจริญ 

 

 

 

4) การประชุมหารือสําหรับแนวทางการจัดตั้ง Corner  Farmer Shop  

ท่ีรานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

วันท่ี 6 พฤศจกิายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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5) การประชุมหารอืกรอบแนวทางการดําเนินธุรกจิ Farmer shop  

 

 

 กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ผศ.ดร.รวมจติร นกเขา, อาจารยสุกจิ มาลัยรุงสกุล/ คณุวนัิย เมฆดํา/ 

ผูสนใจโครงการ Farmer Market 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2557 

สถานที่ : หองประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพร จ.ชุมพร 

 

 

6) การประชุมสนทนาเพื่อจัดตั้ง Farmer Shop ณ สหกรณ Mulberries 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการ/ ประธานสหกรณ/กรรมการสหกรณ  

วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2557 

สถานที่ : ณ สหกรณ Mulberries กรุงเวยีงจันทน สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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7) การประชุมสนทนากลุมเปาหมายผูประกอบการรานคา อ.แมสาย  

จ.เชยีงราย  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการ/ อาจารยสุกจิ มาลัยรุงสกุล/ ผูประกอบการ 

วันท่ี 9-10 มกราคม 2557  

สถานที่ : วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 

8) การหารอืการขยายผลตัวแบบโครงการราน Farmer Shop ณ สหกรณ- 

โคนมนครปฐม จํากัด 

 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/คณะกรรมการ/เจาหนาท่ีสหกรณโคนมนครปฐม  

วันท่ี 11 ธันวาคม 2557 

สถานที่ :  สหกรณโคนมนครปฐม ต.หวยขวาง อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
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9) การประชุมสนทนากับดร.ประเสรฐิ บัณฑิศักดิ์ 

 

 

 กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการ/ ดร.ประเสริฐ บัณฑศัิกดิ์และทีมงาน  

วันท่ี  13 มกราคม 2558 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 

 

 

 

2.2.2 กจิกรรมการจัดการความรูและใหคําปรกึษาแนะนํา 

1) รายการไอเดีย ไดจัย ป 2 ถายทํารายการ ตอน Farmer Shop  

รานคาเกษตรเชงิคุณคา ราคาเปนธรรม ออกอากาศในรายการสมภูมไิอเดยี ทางชอง3 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/แกนนําผูประกอบการรุนใหม/ทีมงานรายการ 

วันท่ี 4 เมษายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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2) การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองคความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน 

Farmer Market ประเทศญี่ปุน เพื่อถายโอนความรูสูการปฏิบัติในการจัดตั้ง Farmer Market 

เพื่อแกปญหาดานการตลาดภายใตแผนงานกรมสงเสรมิสหกรณ 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ สหกรณ/ กลุมเกษตรกร 

วันท่ี 25-26 เมษายน 2557 

สถานที่ : อาคารสัมมนา สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง 

 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลจัดตั้ง Farmer Market 24 สหกรณ 

ภายใตแผนงานกรมสงเสรมิสหกรณ  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ผูเขารวมโครงการ Farmer Market 

วันท่ี 12-13 กันยายน 2557 

สถานที่ : โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม 
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4) การหารือรวมกับคุณวิชัย เข็มทองคํา ท่ีเสนอโปรแกรมการจัดการ 

โครงการราน Farmer Shop  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/ คุณวชัิย เขม็ทองคํา 

วันท่ี 4 เมษายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 

 

5) ประชุมหารอืแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจราน Farmer Shop รวมกับ

หมอกองและทีมงาน 8 fairtraders 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/ทีมงาน 8 fair traders 

วันท่ี 21 เมษายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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6) ประชุมหารือการจัดตั้งศูนยเรียนรูและสงเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎี

ใหมเชิงพาณิชย ผานทางศูนยเรียนรู Farmer Shop รวมกับสหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด 

  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/ ผจก.สกก.ปราสาท จก.และทีมงาน 

วันท่ี 29 เมษายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 

 

 

7) การประชุมหารอืรวมกับทีมงานหมอกองในการเตรยีมการเปดราน Farmer Shop  

 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/ ทีมงาน 8 fair traders  

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 

 



19 

 

8) การประชุมวางแผนเปดราน Farmer Shop และจัดทําแผนธุรกิจรวมกับ

ทีมงาน 8 fair traders  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/ ทีมงาน 8 fair traders 

วันท่ี  5 มถิุนายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 

 

 

 

9) รอ.นพ.สรพิชญ สุบุญหรือหมอกอง เขาพบผูบริหารคณะเศรษฐศาสตร

  

 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ คณะเศรษฐศาสตร/ รอ.นพ.สรพชิญ 

วันท่ี 6 สงิหาคม 2557 

สถานที:่ คณะเศรษฐศาสตร มก. 
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10) การสนับสนุนกจิกรรมในวันเปดราน Farmer Shop 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ทีมงาน 8 fair traders 

วันท่ี 18 สงิหาคม 2557 

สถานที่ : รานตนแบบ Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร มก. 

 

 

11) การประชุมใหคําปรกึษาทีมงานราน Farmer Shop  

 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ทีมงาน 8 fair traders / 

วันท่ี  9 กันยายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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12) การประชุมใหคําปรกึษาตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop   

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ทีมงาน 8 fair traders / 

วันท่ี 21 ตุลาคม 2557 

สถานที่ : รานตนแบบ Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร มก. 

 

 

13) ถอดบทเรยีนผูประกอบการราน Farmer Shop by 8 Fair Traders  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ทีมงาน 8 fair traders / 

วันท่ี  6 มกราคม 2558 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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14) การประชุมหารือการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop รวมกับ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

 

 
 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ผอ.วทิยาลัยแพทยแผนไทยและทีมงาน 

วันท่ี 6 มถิุนายน 2557 

สถานที่ : หองประชุมวทิยาลัยแพทยแผนไทย มทร.ธัญบุรี 

 

15) ผอ.สถาบันฯหารือรวมกับ ผจก.ฝายการตลาดและสื่อสารการตลาด 

บรษิัทเจียเมงมารเกตติ้ง จํากัด ในการจัดช้ันสนิคา  Farmer Shop  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/ ผจก.ฝายการตลาด BSCM 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 

สถานท่ี : รานหงสทอง เฮลสเตช่ัน หางสรรพสนิคาเมกะบางนา จ.สมุทรปราการ 
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16) ประชุมเพื่อขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop รวมกับผูบริหารโรงแรม

สวนสามพราน 

 

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ผูบริหารโรงแรมสวนสามพราน 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2557 

สถานที่ : โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม 

 

 

17) ประชุมจัดทําแผนธุรกจิราน Farmer Shop  

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ทีมงาน 8 Fairtrader 

วันท่ี  21 กรกฎาคม 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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18) การประชุมขับเคลื่อนโครงการราน Farmer Shop รวมกับตัวแทน 

ผูประกอบการ ราน Farmer Shop 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ผูประกอบการรานตนแบบ Farmer Shop 

วันท่ี 10 พฤศจกิายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 

 

 

2.2.3 กจิกรรมการเผยแพรแนวคิดตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop แกสาธารณะ 

1) ประชุมรวมกับผอ.ICA-AP และผูบรหิาร IDACA  

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ คณะกรรมการสถาบันฯ / ผอ.ICA-AP และผูบริหาร IDACA 

วันท่ี 20 มถิุนายน 2557 

สถานที่ : ศูนยสารสนเทศ สถาบันวชิาการดานสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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2) การนําเสนอแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในการประชุมสัมมนา 

เรื่อง “Cooperative to Cooperative Trade” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซยี  

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ หัวหนาภาควชิาสหกรณ/ ภาคเีครือขาย ICA-AP ในเอเชียแปซฟิก 10 ประเทศ  

วันท่ี 19-20 สงิหาคม 2557 

สถานที่ : กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซยี 

 

 

3) ผูเขารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ “Fostering Core Leaders in 

Agricultural Cooperatives” ศึกษาดูงานสถาบันวชิาการดานสหกรณ  

 

 
กลุมเปาหมาย : คณะเศรษฐศาสตร/ สวสก./ คณะผูเขารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ 

“Fostering Core Leaders in Agricultural Cooperatives”  

วันท่ี 8 กันยายน 2557 

สถานที่ : ณ อาคารปฏบัิติการคณะเศรษฐศาสตร มก. 
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4) การนําเสนอนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจรูปแบบใหม “Farmer Shop Business 

Model” ในการประชุมสัมมนาเรื่อง “Building up the Co-operative System in Laos”   

 

 

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัยและทีมงาน/ กระทรวงอุตสาหกรรม/ ธนาคารแหงชาติลาว/  

ประธานสหกรณ/ ผูนําสหกรณ 

วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 

สถานท่ี : โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด จ.นครปฐม 

 

 

5) การประชาสัมพันธ Farmer Shop ผานการจําหนายกระเชาของขวัญปใหม 

 

    

กลุมเปาหมาย : หัวหนาโครงการวจิัย/ ผูสนใจโครงการราน Farmer Shop 

วันท่ี 6 พฤศจกิายน 2557 

สถานที่ : หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 
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6) การเขารวมกจิกรรม งานวันสังคมสุขใจ 

 

กลุมเปาหมาย : สว.สก./ รร.สามพรานริเวอรไซด/ เครือขายเกษตรกร/ ผูประกอบการ/ บุคคลท่ีสนใจ 

วันท่ี 29-30 พฤศจกิายน 2557 

สถานที่ : โรงแรมสามพรานวเิวอรไซด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 

7) การเขารวมงานประชุมเวทีขาวไทย 2557  

 

 

กลุมเปาหมาย : สว.สก./ ผูนําเกษตรกร / ลูกคา ธกส. 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2557 

สถานที่ : หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ป 
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8) นําเสนอผลงานวจัิยตัวแบบธุรกิจราน Farmer shop ในการประชุมวิชาการ

นานาชาต ิSociety of Asian Retailing and Distribution (SARD) คร้ังท่ี 12 

 

 

 

กลุมเปาหมาย : สวสก./ คณะเศรษฐศาสตร/คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วันท่ี 29 พฤศจกิายน 2557 

สถานที่ : อาคารปฏบัิติการ คณะเศรษฐศาสตร มก. 

 

9) การจัดบูท ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาตขิองนักเศรษฐศาสตร คร้ังท่ี 9 

 

 

กลุมเปาหมาย : สว.สก./ คณะเศรษฐศาสตร /นักเศรษฐศาสตรท่ีสนใจเขารวมงาน 

วันท่ี 11 มกราคม 2558 

สถานที่ : อาคารปฏบัิติการ คณะเศรษฐศาสตร มก. 
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2.3 บทบาทของนักวจัิยในการขยายผลจัดตั้งและดําเนินงานตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop 

การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในชวงเวลา 

ปแรกนั้น อาจกลาวไดวาเปนการดําเนินงานที่เนนการเผยแพรแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop  

การรณรงคและคัดสรรภาคีรวมโครงการจัดตั้งและดําเนินงาน การจัดการความรูและใหคําปรึกษา

แนะนําในการจัดตั้งและดําเนินงานแกภาคีกลุมเปาหมาย ภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมสีวนรวมนัน้ ทมีวจัิยไดออกแบบเปน Platform ในการดําเนนิการที่ครอบคลุมใน 4 มติ ิ

2.3.1 มติดิานการปลุกจิตสํานึกและปรับวธิคิีดเรื่องตัวแบบธุรกิจท่ีสรางสรรคการคา

ท่ีเปนธรรม  

ภายใตแผนงานวิ จัยที่ เปนกิจกรรมการเผยแพรแนวคิดตัวแบบธุรกิจแก

กลุมเปาหมาย ทั้งในชุมชน ที่ประชุมวิชาการ การประชุมสนทนากลุมเปาหมาย โดยใชบทความ  

การจัดนิทรรศการ กิจกรรมจําหนายสินคาของราน Farmer Shop และสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ

เพื่อการปลุกจิตสํานกึและวธิคีดิ 

2.3.2 มิติดานการสรางแรงจูงใจในการจัดตั้งและดําเนินงานราน Farmer Shop ใน

ชุมชน 

การดําเนินการดังกลาวทีมวิจัยใชกลไกของการประชุมสนทนากลุมเปาหมายเพื่อให

รายละเอียดสําหรับตัวแบบและแนวปฏิบัติซึ่งเปนผลลัพธในชวงเวลาของการบมเพาะธุรกิจ Farmer 

Shop (ป 2555-2557) และใชขอมูลของรานตนแบบคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนสื่อเรียนรูเพื่อช้ีใหเห็นขอมูลเชิงประจักษคือ การสรางสรรคมูลคาและการสรางมูลคาเพิ่มของราน 

Farmer Shop ในการทําธุรกจิเพื่อสรางทางเลอืกแกชุมชน 

2.3.3 มติดิานการจัดการความรู 

การจัดการความรู เปน ไปภายใตบทบาทความรับผิดชอบของทีมวิ จัยซึ่ ง 

จะครอบคลุมเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณธุรกิจของราน Farmer Shop ที่จะจัดตั้ง การวางแผน

ธุรกิจ การวางโครงสรางและระบบงาน การรณรงคสมาชิก การเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีเครือขาย 

Supplier การจัดทํางบการเงิน ฯลฯ (ดูรายละเอยีดในหัวขอ 3.1) 

2.3.4 มติดิานการใหคําปรกึษาแนะนํา/การประสานงาน  

ทีมวิจัยจะทําหนาที่ในฐานะโคชเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการบริหารจัดการ ราน 

Farmer Shop สูการบรรลุเปาหมายตามแผนธุรกิจที่กําหนด ตลอดจนการประสานงานกับภาค ี

ที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบการแกภาคทีี่เขารวมโครงการ 

2.3.5 มติดิานการตดิตามผลใหเปนไปภายใตกรอบวสิัยทัศนของตัวแบบธุรกจิ 

ทีมวิจัยจะทําหนาที่ ในการติดตาม กํากับ  แนะนําเพื่อใหการดําเนินงานของ 

ราน Farmer Shop เปนไปภายใตกรอบวิสัยทัศนของตัวแบบธุรกิจ ซึ่งมีเจตนารมณสําคัญในการลด
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ชองวางและเพิ่มโอกาสสรางธุรกิจทางเลือก (Institute) แกคนในสังคมที่จะนําไปสูการลดความเหลื่อม

ล้ํา สรางความเปนธรรมและการเพิ่มสมรรถนะการเปนผูประกอบการมอือาชีพ 

เมื่อพิจารณาผลการขับเคลื่อนแผนการวิจัยดังที่กลาวมาขางตนจะช้ีใหเห็นบทบาท

ของทมีวจัิยในการวจัิยเพื่อขยายผลตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop สูชุมชน ดังรูปที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 บทบาทของทมีวจัิยในการวจัิยเพื่อขยายผลตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop สูชุมชน 

 

 

 

 

 

 
 

บทบาทของทมีวจัิย 

ในการขยายผลตัวแบบธุรกิจ 

Farmer Shop สูชุมชน 

 

Valuing การปลุกจิตสาํนกึ ปรับวธิคีดิตัวแบบธุรกิจสรางสรรคการคาทีเ่ปนธรรม 

 

 Shaping การติดตามผล การสงเสรมิ/การสรางแรงจูงใจ 

ในการจัดต้ังและดําเนนิงานราน  

Farmer Shop 
 

Institute การใหคําปรกึษาแนะนํา 

ตามปณธิาน/วสิัยทัศนตัวแบบธุรกิจ 

Farmer Shop 
 

Knowledge Management 

การจัดการความรูเพื่อเพิ่มพนูทักษะ 

การจัดการธุรกิจ 

 



บทที่ 3 

ผลลัพธ์จากการวจิัย 

 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงผลลัพธ์จากการวิจัยในห้วงเวลาปีหนึ่ง จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนแรกจะกล่าวถึง Platform การขับเคลื่อนการวิจัย ส่วนที่2 ผลการรณรงค์ผู้สนใจจัดตั้งและ

ด าเนนิงานรา้น Farmer Shop ส่วนที่3 ร้าน Farmer Shop ที่จัดตั้งและด าเนนิงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1 Platform การขับเคลื่อนการวิจัย 

การขับเคลื่อนการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ตามแผนการวิจัยในปีที่ 1 ระหว่าง

เดือน มกราคม 2557 ถึง มกราคม 2558 เป็นไปตาม Logical Framework มีผลการด าเนินงาน ดัง

รายละเอียดรูปที่ 3.1 ดังนี้  

3.1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

การขับเคลื่อนการขยายผล Farmer Shop สู่ชุมชนในปีที่ 1 เป็นไปตามปณิธาน “ไม่ได้

หวังที่ก าไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจ า” วิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน” โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวไว้ 5 ประการ ได้แก่ 

1) สร้างกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนการพึ่งพาและร่วมมอืกัน 

2) เพิ่มสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการมอือาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย 

3) ลดอุปสรรคการเข้าถึงตลาดของ SMEs, OTOP และสหกรณ์ 

4) ปลุกจิตส านึกผู้บริ โภคและเพิ่มโอกาสทางเลือกเรื่องอาหารปลอดภัย 

/การคา้ที่เป็นธรรม 

5) การเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสู่สากล 

3.1.2 ปัจจัยน าเข้า 

ปัจจัยน าเข้าในโครงการวจิัย ประกอบไปด้วย 

1) ทุนวิจัย/วิธีการวิจัยตามแผนการวิจัย 

ทุนสนับสนุนการวิจัยในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โดยมุ่ง เน้นไปที่ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมตามแผนการวิจัย 

2) องค์ความรู/้นวัตกรรม/ตังแบบธุรกิจ/คลังความรู้ 

การสนับสนุนของทีมกลยุทธ์แก่ผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop ที่เข้าร่วม

โครงการนั้น จะใช้วธิีการให้ค าปรึกษาแนะน า การเรียนรู้ผ่านการฝึกทักษะการปฏิบัติภายใต้ทีมโค้ช เวที

สรุปบทเรียนโดยมีคู่มือการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop โดยองค์ความรู้ที่ทีมกลยุทธ์ใช้ในการ

สนับสนุนแก่ภาคีผู้ประกอบการรา้น Farmer Shop ที่ส าคัญ ได้แก่ 
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- การจัดท าแผนธุรกิจ 

- การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ 

- การจัดวางสนิค้า 

- การเช็คสต็อก/การสั่งซือ้สินค้า 

- การจัดท างบการเงนิ 

- การปฏิบัติงานขาย ณ จุด  POS ฯลฯ 

3) ทีมกลยุทธ์และกลไกการสนับสนุน เป็นทีมวิจัยที่ผ่านการฝึกทักษะการบริหาร

จัดการร้านค้า Farmer Shop ในระยะที่2 (ปีพ.ศ. 2555-2557) ซึ่งจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่

ภาคีผู้ประกอบการตาม Platform ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและการติดตามประเมินผลโดยใช้เวทีสนทนา

กลุ่มเป้าหมายและเวทีถอดบทเรียน 

4) ภาคีเครือขา่ยภาครัฐ/ผูป้ระกอบการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาคีต่างๆ ดังกล่าวที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น การจัดช้ันวางสนิค้า 

โปรแกรมเมอร ์และผูเ้ชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑใ์ห้การสนับสนุนข้อมูลความรูท้ี่เป็นความช านาญพิเศษ

แก่ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs, OTOP, สหกรณ์ ซึ่งผา่นการคัดสรรเข้าร่วมโครงการวจิัย “การ

ขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้า

ชุมชนสู่สากล” ระยะที่2 จ านวน 300 ราย 

3.1.3 กิจกรรมสนับสนุน 

กิจกรรมสนับสนุนซึ่งเป็นไปภายใต้บทบาทของทีมวิจัย จ าแนกออกเป็น 5 กลุ่ม 

กิจกรรม ได้แก่ 1.การปลุกจิตส านึก ปรับวิธีคิดตัวแบบธุรกิจที่สร้างสรรค์การค้าที่เป็นธรรม  2.การ

ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการจัดตัง้และด าเนินงานร้าน Farmer Shop  3. การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะการจัดการธุรกิจ 4. การให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการร้าน Farmer Shop ตามปณิธาน/วิสัยทัศน์ 

5.การตดิตามผลสูเ่ป้าหมายตามตัวแบบธุรกิจ ลดชอ่งว่าง เพิ่มโอกาสทางเลือก 

การขับเคลื่อนกิจกรรมการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในระยะที่ 1 

ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึง 2558 เป็นไปตาม Logical Framework มีผลการด าเนินงาน ดัง

รายละเอียด ในรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 ผลการขับเคลื่อนการขยายผล Farmer Shop สู่ชุมชน 

 

3.2 ผลการรณรงค์ผู้สนใจ จัดตั้งและด าเนินการร้าน Farmer Shop  

ในห้วงเวลาปีแรก ทีมวิจัยได้รณรงค์ผูส้นใจจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop ผา่น

กลไกสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวคิดการจัดประชุมวิชาการ การจัดบู๊ทนิทรรศการ และการจัดเวที
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สนทนากลุ่มเป้าหมาย ผลปรากฏว่ามีภาคีสนใจจัดตั้งและด าเนินงานจ านวน 10 ราย ประกอบด้วย 

สหกรณ์ 3 แหง่ สถาบันการศกึษา 2 แหง่ บริษัทเอกชน 3 แหง่ และเป็นปัจเจกบุคคล 2 ราย ดัง

รายละเอียดต่อไปนี ้

 

1) สหกรณ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ทีมวิจัยได้รับเ ชิญ 

จากสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ส านักงาน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( ICA-AP) ให้ไปน าเสนอแนวคิด 

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop แก่ข้าราชการและผู้น า

สหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุม 13 คนนั้น ประธานสหกรณ์ 

Mulberries Mrs.Kommaly Chanthavong  ได้ให้ความ

สนใจ อยากจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop  

ณ ส านักงานสหกรณ์ Mulberries  เลขที่ 397 Ban 

Phontong Chommani, Chanthabury Dist. PO BOX 

4006, Vientiane Lao PDR โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

2)  สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด    

สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์

ประเภทการเกษตรรูปแบบพิเศษ ให้ความสนใจจัดตั้ง

และด าเนินงานร้าน Farmer Shop ปัจจุบันมีมติ

คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ ชุดที่ .......... เมื่อวันที่ 

26 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้ประสานความร่วมมือ

มายังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อให้การสนับสนุน

จัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop ณ ส านักงาน

กระจายสินค้าที่ก าลังก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือน 

มีนาคม 2558  

 

 3) บริษัท WSN Technology Co.,LTD โดย คุณสุณี 

สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการบริษัทและทีมงานได้

ขอค าปรึกษาแนะน าการจัดตั้งร้าน Farmer Shop ซึ่งคาด

ว่าจะจัดตัง้ ณ สถานีรถไฟจังหวัดสุโขทัย 
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4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : (มทร.

ธัญบุรี)  ให้ความสนใจจัดตั้งด าเนินงานร้าน Farmer 

Shop เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

แก่นักศึกษา 

 

 

 

5) โรงแรมสวนสามพราน  ให้ความสนใจจัดตั้ ง

ด าเนินงาน Corner Farmer Shop ณ ห้องจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์โรงแรมสวนสามพราน เพื่อเผยแพร่แนวคิด 

Farmer Shop แก่นักท่องเที่ยวและผูส้นใจ 

 

 

 

6) ร้าน Hongthong Health Station 

  ร้าน Hongthong Healthy Station ให้ความสนใจ

จัดตั้ง Corner Farmer Shop ณ ร้าน Hongthong Health 

Station เพื่อเผยแพร่แนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

และสั่งซื้อสินค้าจากภาคีเครือข่าย Supply ซึ่งเป็น

ผลติภัณฑ์อาหารสุขภาพมาจ าหน่ายแก่ลูกค้า 

 

7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

  ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา อาจารย์สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  

ให้ความสนใจจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop 

และจัดตั้งตลาดเกษตรกร ในบริเวณวิทยาเขตชุมพร กับ

ชุมชนเพื่อเผยแพร่แนวคิดและรณรงค์ให้คนในชุมพรหัน

มาใช้กลไกร้าน Farmer Shop และตลาดเกษตรกรในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนการพึ่งพา ร่วมมือกัน 
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8) สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด ได้ให้ความ

สนใจจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop ณ 

สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด จ.สุรินทร์ โดยมี

จุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าสหกรณ์

และภาคีที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์เรียนรู้การฝึกทักษะ

ผูป้ระกอบการมอือาชีพ 

 

 

 

 

9) ร้าน Farmer Shop ของ 8 Fair Traders 

  หมอก้องและเพื่อนๆ รวม 8 คน ที่มีความสนใจใน

แนวคิดและตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop มีความสนใจ

จัดตั้งด าเนินงานร้าน Farmer Shop เพื่อเผยแพร่แนวคิด

การค้าที่ เป็นธรรมแก่ประชาชน โดยผ่านประชาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

10) ร้าน Farmer Shop PAR  

 ดร.ประเสริฐ  บัณฑิศักดิ์ ข้าราชการเกษียณอายุจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และครอบครัวมีความสนใจ

จัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop ณ อาคาร

พาณิชย์บริเวณ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอาชีพที่เป็นตัวแบบและแนวปฏิบัติ

ที่ดีต่อสังคมและเปิดโอกาสทางเลือกแก่ประชาชนที่

สนใจในอาหารสุขภาพจากเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
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3.3 ความคบืหนา้การจัดตัง้และด าเนินงานรา้น Farmer Shop  

กลุ่มผู้สนใจจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop ได้เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมตาม 

Platform ของทีมวิจัย ปัจจุบันร้าน Farmer Shop จัดตั้งและด าเนินงานทั้งสิ้น 5 แห่ง (รูปที่ 3.2) ของ

กรอบที่ 3.1 -3.5 
 

 

 
 

รูปที่ 3.2 รา้น Farmer Shop ที่ด าเนินงานในปัจจุบัน 
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3.4 ความคืบหน้าการสร้างภาคแีนวร่วมจัดตั้ง Farmer Shop 

ในการวิจัยปีที่ 1 ได้มีภาคีแนวร่วม กรมส่งเสริมสหกรณ์, ICA-AP, ส านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้วางกรอบการด าเนินส่งเสริมการตัดตั้งตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

3.4.1 ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

มีแผนอบรม Smart Officers และจัดท าโครงการส่งเสริมจัดตั้ง Farmer Shop ใน

พืน้ที่ด าเนินการของ สปก. 

3.4.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มีแผนรณรงค์สหกรณ์การเกษตร ให้มีการจัดตั้งและด าเนินการ Farmers’ Market 

และยกระดับไปสู่การจัดตั้ง Farmer Shop โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมทั้งสิน้ 85 สหกรณ์ 

3.4.3 ICA-AP  

 Director ICA-AP เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการน าเสนอแนวคิด Farmer Shop 

แก่ภาคีสหกรณ์ในอาเซียนเพื่อเป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
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กรอบที่ 3.1 

โครงการร้าน Farmer Shop โดย 8 Fair Traders 

 

 

  

 

 

 ที่ตั้ง  อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   จ.กรุงเทพฯ 

 เปิดด าเนนิการ 18/08/57 

 เจ้าของกิจการ หุน้ส่วน 8 คนที่มอีาชีพประจ า 

 แผนธุรกิจ - โปรโมทตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop แก่สาธารณชน 

- จ าหนา่ยสินค้าคุณภาพแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และผูส้นใจ 

- เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนและผูป้ระกอบการรายย่อย 
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กรอบที่ 3.2 

โครงการร้าน Farmer Shop โดยสหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด จ.สุรนิทร์ 
 

 

 
 

 

 

  

 ที่ตั้ง  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด อ. ปราสาท จ.สุรนิทร์ 

 เปิดด าเนนิการ  

 เจ้าของกิจการ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 

 แผนธุรกิจ - ปรับโครงสรา้งและระบบการบริหารจัดการธุรกิจของ 

 สหกรณ์การเกษตร เตรียมรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 

 ในปี 2558 เนื่องจากติดชายแดน 

- จ าหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตร

ปราสาท จ ากัด 

- การเ ชื่อมโยงธุ รกิจเพื่ อจัดหาสินค้าจากภาคี เครือข่ าย

ผูป้ระกอบการ Farmer Shop 

- การเชื่อมโยงธุรกิจกับขบวนการสหกรณ์ในการจัดหาสินค้า

คุณภาพจ าหนา่ยตามหลักการรวมซือ้ รวมขาย 
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กรอบที่ 3.3 

Corner Farmer Shop  ร้านจ าหน่ายสินค้าไร่สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครราชสีมา 
 

 

 
 

 

 

 

 

 ที่ตั้ง  ร้านจ าหนา่ยสินค้าไร่สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จ.นครราชสีมา 

 เปิดด าเนนิการ ปี 2556 

 เจ้าของกิจการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาต ิ 

หรอืไร่สุวรรณแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 แผนธุรกิจ - เชื่อมโยงธุรกิจผา่นกลไก Farmer Shop ในการจัดหาสินค้า 

    คุณภาพดีของภาคีเครอืขา่ย Supplier 
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กรอบที่ 3.4 

Corner Farmer Shop  ร้าน Hongthong Health Station ศูนย์การค้าเมกะบางนา  

จ.สมุทรปราการ 

 

 
 

 

 

  

 ที่ตั้ง  ร้าน Hongthong Health Station ศูนย์การค้าเมกะบางนา 

จ.สมุทรปราการ 

 เปิดด าเนนิการ ปี 2557 

 เจ้าของกิจการ บริษัท เจยีเม้งมาร์เก็ตติง้ จ ากัด 

 แผนธุรกิจ - เชื่อมโยงธุรกิจผา่นกลไก Farmer Shop ในการจัดหาสินค้า 

    คุณภาพดีของภาคีเครอืขา่ย Supplier 

 - ช่วยสนับสนุนสินคา้จากผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 

    และสหกรณ์ 

 - เป็นศูนย์จ าหนา่ยสินค้าอาหารสุขภาพแก่ประชาคม 
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กรอบที่ 3.5 

Corner Farmer Shop  โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม 

 

  
 

 

 

 ที่ตั้ง  ร้านจ าหนา่ยสินค้าชุมชนของโรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม 

ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม 

 เปิดด าเนนิการ ปี 2557 

 เจ้าของกิจการ คุณอรุษ  นวราช 

 แผนธุรกิจ - การ Promote สินค้าจากภาคเีครือขา่ย Farmer Shop  

    และชุมชน/กลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพราน 
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3.5 การประเมินผลการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop จ าแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ล าดับ

ที ่

วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ/์กิจกรรม 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล ข้อมูล 

1. การสรา้งกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนบนการพึ่งพาและรว่มมือกัน ผ่านระบบธุรกิจ Farmer Shop 

  1.1 การสรรหาภาคีสนใจ

เข้าร่วมโครงการ 

 

1.1.1 จ านวนภาคสีนใจ

เข้าร่วมเข้าร่วม

โครงการ 

1.1.2 จ านวนภาคี

จัดตั้งและด าเนินงาน

ร้าน Farmer Shop 

ภาคีเครือข่าย

ผู้ประกอบการรายย่อยเข้า

มามีส่วนร่วมในโครงการ 

 

 

จ านวนผูส้นใจ 

 

จ านวนรา้นค้า

ชุมชน 

 

 

13 

 

4 

  

 

- ศูนย์ Mulberries 

ประเทศลาว 

- ปึกเตียน 

- บรษิัท WSN 

Technology Co.,LTD 

- 8 Fair Traders 

- วิทยาลัยการแพทยแ์ผน

ไทย มหาวิทยาลัยเทคโน 

โลยีราชมงคล ธัญบุรี 

- BSCM  

- สวนสามพราน 

- ดร.ประเสริฐ บัณฑิศกัดิ ์

- สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั 

วิทยาเขตชุมพร 

- สหกรณ์โคมนม

นครปฐม 

- สหกรณ์การเกษตร

ปราสาท จ ากัด 

  1.2 การจัดประชุมสนทนา

กลุ่มเป้าหมายภาค ีใน

ต่างประเทศที่สนใจ

จัดตั้ง ด าเนินการร้าน 

(การเผยแพร่แนวคิด 

ขยายผลให้มีการ

จัดตั้ง) 

การจัดประชุมสนทนา

กลุ่มเป้าหมายเพื่อเผยแพร่

แนวคิด 

จ านวนคร้ังการ

จัดประชุม 

สัมมนา 

การเผยแพร่

แนวคิด 

การออกบูท 

2 10 - ICA-AP 

- ICA ประเทศมาเลเซีย 

- ICA DGRV 

- SARD 

- กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

2 คร้ัง 

- สปก. 2 คร้ัง 

- สสท. 2 คร้ัง 

2. การเพิ่มสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

 2.1 การสนับสนุนภาคีวาง

กรอบทิศทางการ

ด าเนินงานรา้นค้าชุมชน 

จ านวนร้าน Farmer Shop 

จัดตั้งด าเนินการในชุมชน 

จ านวนผูส้นใจ

ร้านค้า Farmer 

Shop 

1 4 - แนวทางการขยายผล

ตั วแบบธุ รกิ จ  Farmer 

Shop 

2.2 การให้ค าปรกึษาแนะน า

การจัดตั้งและด าเนิน 

งานโดยทีมกลยุทธ ์

ทีมงานกลยุทธ์ให้

ค าปรกึษาแนะน าการ

จัดตั้งการด าเนินงานรา้น 

แผนธุรกิจร้าน 

- จ านวนคร้ัง 

- ประเด็นให้

1 4 - แผนธุรกิจ Farmer 

Market 8 Fair Traders 

- โครงการการท า
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ล าดับ

ที ่

วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ/์กิจกรรม 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล ข้อมูล 

Farmer Shop ค าปรกึษาแนะน า

การขับเคลื่อน

ธุรกิจ 

กระเช้าปีใหมคุ่ณออ้ย 

- แผนธุรกิจสกก.

ปราสาท จ ากัด 

2.3 การประชุมถอด

บทเรียน 

มีการประชุมถอดบทเรียน

เพื่อการปรับปรุงกิจการ

ร้านค้าชุมชน 

จ านวนการ

ประชุมถอด

บทเรียน 

1 12 - การลดปญัหา อุปสรรค

จากการประกอบการ

ร้านค้าชุมชน 

3. ลดอุปสรรคการเขา้ถงึตลาดของ SMEs  

3.1 OTOP และสหกรณ์ 

จัดท าและเผยแพร่

คู่มือการบรหิาร

จัดการร้าน Farmer 

Shop/ Catalog สินค้า/ 

ท าเนียบ

ผู้ประกอบการ 

มีเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์  จ านวน เอกสาร

สื่อสิ่งพิมพ์ 

1 4 - คู่มือ Farmer Market 

- บทความ “แนว

ทางการปฏิรูปประเทศ

ไทย ตอนFarmer Shop: 

ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ใช้

เป็นกลไกการพัฒนา

เศรษฐกิจุชมชน” 

4.  ปลุกจิตส านกึผู้บริโภคและเพิม่โอกาสเรื่องอาหารปลอดภัย 

4.1 การค้าที่เป็นธรรม 

การจัดท าบู๊ท

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แก่สาธารณะ 

การจัดประชุมสนทนา

กลุ่มเป้าหมาย

เผยแพร่แนวคิด 

มีจติส านึกในการบรโิภค

สินค้าคุณภาพจาก

เกษตรกร/ ผู้ประกอบการ

รายย่อยและการปรับ

ส านึกรักชุมชน อุดหนุน

สินค้าไทย 

การจัดบู๊ท

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แก่

สาธารณะ 

1 2 - การจัดบูท ตัวแบบ

ธุรกิจ Farmer Shop ใน

งานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติของนกั

เศรษฐศาสตร์ครั้งท่ี 9 

- การน าเสนอ เผยแพร่

และจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์

ข้าวจากเครือข่าย  

5. การเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสู่สากล 

5.1 การประสานงานภาคี

เครือข่าย Suppliers 

จัดหาสินค้า  

มีความเข้าใจในทางเลือก

การเข้าถงึตลาด/ผู้บริโภค 

ความส าคัญของสินค้า

คุณภาพมาตรฐานสากล 

เห็นความส าคญัของ 

Brand House ในการสรา้ง

ทางเลือกธุรกิจในแนวทาง

การค้าที่เป็นธรรม 

จ านวน 

Supplier  

ที่ส่งเข้าร่วม 

1 > 9 - เครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรม 

- เครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิสหกรณ์ไทย 

- เครือข่ายคุณค่าผลไม ้

- เครือข่ายผู้ประกอบการ 

Farmer Shop 

- ชากาญจนา 

- กระเจี๊ยบอบกรอบ

ไพรทิพย์ 

- ส้มโอไทยทวี 

- ผักอนิทรีย์ 2 พี่น้อง 

- ผลิตภัณฑ์อาหารซอง

เดอร ์

 



บทที่ 4 

ข้อค้นพบจากการวจิัยสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 สาระส าคัญในบทนี้จะกล่าวถึงข้อค้นพบจากการวิจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจของภาคี ในการ

จัดตั้งและด าเนินงานร้าน Famer shop  อุปสรรคและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งและด าเนินงาน Farmer 

Shop สรุปและข้อเสนอแนะในการวิจัยระยะต่อไปซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.1 คุณค่าของตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ที่เป็นปัจจัยจูงใจของภาคใีนการจัดตั้งและ

ด าเนินงานร้าน Farmer shop 

 การขับเคลื่อนด าเนินงานขยายผลร้าน Farmer shop สู่ชุมชนในปีแรกโดยการรณรงค์

ผู้สนใจ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายและเวทีเผยแพร่ตามแผนการวิจัย 

ในช่วงเวลาปีแรกมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดตั้งและด าเนินงาน ร้าน Farmer shop ทั้งสิ้น 10 

ราย ซึ่งทีมวจิัยได้ใชแ้บบประเมินระดับความคิดเห็นของภาคี 10 ราย ส าหรับปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการ

จัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer shop ซึ่งครอบคลุมประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่า 6 ประการ 

ได้แก่ 

(1) โอกาสการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการ 

(2) โอกาสการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสู่สากล 

(3) เห็นด้วยในปณิธานและวิสัยทัศนข์อง Famer shop  

(4) การเปิดโอกาสแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินคา้คุณภาพราคาเป็นธรรม 

(5) โอกาสการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคี 

(6) ต้องการสนับสนุนเกษตรกร/ผู้ประกอบการรายย่อย/สหกรณ์ 
  

 ผลการประเมินปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer Shop ของ

ภาคี จ านวน 10 ราย โดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ส าหรับระดับความคิดเห็นใน

ประเด็นต่างๆ พบว่าปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของภาคีอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทั้ง 6 ประการ (รูปที่ 4.1 )
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รูปที่ 4.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer shop 

ของภาคี 10 ราย  
 หมายเหต:ุ ค่าคะแนน 1-4 เป็นระดับความคดิเห็นจากน้อยไปหามากท่ีสุด 

 

4.2 สิ่งท้าทายที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคในการจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer shop  

: ประสบการณ์เรยีนรู้ในปีที่ 1  

 ภายใต้หลักการและเหตุผลของการสรา้งสรรค์นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ขึ้นมา

เพื่อใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่สากลนั้น

เจตนารมณ์ที่ส าคัญที่เป็นความคาดหวังในระยะยาว คือการใช้ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop เป็นกลไก

การจัดการความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับสมรรถนะและเพิ่มพูนทักษะในการเป็นผู้จัดการมือ

อาชีพ โดยจะเห็นได้ว่า การฝึกทักษะแก่ผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงธุรกิจทั้งระหว่างผู้ประกอบการ

ด้าน suppler ในการคัดสรรสินค้าเข้าร้านและการสร้าง trust แก่สมาชิกผู้บริโภคให้หันมาอุดหนุนสินค้า

เป็นประจ านั้น เป็นสิ่งท้าทายส าหรับทีมวิจัย ซึ่งจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ ระบบการจัดการเรียนรู้และ

ทีมงานโค้ช ในการให้ค าปรึกษาแนะน าตาม platform การส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงาน Farmer 

shop ในปีที่ 1 (รูปที่ 4.2) 

 ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและภาคีที่เข้าร่วมโครงการพบว่า Platform 

ที่ 1 ซึ่งมีกระบวนการส่งเสริมในการปลุกจิตส านึกและวิธีคิดในตัวแบบธุรกิจ Farmer shop เป็นไป

ค่อนข้างราบรื่น ดังข้อสรุปใน 4.1 เนื่องจากตัวแบบธุรกิจ Farmer shop มีคุณค่าในตัวเองและสามารถ
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สร้างแรงจูงใจแก่ภาคีได้ในระดับ “มากที่สุด” อย่างไรก็ตามพบว่าทีมวิจัยเผชิญปัญหาท้าทายส าหรับ

กระบวนการส่งเสริมภาคีใน Platform ที่2- 3 และ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อจ ากัดส าหรับกระบวนการ

วิเคราะห์สถานการณ์การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การบริหารจัดการร้านสู่ความส าเร็จตามแผน

ธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการเพิ่มพูนทักษะ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  

ซึ่งต้องการก าลังคนที่เป็นทีมโค้ช และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะเกื้อหนุน

ให้เกิดบรรยากาศ การเชื่อมโยงธุรกิจตามปณิธานและวิสัยทัศนท์ี่ก าหนด 
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รูปที่ 4.2 กรอบการส่งเสริมของทีมวิจัย 

 

4.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 4.3.1 ควรสร้างภาคีเป็นแนวร่วมในการขยายผลจัดตั้ง Farmer shop สู่ชุมชน-สากลทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ขบวนการสหกรณ์ และชุมชน ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใน

ประชาคมอาเซียนและภาคีสมาชิก ICA  ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสริมพลังการท างานสู่เป้าหมายการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม และการสานต่อนโยบายและทิศทางยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ (รูปที่ 4.3) 
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รูปที่ 4.3.ภาคีที่จะเป็นแนวรว่มในการขยายผลจัดตั้ง Farmer shop ในชุมชนสู่สากล 

 

4.3.2 ใช้โมเดลการจัดการองค์ความรู้สูชุ่มชน ภายใต้โครงการความรว่มมอืกับภาคี 

         การจัดการความรู้สู่ชุมชนตามโมเดลในรูป 4.4 ควรด าเนินการเป็นโมเดลภายใต้

โครงการความรว่มมอื กรณีการจัดตัง้และด าเนินการร้านค้าชุมชน เพื่อใหม้ีต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้และ

การถ่ายโอนความรู้ระหว่างชุมชน การด าเนนิการดังกล่าวควรท าควบคู่ไปทั้งกระบวนการจัดการความรู้

ผ่านกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและการฝึกทักษะการจัดการร้าน Farmer shop ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

และการสร้าง Success Story ของการสรา้งสรรคเ์ศรษฐกิจชุมชนในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม 

 

                     
                     
                    

            

                

        

                  Farmer Shop

 
 

รูปที่ 4.4.โมเดลการจัดการความรูสู้่ชุมชน เพื่อสร้างผู้ประกอบการมอือาชีพในชุมชน 
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4.3.3 รณรงคใ์ห้มกีารปรับโครงสรา้ง-ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน 

         ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจในการน าสินค้าที่ผลิต

โดยเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ไปจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคผ่านกลไกของร้าน Farmer shop ซึ่งสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการปรับโครงสร้างและตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ เพื่อลดช่องว่างและอุปสร รคในการ

ด าเนินงานสหกรณ์ขนาดเล็กและและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นตัวจักรในการพัฒนาระบบธุรกิจชุมชนให้

เกิดการหมุนเวียนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปสงค์

ส าหรับคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ให้กว้างขวางขึน้ด้วย 

 

4.4 ข้อเสนอส าหรับแนวทางการวิจัยในระยะต่อไป 

 4.4.1 กลยุทธ์การขยายผล ร้าน Farmer Shop สู่ชุมชนอาจจะด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ 

ได้แก่ 

1) การจัดตัง้รา้นใหม่ (New Farmer Shop) โดยผู้สนใจ 

2) ขยายสาขาจากร้านเดิม (brans)  

3) การจัดตัง้ Corner ในร้านเดิม (Corner of existing Shop) 

4) กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ/สถาบันการศึกษา ส่งเสริมการจัดตั้ง ร้าน 

Farmer Shop 

5) การขยายผลผ่านโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและการเรียนรู้จาก Success 

Story 

6) การปรับโฉมธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธุรกิจ 

7) โครงการขายตรงแก่ผู้บริโภค ผา่นเครือขา่ย 

8) การพัฒนาผลติภณัฑภ์ายใต้แบรนด์  Farmer Shop ให้รูจ้ักตัวผลิตภัณฑ์ 

9) สร้างแบรนด์ Ambassador เพื่อเผยแพร่แนวคิดและรณรงคผ์ูส้นใจ 

 

4.4.2 Platform การขยายผลตัวแบบธุรกิจ farmer shop เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนและการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสู่สากล ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 6 ประการ (รูปที่ 4.5) 

ประกอบด้วย 

1) การปลุกจิตส านึกและปรับวิธีคิดในการสร้างสรรค์คุณค่าและเพิ่มพูนมูลค่า ผ่าน

แนวคิด ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop 

2) การรณรงค์ให้จัดตั้งร้าน Farmer shop ในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน 

และการ re-organized องค์กร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าหมูบ่้าน 

3) การจัดการความรู ้เพิ่มพูนสมรรถนะดา้นการบริหารจัดการธุรกิจ 
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4) การส่งเสริมการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ จัดท าแผนธุรกิจสู่การบรรลุ 

ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 

5) การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารจัดการแบบมอือาชีพ 

6) การส่งเสริมการเชื่อมโยงทางธุรกิจในชุมชน-สากล 
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รูปที่ 4.5 Platform การขยายผลจัดตั้งและด าเนนิงานด้าน Farmer shop ชุมชนสูส่ากล 

 

4.4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุน ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) การสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้/คลังความรู้และเรื่องราวของ Success story ของ 

Farmer shop 

2) การรณรงค์ให้มี Agenda ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-ขบวนการสหกรณ์-องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นทั้งในและตา่งประเทศในการขยายผลการจัดตั้งและด าเนินงานร้าน Farmer shop 

3) การพัฒนาระบบส่งเสริมการจัดการความรู้ในรูปแบบของ training for the 

trainers ทั้งในภาคหีนว่ยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขบวนการสหกรณ์ สถาบันการศึกษา 
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4) การด าเนินการด้านการจัดการความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

5) การผลักดันให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ 

ภาคชุมชน ในการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ Farmer shop 

6)การสร้างก าลังคนกลับสู่ท้องถิ่นที่มีจิตส านึก วิธีคิดและทักษะการจัดการธุรกิจ

อย่างมอือาชีพ 

7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิเช่น ระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาประชาคม ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

และการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสู่สากล 

8) การจัดตั้งหรือมอบหมายให้มีหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อน Agenda การ

ขยายผลจัดตั้ง Farmer shop สู่ชุมชน-สู่สากล พร้อมหน่วยงานติดตาม/ประเมนิผล 
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รายงานการประชุม 

การประชุมเตรยีมความพร้อมและจัดท าแผนการวิจัย 

(ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่7) 

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท         ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ 

ผูป้ระสานงานชุดโครงการและหัวหน้า

โครงการวิจัย Farmer Shop 

2.ผศ. ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์     ผูท้รงคุณวุฒิ 

3.รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน หัวหนา้โครงการ การวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม 

ข้าวอินทรีย์ที่ผลติโดยเกษตรกรรายย่อย 

4.คุณนิคม  เพชรผา  หัวหนา้โครงการร่วม การวิจัยร่วมการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลติโดยเกษตรกรรายย่อย 

5.คุณศุภชัย สถาพร ผูอ้ านวยการ สอส. (ธกส.)     

6.คุณวินัย  เมฆด า หัวหนา้ หัวหนา้โครงการ การวิจัยการพัฒนาระบบ

ส่งเสริมการเรยีนรูเ้พื่อยกระดับสมรรถนะการ

แขง่ขันผา่นกลไกหน่วยงานรัฐ 

7.คุณสุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล  หัวหนา้โครงการ การวิจัยการพัฒนาระบบ

ส่งเสริมการเรยีนรูเ้พื่อยกระดับสมรรถนะการ

แขง่ขันผา่นกลไกสถาบันการศกึษา 

8.คุณอรุษ นวราช หัวหนา้โครงการ การวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม 

ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

9.คุณสุทิศ จริาวุฒิพงศ์ นักวิจัยโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม 

ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

10.คุณดิษยา ยศพล นักวิจัยโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม 

ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

11.คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด นักวิจัยโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม 

ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 



1-2 
 

12.คุณณัฐฐภักค์  ผูป้รารถนาสิทธิ์ หัวหนา้โครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบ

สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

สมรรถนะการแข่งขัน 

13.คุณสายสุดา ศรอีุไร หัวหนา้โครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

สมรรถนะการแข่งขัน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประธานในที่ประชุม  

กล่าวเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนงานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน  

การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่7 โดยการประชุมครั้งนี้เปรียบเป็นการ Kick Off 

ชุดโครงการฯ ระยะที่7 ในระยะนี้การวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯจะเป็นการด า เนินงาน 3 ด้าน  

คือ ด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และด้านการเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ชุดโครงการฯในครั้งนี้มีการบริหารจัดการโครงการในรูปแบบใหม่ จากการที่สถาบันฯ

ท างานมากว่า 10 กว่าปี มีผู้มีความรู้เข้ามาร่วมงานมากมาย บางคนเก่งในเรื่อง Action Research  

แต่จุดอ่อนคือเวลาเขียนงานวิจัย จึงหาวิธีในการวิจัยว่าท าอย่างไร การวิจัยจะเกิดประโยชน์มากที่สุด  

ซึ่งงานของชุดโครงการเป็นการตอบโจทย์ประเทศ ที่มีเวลาจ ากัด มีงบประมาณจ ากัด จึงต้องเลือกคน  

ที่มจีติวิญญาณและเป็นนักวางแผน 

 ส าหรับโครงการร้าน Farmer Shop ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop  

ขณะนีไ้ด้ด าเนินการเขา้สู่ระยะที่ 3 แล้ว  

ในวันนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนงานวิจัยในระยะที่ 7 ที่จะมี  

กรอบงาน 3 ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2557-2559 ชุดโครงการฯจะเป็น Logical Framework มีความ

ชัดเจนทั้งในเรื่อง Input Process และ Output  

ประเด็นในการประชุมในวันนี้มีอยู่ 4 ประเด็น คือ 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดชุดโครงการฯระยะ7  โดยจะท าเป็น Logical 

Framework มีตัวชี้วัดและกระบวนการชัดเจน 

2. กรอบแนวทางการวจิัยของโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการฯทั้ง 7 โครงการ  

3. อภปิรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป 

4. เป้าหมายโครงการฯคือให้คนในสังคมมี “จิตวิญญาณการร่วมมือกัน” เพื่อพัฒนา

ประเทศ 

ในตอนนี้สถาบันฯ อยู่ในช่วงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สหกรณ์ ที่อยากให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม ให้คนในสังคมมีจิตวิญญาณในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ในแต่ละแผน  
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การวิจัย จะมีการประเมินสถานการณ์ โดยมองเป็นกรอบการท างาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ

นักวิจัยและชุดโครงการไปพร้อมๆกัน  

จากการลงพื้นที่และด าเนินชุดโครงการฯทั้ง 45 จังหวัด ที่สถาบันฯได้ด าเนินการโครงการ 

จนเสร็จสิ้น มีนักวิจัยลงไปสร้างเครือข่ายและลงพื้นที่ ที่ท าให้ได้ชุดความรู้ และทราบถึง Gaps  

ที่จะสามารถน าไปลดข้อจ ากัดของประเทศ และน าไปเขียนแผนในการสร้างระบบธุรกิจ ที่เริ่มมีการพูด

ถึง System มีการถอดบทเรียนและเริ่มมองการพัฒนาเครือข่ายร่วมกับภาคีภาคเอกชน ตั้งแต่ปี 2552  

มีการพัฒนาตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่น าไปใช้กับเกษตรกรรายย่อย โดยมี Business Model มีศูนย์เรียนรู้ 

Farmer Shop เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวผลไม้  เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย รวมถึงโครงการฯของคุณอรุษ คือ เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ที่เป็น Business Group 

ท าให้มีนวัตกรรมมากมาย จากการท าโครงการจึงได้ชุดความรู้ VN&f  Value network & Fair-trade 

หรือ Platform การพัฒนาระบบคุณค่าและท้ายที่สุดเป้าหมายอยู่ที่การค้าเป็นธรรม มีการใช้ขบวนการ

ท างานวิถีใหม่ มีการวางกรอบ Strategy Map คือ SEE (Social Economy Enterprises) ที่เป็นธุรกิจฐาน

สังคมที่จะริเริ่มให้เกิดกระบวนการให้คนในสังคมมาร่วมมือกัน ที่จะใช้เวลาด าเนินการ 3 ปีตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ ซึ่งตอนนี้ทางสถาบันฯ ได้มีการติดต่อพูดคุยกับประเทศลาว พม่าและกัมพูชาที่จะมา  

เป็นเครือขา่ยที่จะมาร่วมกันท างานในอนาคต 

ชุดโครงการฯจะเป็นการสรา้งโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศใหม่ เป็นการ Change Paradigm 

Shift ที่จะผนึกก าลังกับภาคีเครือขา่ยผู้ประกอบการะยกระดับเข้าไปบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจบน

หลักการค้าที่เป็นธรรม  

ในส่วนนี้สรุปก็คือ ทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิด ช่วยกันท าและช่วยประกาศ 

ให้สังคมตระหนักถึงระบบการค้าที่เป็นธรรมที่จะสร้างสรรค์สินค้าไทยและควรมีวิธีการด าเนินการ

อย่างไร  

ในเรื่องของทีมกลยุทธ์ จะมีหลายๆท่านจะมาช่วยกัน เป็นการพัฒนาโครงสร้างการระบบ

สนับสนุน การพัฒนาจะมี Coaching ที่เป็นทีมพี่เลี้ยงจะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาด้วย Outlet และจาก

การที่ทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม จะเป็นการรวมพลัง ส่งเสริมประสานงานกันในเชงินโยบาย  

ในช่วงชุดโครงการฯระยะที่ 6 มีผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันโดยการเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของภาคีพันธมิตรที่เข้า

มาส่วนร่วม 596 องค์กร โดยเฉพาะปีที่แล้ว มีเกษตรกร 1,800 รายผู้ประกอบการ SMEs และสถาบัน

ผู้ประกอบการ 236 องค์กร เป็นเรื่องการด าเนินการ Competitive Growth เติมความรู้ในเวทีและได้

น าไปใช้ประโยชน์ มีการ ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้กรอบ

ยุทธศาสตร์ SEE เข้าสู่กระบวนการ GAP แก่เกษตรกรรายย่อย 3,808 ราย ครอบคลุมเนื้อที่เพาะปลูก 

120,320 ไร่  
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ในเรื่องการสรา้งโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า ได้มีการยกระดับการเข้าถึงปัจจัยการผลิต 

และการตลาดโดยใช้กลไกตัว SEE เชื่อมโยงกับภาคีพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจในการค้าที่เป็นธรรม  

มีเกษตรกรที่เข้ามามีสว่นร่วม 234 ราย สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ 40 แห่ง ผู้ประกอบการรายย่อย 

303 ราย โดยพบว่าภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้น 10-15% จากเดิม และสามารถลดต้นทุนใน

การผลิตและการตลาดได้  

ชุดความรู้นวัตกรรมการส่งเสริมตัว SEE มีตัวแบบธุรกิจทางเลือกของประชาชนกับ

เครือข่ายข้าวคุณธรรม เครือข่ายผลไม้ กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและ Farmer Shop และตอนนี้มี

การชวนเอกชนรายใหญ่ก็คือ เจียเม้ง ที่ได้เปิดรา้นที่ MEGA BANGNA และมี Shelf Farmer Shop  

ในระยะที่ 7 นี้ ชุดโครงการฯจะใช้ทฤษฎี Moving Up Value Change คือการยกระดับ

มูลค่าเพิ่ม เป็นการกระบวนการยกระดับกิจกรรมภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือสร้าง

มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่ การวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

การวางแผนออกแบบธุรกิจการผลิต หากลยุทธ์การกระจายสินค้า การสร้างแบรนด์และการท า

การตลาด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการยกระดับ (Functional Upgrading) การยกระดับกระบวนการ 

(Process Upgrading) และการยกระดับผลติภัณฑ์ (Product Upgrading)  

สิ่งท้าทายก็คือยุทธศาสตร์ประเทศ ในเรื่อง New Gross Model ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ที่จะต้องท าอย่างไรจึงจะหลุดจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ต้องตอบโจทย์ในเรื่องวิถีชีวิต  

วิถีความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ขณะนี้ประเทศต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต้องยกระดับผลิต

ภาพเพิ่มต่อไร่ รายได้สุทธิ รายได้ครัวเรือน ต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเทศต้องการ

พัฒนาวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องเชื่อมโยงโดยใช้ยุทธศาสตร์ SEE โดยจะขยายผลไป 

ทั่วประเทศ  

โดยโจทย์ประเทศมี  4 ประการ ดังนี้  1.) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน 

ของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 2.)  ลดความเหลื่อมล้ าที่เน้นการพัฒนา

อย่างทั่วถึงเป็นธรรมสู่การเติบโตที่ยั่งยืน  3.) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 4.) การเร่งสร้างความสมดุล

และปรับระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐให้สามารถผนึกก าลังเป็นระบบครบวงจรและพร้อมเข้า 

สู่ประชาคมอาเซียน 

สิ่งท้าทายอีกประการหนึ่งคือ การท าการตลาดให้เป็นฐานการผลิตเดียว เป็นเรื่องที่ต้อง

ร่วมมือกับภาคพีันธมิตร ต้องมีการบูรณาการให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกให้สมบูรณ์ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่เท่าเทียมกัน มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด 

จะอยู่ใน Project Proposal 

 

ค าถามการวิจัยในชุดโครงการฯจะมีการตอบโจทย์เป็นระยะๆ คือ 6 เดือนของปีแรก ปีแรก  

6 เดือนของปีที่2 ปีที่ 2   6 เดือนของปีที่ 3 และปีที่ 3 และจะมีแนวการตอบโจทย์การวิจัย ดังนี้ 
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1. ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

สมรรถนะของประชาชน ภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และสถาบันเกษตร ควรมี

องค์ประกอบอย่างไร จึงจะช่วยเสริมพลังซึ่งกันและกันในการสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกรและผู้ที่

เกี่ยวข้องในการมสี่วนรว่มขับเคลื่อนยุทธศาสตรป์ระเทศ 

2. แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ ควรด าเนินภายใต้ระบบและกลไกอย่างไร 

จึงจะลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่เกษตรกรรายย่อยตามเป้าหมาย  

ของยุทธศาสตรป์ระเทศ โดยมีเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นเกษตรกรรายย่อย 

3. แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ ควรด าเนินภายใต้ระบบและกลไกอย่างไร  

จึงจะสามารถน าประโยชน์สู่เกษตรกรรรายย่อยและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน  เกษตรกรมีอยู่อย่างมี

ความสุขจากการมสีุขภาวะดแีละผูบ้ริโภคได้รับประโยชน์ 

4. แนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนและการเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล ควรด าเนินการภายใต้ระบบและกลไก

อย่างไรจงึจะสามารถยกระดับมูลค่าเพิ่มและธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สนิค้าไทยในประชาคมโลก 

 

วัตถุประสงค์ชุดโครงการฯระยะที่ 7 คือ 

1. สร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของประชาชน 

ในภาคการเกษตรให้มคีวามพรอ้มในการมสี่วนรว่มขับเคลื่อนยุทธศาสตรป์ระเทศ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving Up Value Change) ข้าวอินทรีย์ 

ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving Up Value Change) ผักอินทรีย์ 

ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

4. เพื่อศกึษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงสนิค้าชุมชนสู่สากล 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย มีดังนี ้คือ 

1. ได้องค์ความรู้ที่จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อลดช่องว่างเชิงนโยบาย  

เป็นการยกระดับสมรรถนะการแขง่ขัน การลดความเหลื่อมล้ า และการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

2. องค์ความรู้ตัวแบบการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนากลไก 

และระบบการเรียนรู้สู่ชุมชน ที่มีการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และสถาบัน

เกษตรกร  
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3. ได้ Smart Farmers, Smart Teachers, Smart Officers และ Smart Entrepreneurs  

ที่มสีมรรถนะพรอ้มขับเคลื่อนยุทธศาสตรป์ระเทศ  

4. เกิดเครือข่ายภาควิชาการ ที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  

สถาบันเกษตรกร หนว่ยงานรัฐมกีารเสริมพลังที่จะสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกร  

5. เกิดเครือข่ายธุรกิจข้าวอินทรีย์ที่เชื่อมโยงหุ้นส่วนและภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน 

สู่สากล  

6. เครือขา่ยธุรกิจผักอินทรีย์ที่เชื่อมโยงหุ้นสว่นและภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานสู่สากล  

7. เกิดภาคีที่ตระหนักในแนวทางการค้าที่เป็นธรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมใน Farmer Shop  

เป็นกลไกการสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชน 

การท าชุดโครงการฯเป็นการยกระดับ 2 เรื่อง คือการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับกิจกรรม  

โดยจะมีการวิจัยและพัฒนา ออกแบบนวัตกรรมโดยมีกระบวนการวางแผนและผลิตตามเป้าหมาย  

การกระจายการท างาน ส าหรับผู้อ านวยการสถาบันฯและทีมกลยุทธ์จะช่วยสนับสนุนวิเคราะห์

สถานการณแ์ละพัฒนา เป็นพี่เลีย้งวางกรอบการวิจัย ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเจรจาและเชื่อมโยงภาคี 

วางกรอบการน าไปใช้ประโยชน์ ถอดบทเรียน จัดการความรูสู้่ภาคี ติดตามประเมินผลและหนุนเสริม  

ต่อไปก็ขอความร่วมมือ หัวหน้าโครงการทุกโครงการ ให้ทุกโครงการท า Gantt Chart  

ตารางกิจกรรม ให้เสร็จสิ้นมีก าหนดส่งภายใน 2 สัปดาห์ โดยให้ท าตารางกิจกรรม 1 เดือนแยกเป็น 4 

สัปดาห์ โดยในระยะแรกจะให้ทีมกลยุทธ์ตามลงพื้นที่ เพื่อดูสถานการณ์ จะได้รู้ว่าใน 12 เดือนแต่ละ

โครงการมีกระบวนการอย่างไร อีกแผ่นหนึ่งอยากให้หัวหน้าโครงการ วางแผนเขียนกิจกรรมให้ชัดเจน

ว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมอะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร สถานที่ที่ไหน ผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นอย่างไร 

แต่ถ้าสามารถDesign ออกมาได้ก็จะได้ Logical Framework ตามที่คาดหวัง และสถาบันฯก็จะสามารถ

ลงไปสนับสนุนได้ โดยก าหนดให้การเขียนแผนวิจัยมีแบบแผนเดียวกัน  

 

ตัวอย่าง ตารางกิจกรรม 

 

วัน/เดือน/

ป ี

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
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รองผู้อ านวยการสถาบันฯ กล่าวว่า แผนชุดโครงการย่อยแตล่ะโครงการต้องมีแผนการวิจัย 

ชุดโครงการ โดยหลังจากที่นักวิจัยทุกโครงการได้ท าตารางกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับมาให้

สถาบันฯทาง E-mail ส าหรับเรื่องงบการวิจัยจะมีการโอนให้หัวหน้าโครงการตามแผนการวิจัยแต่ละ

โครงการ 

ผูอ้ านวยการสถาบันฯ กล่าวเสริมในเรื่องการสง่แผนการวิจัยว่า หลังจากแต่ละโครงการส่ง

แผนการวิจัยมาแล้ว สถาบันฯจะมาดูแต่ละโครงการและจะส่งต่อให้กับสกว. ขอให้ทุกโครงการใช้ 

Logical Framework โดยต้องมีการ Manage มีตารางกิจกรรมที่จะท าให้สะดวกในการด าเนินแผนการ

วิจัย และถ้าโครงการไหนมีแผนอยากให้ทีมกลยุทธ์ช่วยลงพื้นที่ ก็จะจัดทีมกลยุทธ์ให้ โดยจะช่วยดูใน

เรื่องการวิเคราะหส์ถานการณ ์การวางแผน เป็นวิทยากร แต่ตอ้งมีทีมรับช่วงต่อจากทีมกลยุทธ์ ในเรื่อง

งานวิจัยที่ตอ้งประสานงานก็อยู่ในภาระความรับผดิชอบของทีมกลยุทธ์ ที่เป็นตัวตรงกลาง  

 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 
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รายงานการประชุมบรษิัท WSN Technology Co.,LTD 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสุณี  สุวรรณนภาศร ี กรรมการบริหาร WSN Technology Co.,LTD  

3. คุณเมธา  อุทยานสุทธิ บริษัท WSN Technology Co.,LTD 

4. คุณไพบูรณ์  สินประเสรฐิ  บริษัท WSN Technology Co.,LTD 

5. คุณบุญชัย   แซ่ตั้ง บริษัท WSN Technology Co.,LTD 

6.  คุณเกรียงไกร  คงกลิ่น  บริษัท WSN Technology Co.,LTD 

7. คุณอาศิพร  เลาหไทยมงคล บริษัท WSN Technology Co.,LTD 

8. คุณสายสุดา  ศรอีุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหนา้ที่วจิัย 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 คุณสุณี สุวรรณนภาศรี  กรรมการบริหาร บริษัท WSN Technology Co.,LTD พร้อมด้วย

ทีมงานได้เข้าพบ รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อขอค าปรึกษา

ถึงแนวทางการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตส าหรับ

เกษตรกร  

 โดยคุณสุณี ได้น าดร๊าฟ แบบสอบถามที่ได้ร่างขึ้นมาเพื่อน าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยอาจจะ

ใช้นักศึกษาเป็นผู้เก็บน ามาเสนอแก่ผู้อ านวยการสถาบันฯ พิจารณา ซึ่งภายหลังที่ผู้อ านวยการฯ  

ได้พิจารณา ได้ตัง้ขอ้สังเกตการเก็บข้อมูลโดยใช้วธิีการเก็บแบบสอบถามดังกล่าว 

 1.การเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยแบบสอบถามดังกล่าว ผู้เก็บแบบสอบถาม นักศึกษา

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิต ขั้นตอนการผลิต   ควรมีการอบรมชี้แจงให้เข้าใจอย่างแท้จริง ถ้าเป็น

นักศึกษาคนในพืน้ที่ จะเป็นข้อดี การใชน้ักศึกษาจะมีสิ่งที่กังวลเกี่ยวกับ Bias 

 2.แบบสอบถามที่น ามาเสนอยังไม่สามารถได้ข้อมูลเชิงลึกได้ เกษตรกรจะมีข้อมูลเชิงลึก  

ที่แบบสอบถามไม่มีถาม ผู้เก็บแบบสอบถามต้องค่อยๆ ถาม ค่อยพูดคุยกับเกษตรกร โยนค าถาม 

เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึก  

 ในช่วงสุดท้ายผู้อ านวยการฯ ได้เสนอใหม้ีการจัดโฟกัสกรุ๊ปกลุ่มเกษตรกรขึน้ เพื่อเก็บข้อมูล

เชิงลึกจะเป็นการเก็บข้อมูลอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ยินดี  

ที่จะร่วมจัดเวทีโฟกัสกรุ๊ปดังกล่าว 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.       
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รายงานการประชุมโครงการข้าวและผัก 

วันศุกร์ ที่ 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

ณ ห้อง 205  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  น.ส.จินตหรา นกเงนิ เจ้าหน้าที่วจิัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.45 น. 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธาน 

ในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและได้ชี้แจงถึงการจัดท างบการเงิน  Farmer  Shop  โดยให้จัดท า

แบบฟอร์มการจัดท างบการเงิน  เพื่อให้ด าเนินการอย่ างเป็นระบบการเงิน  ที่มีแบบฟอร์ม 

ที่เป็นมาตรฐาน   และมอบหมายใหคุ้ณจินตหรา นกเงนิ  ท าการแก้ไขตามผู้อ านวยการเสนอ  

 

เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
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รายงานการประชุมโครงการร้าน Farmer Shop 

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์        ภัทราวาท         ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณวิชัย เข็มทองค า ที่ปรึกษาหอการคา้จังหวัดตาก 

3. นางสาวสายสุดา ศรอีุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

   

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

ร.ศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับคุณวิชัย  เข็มทองค า  

ที่สนใจน าโครงการร้าน Farmer Shop เป็นต้นแบบร้านค้าชุมชน 

คุณวิชัย  มีแนวคิดว่าประเทศไทยควรมีหลักการที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้

สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองผลิตและจัดจ าหน่าย ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ควรมีสิทธิ

ได้รับสินค้าและบริการที่เท่าเทียมกัน จึงมีความสนใจโครงการร้าน Farmer Shop  ที่คิดว่าสามารถเป็น

ต้นแบบร้านค้าชุมชนได้ และมีความคิดอยากสร้างผู้ประกอบการขึ้นในชุมชน  ส าหรับปัญหาที่ยังติดขัด

ของชุมชนคิดว่าเป็นเรื่องการขนส่งและการบริหาร จึงมีหลักคิดว่าโครงสร้างร้านค้าต้องดึงดูดให้คนเข้า

มา และขอเสนอ Software ที่จะช่วยในเรื่องระบบการขาย ที่จะให้การสนับสนุนฟรี โดยต้องการให้

สถาบันฯชว่ยดูแลเรื่องการวจิัยในการสรา้งร้าน Farmer Shop ที่เป็นต้นแบบต่อไป 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ กล่าวว่า ส าหรับสิ่งที่คุณวิขัย เสนอมา นับเป็นประโยชน์มาก แต่

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ Farmer Shop คือเป็นร้านในชุมชน คนในชุมชนเป็นเจ้าของ ในเรื่อง Software 

นั้นอาจเป็นการออกนอกระบบคิดที่มีความต้องการให้ Farmer Shop เป็นร้านค้าชุมชนโดยแท้จริง ใน

เรื่องเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องคิดถึงร้านค้าชุมชนที่อาจจะมีเจ้าของร้านเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะไม่

สามารถเข้าถึงในเรื่องเทคโนโลยีได้มากนัก และในร้านต้นแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็มีทีมงาน

ของสถาบันท างานได้อย่างราบรื่น โดยที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ Software ในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามต้อง

ขอขอบคุณคุณวิชัย ที่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชนและใช้ระบบสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาให้

ประเทศ 

 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
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รายงานการประชุมรายการไอเดีย ได้จัย ปี 2 ถ่ายท ารายการ  

ตอน Farmer Shop ร้านค้าเกษตรเชิงคุณค่า ราคาเป็นธรรม 

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. รอ. นพ.สรวิชญ์       สุบุญ        ผูด้ าเนินรายการ 

และทีงานรายการไอเดียได้จัย         จ านวน 7 คน   

 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

ทีมงานรายการไอเดีย ได้จัย ปี 2 ได้เข้ามาถ่ายรายการตอน Farmer Shop ร้านค้าเกษตร

เชิงคุณค่า ราคาเป็นธรรม โดยได้ขอสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถาบันฯ และมีหมอก้อง เป็นผู้ด าเนิน

รายการ 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้กล่าวว่าร้าน Farmer Shop เป็นร้านค้าทางเลือกของคนไทย 

ในการช่วยเหลือชุมชน  โดยสถาบันฯจะมีทีมที่ปรึกษาที่จะไปช่วยตั้งแต่เรื่องการจัดช้ัน การปิดเปิดการ

ขาย ท างบดุล หรือเรียกได้ว่า ช่วยในเรื่อง Reset ระบบ ถือเป็นศูนย์เรียน ที่ปัจจุบันมีสินค้า 647 

รายการ จากการด าเนินงานกว่า 3 ปี มีสมาชิกเครอืข่ายผู้ประกอบการกว่า 300 ราย 

ร้าน Farmer Shop ประสบความส าเร็จเนื่องจาก Farmer Shop เป็นต้นแบบร้านค้าปลีก

สินค้าเกษตรคุณภาพ ราคาย่อมเยาที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง ที่มีสินค้า

บริโภค สนิค้าแปรรูปจากการเกษตรรวมไปถึงเครื่องส าอาง  

การด าเนินงานร้าน Farmer Shop ได้ผลการตอบรับที่ดี จึงมีการขยายลงชุมชน  

มีจุดประสงค์เพื่อเข้าเข้าถึงผู้บริโภคและชุมชน โดยจุดเด่นของ Farmer Shop คือสนิค้าคุณภาพ 

ส าหรับผู้สนใจทราบข้อมูลร้าน Farmer Shop สามารถติดต่อมาได้ที่สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯยินดีให้ค าปรึกษาและจะมีทีมงานช่วยประสานงานเครือข่าย

ผูป้ระกอบการ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
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รายงานการประชุมโครงการข้าวและผัก 

วันศุกร์ ที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2557  

ณ ศูนย์เรยีนรู้ Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  น.ส.สายสุดา       ศรีอุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3.  น.ส.จนิตหรา นกเงนิ เจ้าหน้าที่วจิัย 

4.  น.ส.ชยาภรณ์ ทับขวัญ เจ้าหน้าที่วจิัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานในที่

ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและได้ชี้แจงถึงหลักการในการบริหารจัดการ Stock สินค้าของโครงการ

ข้าวและผัก โดยใหห้ลักการในการสั่งซือ้สินค้าต้องไม่มากไปหรือน้อยจนเกินไป และการสั่งซื้อข้าวให้ท า

การสั่งซือ้ข้าวแตล่ะชนิดเมื่อจ านวนคงเหลือ มีจ านวนดังตอ่ไปนี ้ 

1.ข้าวเกิดบุญ 5 ก.ก. ใหท้ าการสั่งซือ้เมื่อจ านวนคงเหลือ  20 ถุง 

2.ข้าวเกิดบุญ 1 ก.ก. ใหท้ าการสั่งซือ้เมื่อจ านวนคงเหลือ  50 ถุง 

และมอบหมายให้คุณชญาภรณ์   ทับขวัญ ตรวจนับและแจ้งจ านวนคงเหลือ จัดท าสถิติ

จ านวนสมาชิกซือ้รายวัน สถิตสิมาชิกซือ้รายเดือน สถิตยิอดขายรายวัน สถิตยิอดขายรายเดือน  

 

เลิกประชุมเวลา  14.15 น. 
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รายงานการประชุมความร่วมมือการสานต่อโครงการร้าน Farmer Shop  

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท      ผูอ้ านายการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. รอ. นพ. สรวิชญ์  สุบุญ      ผูป้ระกอบการ 

และทีมงาน จ านวน 4   คน 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.0 น.  

เนื่องจาก รอ.นพ. สรวิชญ์ และทีมงานมีความสนใจเข้าร่วมโครงการร้าน Farmer Shop 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ จึงได้สรุปแนวคิดการท าร้าน Farmer Shop ให้ทางทีมผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟัง 

มีสาระส าคัญ กล่าวคือ โครงการร้าน Farmer Shop เป็นความพยายามสร้างตลาดให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 

ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นตลาดที่เป็นธรรมในการน าสินค้ามาจ าหน่าย โดยได้น าหลักการ

สหกรณ์มาพัฒนา นอกจากนี้ ร้าน Farmer Shop ไม่ได้เป็นเพียงร้านค้าปลีกชุมชน แต่ยังเป็นแหล่งการ

เรียนรู้ที่มชีีวติที่ใหบ้ริการความรู้ดา้นการบริโภคด้วย 

ปัจจุบันร้าน Farmer Shop ก าลังอยู่ในระยะการด าเนินการขยายผลเข้าสู่ชุมชน และ 

ร้าน Farmer Shop ต้นแบบซึ่งตั้งอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ยังคงเปิดให้บริการโดยจ าหนา่ยผลิตภัณฑข์้าว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้  

ที่ประชุมได้สรุปสถานที่จัดโครงการร้าน Farmer Shop เป็นที่คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยก าหนดให้เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์กับทีมงานของ รอ.นพ. สรวิชญ์ และได้ร่วมกันก าหนดแผนการคร่าวๆ เพื่อการ  

ต่อยอดโครงการร้าน Farmer Shop ดังนี้ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

•  ความสนในในตัวแบบธุรกิจรา้น Farmer Shop ที่มจีุดมุ่งหมายส าคัญในการสร้างระบบ

ธุรกิจร้านค้าปลีกที่เป็นธรรม โดยมุ่งสร้างสรรค์รา้น Farmer Shop ที่มสีมาชิกประจ าและเชื่อมโยงการ

สั่งซื้อสนิค้าจาก SMEs, OTOP และสถาบันเกษตรกร ฯลฯ   

•  ช่วยลดข้อจ ากัด และ GAPs ของผู้ประกอบการ SMEs, OTOP ที่มช่ีองว่างในเรื่องตลาดที่

เป็นธรรม 

•  ร้าน Farmer Shop เป็นสถาบันการเรียนรู้เรื่อง Food Safety  

2. วัตถุประสงค์ 
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•  เพื่อสานต่อการด าเนินการโครงการร้าน Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์ใหป้ระชาคม

และผูบ้ริโภคได้เรียนรู้และเข้าใจตัวแบบธุรกิจมากขึ้น 

•  เพื่อบ่มเพาะธุรกิจร้านค้าชุมชนเพื่อขยายผลสูผู่ป้ระกอบการที่สนใจ 

•  เป็น Outlet ให้กับผูป้ระกอบการรายย่อยที่สนิค้ามีคุณภาพและเป็นระบบ  

3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

•  ธุรกิจต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน เป็นตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีแก่ธุรกิจรายย่อย 

•  ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแหล่งซือ้สินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 

•  เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้กับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และอาจรวมถึงคณะอื่นๆ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. บทบาทของภาค ี 

4.1 ทีมของ รอ.นพ.สรวิชญ์ – ผูป้ระกอบการ รับผดิชอบร้านค้าตามแผนธุรกิจที่มี

ข้อตกลงรว่มกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

4.2 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ – เป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจที่เป็น

ผลงานวิจัย การสร้างสรรค์ธุรกิจเชงิคุณค่าในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ร่างแผนการด าเนินงาน 

ล าดับ

ที่ 

เรื่อง ผู้ด าเนินการ ช่วงเวลา 

1. เตรียมทีมงานด าเนนิการร้าน Farmer Shop รอ.นพ. สรวิชญ์  สุบุญ พฤษภาคม 

2. จัดเตรียมพื้นที่ ท าความเข้าใจร่วมกับคณะ

เศรษฐศาสตร์ และ สกว. 

สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ 

พฤษภาคม 

3. พิธีเปิดรา้น (อาจเปิดขายก่อนพธิีเปิดรา้น)  กรกฎาคม 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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รายงานการประชุม 

การหารอืร่วมกับสหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์      ภัทราวาท  ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณธนวรรณ   แสงหวัง    ผูจ้ัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 

3. คุณกิติศักดิ์   ยามพูน   หัวหนา้จัดซื้อ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 

 

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น.  

 คุณธนวรรณ  แสงหวัง  ผูจ้ัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด และคุณกิติศักดิ์ ยาม

พูน  หัวหน้าจัดซื้อ เข้าประชุมรว่มกับผูอ้ านวยการสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการประชุม ดังนี้ 

1. ขอปรึกษาเรื่องศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการเกษตร  ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เชิง

พานชิย์  

2. หารอืแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 

 ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เชิงพานิชย์  ที่มีสหกรณ์

การเกษตรปราสาท จ ากัด เป็นเจ้าของโครงการ  เป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการน้ าตามแนว

พระราชด าริ ที่ตอ้งมกีารเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งด้านการผลิตและ

เทคนิคที่ท าให้สินค้ามีคุณภาพพร้อมทั้งช่องทางการตลาด โดยใช้พื้นที่ 34 ไร่ของสหกรณ์ เป็นทั้งแปลง

ตัวอย่างและที่ปลูกผักจ าหนา่ย ผา่นทางศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 

 วัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมเกษตรฯ คือ ส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือ

เกษตรกรใหอ้ยู่ได้และอยู่รอดในการประกอบอาชีพ โดยจะให้เกษตรกรเริ่มท าการเกษตรตัง้แต่พื้นฐาน 

 สหกรณ์ฯได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือกัน แล้วจะขยายผลต่อประธานกลุ่มสหกรณ์ฯทั้งอ าเภอปราสาท ที่จะท าหน้าที่จัดการ ควบคุม

สมาชิกกลุ่ม ซึ่งประธานกลุ่มสหกรณ์ฯแต่ละคน จะรู้ทั้งเ รื่องการตลาดและความเคลื่อนไหว 

ของเกษตรกร และท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับสหกรณ์ฯ  

 ส าหรับศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop จะมีการขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นแหล่งรองรับผลผลิต 

จากเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกที่จะจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเท่านั้น และเป็นศูนย์กระจายสินค้า  

โดยจะใช้ขอ้มูลที่ได้จากผู้อ านวยการสถาบันฯ ไปใช้ในการขับเคลื่อน  

 



1-16 
 

 ผู้อ านวยการสถาบันฯ แนะน าให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯว่า ในการด าเนินการศูนย์เรียนรู้และ

ส่งเสริมการเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด ต้องหาความแตกต่างของสินค้าที่จะมา

จ าหนา่ยที่ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ซึ่งจะต้องหากลุ่มเป้าหมายและยกร่างต้องมีหลักสูตรที่แตกต่าง ให้

เกษตรกรวางแผนตามความสามารถตามภูมิสังคม โดยให้เป็นเกษตรยั่งยืนที่มีแนวคิด ดินดี รู้ระบบน้ า รู้

ระบบภูมิสังคมและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และขั้นตอนต่อไป คือ ให้สมาชิก ศรัทธาและ

เชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ที่จะเป็นตลาดให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยจะมีการวางแผนธุรกิจ  

มีข้อตกลงร่วมกัน และต้องมีเวทีจัดการการเรียนรู้และยกระดับจากการใช้สารเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่ง

ขั้นในระยะนี้จะเป็นระดับต้นน้ า 

 ระบบกลางน้ า คือการด าเนินแผนธุรกิจ จัดเวทีการเรียนรู้ ร่วมกับประธานกลุ่มและ

เกษตรกร และจัดท าฐานข้อมูลของเกษตรกร  

 ระดับปลายน้ าทางสหกรณ์ฯ สามารถวางแผนการจ าหน่ายสินค้าจากเกษตรกรได้ โดยใช้

ข้อมูลจากฐานข้อมูลเกษตรกร ที่จะทราบถึงจ านวนผลผลิตของสมาชิกที่จะน ามาจ าหน่ายกับสหกรณ์ฯ 

ฝา่ยสินเชื่อและฝา่ยการตลาดของสหกรณ์ฯสามารถวางแผนการให้สินเชื่อและวางแผนการตลาดได้ 

 ในการด าเนินโครงการฯ ควรวางแผนระยะต้น โดยต้องส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ส่วนในเรื่อง

ระบบชลประทานสามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือได้ ทางสหกรณ์ควรส ารวจ

เกษตรกรในรัศมี 50 กิโลเมตร ที่มีประสบการณ์ในการท าเกษตร และพอมีแหล่งน้ า เพื่อที่สหกรณ์จะ

ชักชวนมาร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ที่เป็นเหมือนร้านค้าเกษตรกร ที่ต้องมีการเชื่อมโยง

ทั้งเรื่องข้าว สินค้าสด สินค้าพืน้เมือง ที่จะต้องมีการคัดสรรจากเกษตรกรผูผ้ลติโดยตรง 

 ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ขอเชิญผู้อ านวยการสถาบันฯเป็นที่ปรึกษาโครงการศูนย์เรียนรู้และ

ส่งเสริมการเกษตร  ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เชิงพานิชย์ ขอให้ช่วยในเรื่องหลักวิชาการการจัดเวที

เรียนรู ้

 สินค้าที่ส าคัญอกอย่างหนึ่งของสหกรณ์ฯ คือ เครื่องส าอาง ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันฯได้

แนะน าให้เพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการ Re-packaging และจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ที่ร้าน BeHealthy 

Organic Food by หมอก้อง สรวิชญ์ และ BSCM Foods ที่ Mega Bangna โดยจะรับในราคาส่ง และใช้

เวลา Credit Term 45 วัน 

 ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ ได้ขอเชิญให้ผู้อ านวยการไปจัดเวทีเรียนรู้ชาวนาที่สหกรณ์ฯเพื่อลงพื้นที่

และร่วมส ารวจการด าเนินโครงการรว่มกับทางสหกรณ์ฯ  

 ผู้อ านวยการสถาบันฯ แนะน าเพิ่มเติมว่าสหกรณ์ฯควรจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ จัดเวที

เรียนรู้ เพื่อน าความรู้สู่สมาชิก เช่นการอบรมส่งเสริม GAP ในการผลิตสินค้าของเกษตรกร โดยต้องมี

การรับรองจากเจา้หนา้ที่รัฐเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและสร้างมาตรฐานสินค้า 
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 สรุปรายงานการประชุม สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด ขอเชิญผู้อ านวยการสถาบันฯ  

เป็นที่ปรึกษา ศูนย์เรียนรู้และสง่เสริมการเกษตร  ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เชิงพานิชย์ และจะส่งสินค้า

เครื่องส าอาง เพื่อให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ ช่วย Re-packaging โดยผู้อ านวยการสถาบันฯจะน าไป

จ าหน่ายและช่วยประชาสัมพันธ์ใน Outlet  ร้าน BeHealthy Organic Food by หมอก้อง สรวิชญ์ และ 

BSCM Foods ที่ Mega Bangna และจะท าหนังสือมานัดหมายผู้อ านวยการสถาบันฯให้จัดเวทีเรียนรู้

ชาวนา 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง “Cooperative to Cooperative Trade”  

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

                                                                

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ประการ 1) รับเชิญให้เป็น Resource 

Person ในการประชุมสัมมนาเรื่อง C2C Trade  2) เพื่อเผยแพร่แนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่ง

เป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของสกว. และ

คณะเศรษฐศาสตร์ ในเวทีประชุม Cooperative to Cooperative ของหน่วยงาน International Co-

operative Alliance Asia-Pacific 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับแนวทางการพัฒนา C2C Trade 

ระหว่างขบวนการสหกรณ์ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และ 4) เพื่อเปิดโอกาสการเชื่อมโยง

เครือขา่ยด้านวชิาการเกี่ยวกับสหกรณ์ในระดับภูมภิาคเอเชีย โดยมีเนือ้หาส าคัญ ดังนี้ 

ขบวนการสหกรณ์ได้ก่อเกิดมานานกว่า 100 ปี และประสบความส าเร็จในหลายประเทศ 

สหกรณ์เป็นรูปแบบธุรกิจที่สมาชิก (เกษตรกร, ผู้ประกอบการทอผ้า ) ที่มีข้อจ ากัดเรื่องทรัพยากรเข้า

มาร่วมมือกันเพื่อวัตถุประสงค์ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

ขบวนการสหกรณ์ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคน ในประเทศอินเดีย

มีสหกรณ์มากกว่า 6,000 สหกรณ์ สมาชิก 240 ล้านคน และมีการจ้างงานมากกว่า 100 ล้าน ทั้งชาย

และหญิง  โดยสหกรณ์ท าให้เกิดความมั่นคงแก่ชวีิต แก่คนทั่วโลกมากกว่า 3 พันล้านคน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในระบบเศรษฐกิจ อาทิเช่น ระบบการเงนิที่ไม่มีเสถียรภาพ ระบบ

เศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุล และภาวะการขาดแคลนอาหาร ได้ก่อให้เกิดการพิจารณาใน

ทางเลือกที่จะช่วยพัฒนาและสหกรณ์ได้ถูกพิจารณาในฐานะเป็นทางเลือก โดยนักสหกรณ์และรัฐบาล

ทั่วโลกได้มองหารูปแบบของสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จ และแนวทางส าหรับการประชาสัมพันธ์

เผยแพร ่ความส าเร็จของตัวแบบดังกล่าว 

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2012 ให้เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ โดยมีประเด็น

ความส าคัญในการเผยแพร่เรื่องสหกรณ์ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและการแก้ปัญหาความ

ยากจน การจา้งงานและการบูรณาการด้านสังคม 

สหกรณ์ทั่วโลกได้ด าเนินงานตามแนวทางคุณค่าของหลักสหกรณ์สากล ที่ประกาศโดย

สัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศในปี 1995 ซึ่งเป็นแนวทางของหลักสหกรณ์ที่ริเริ่มโดยผู้น ารอชเดล

ในปี 1844 ประกอบด้วยหลักสหกรณ์ 7 ประการ  

ภายใต้หลักข้อที่ 6 ธุรกิจสหกรณ์นั้นพิจารณาเรื่องก าไรเป็นเพียงวิธีการ มิใช่จุดหมาย

ปลายทาง โดยสหกรณ์มีสมาชิกเป็นเจ้าของธุรกิจ เข้ามาร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการด าเนิน

ธุรกิจเสริมพลังกัน รูปแบบธุรกิจดังกล่าวอยู่บนพืน้ฐานของการค้าระหว่างสหกรณ์ 



1-19 
 

การด าเนินงานของสหกรณ์ในภาคกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบัน อาจจ าแนกเป็น “สหกรณ์

การผลิต สหกรณ์อุตสาหกรรม สหกรณ์บริการ สหกรณ์ผู้บริโภคและอื่นๆ รูปแบบของ C2C trade 

น่าจะเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผูผ้ลิตและสหกรณ์ผูบ้ริโภคในส่วนของอาหารและสิ่งทอ 

รูปแบบของการค้าในระหว่างประเทศมีฐานรากมาจากความแตกต่างในด้านการผลิตและ

การบริโภค ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมน้ าตาล การผลิตที่มีส่วนเหลือจากการบริโภค ดังที่เห็นใน

อินเดียและบราซิล อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมรกิาการบริโภคภายในประเทศมปีริมาณมากกว่าการผลิต 

ดังนัน้ จงึสามารถน าเข้าน้ าตาลจากต่างประเทศ สหกรณ์ได้มองเห็นโอกาสดังกล่าว 

ในปัจจุบันมีสินค้ามาจากหลายชนิด แต่ยังจ ากัดในวงแคบ ตัวอย่างเช่น การค้าขายของ

สหกรณ์ ในอุตสาหกรรมกาแฟ ซึ่งสหกรณ์ผู้บริโภคในยุโรป ซื้อจากสหกรณ์ผู้ผลิตในอเมริกา เสื่อกกที่

สหกรณ์ในอินเดียส่งไปจ าหน่ายในกลุ่มประเทศนอร์เวย์ มาหลายทศวรรษ ในตลาดภายในประเทศมี

สหกรณ์หลายสหกรณ์ที่ค้าขายระหว่างกัน 

แนวคิดเรื่อง C2C ได้พัฒนาโดยผู้น าสหกรณ์ในบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้

(BRICS) ได้ประชุมกันที่เคปทาวน์ เมื่อ 26-27 ตุลาคม 2013 ในคราวการประชุมกลุ่มสหกรณ์ใน

ประเทศ BRICS ครั้งที่ 3 โดยหัวเรื่อง คือ “Partnerships For Development” การบูรณาการและ

อุตสาหกรรมผ่านสหกรณ์ โดยประชาชน ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของแอฟริกาใต้ นาย Lawrence 

Bale  ซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ได้สังเกตเห็นว่าสหกรณ์ในกลุ่มแอฟริกาใต้ได้รับประโยชน์

จากการลงนามในข้อตกลง ซึ่งจีนและอินเดียเป็นหุ้นส่วนในการรณรงค์เรื่องหุ้นส่วนธุรกิจระหว่าง

สหกรณ์ในภาคเศรษฐกิจที่หลากหลาย 

ในการประชุมสหกรณ์ในกลุ่มประเทศ BRICS ครั้งที่ 4 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

2557 ที่เมืองคิวริติมา ประเทศบราซิล มีนักสหกรณ์จากหลายประเทศเข้าร่วมประชุม โดยได้กล่าวถึง

ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยการประชุมช้ีว่า มคีวามเป็นไปได้อย่างสูง

ในการค้าขายระหว่างสหกรณ์ในกลุ่มประเทศ BRICS และควรได้ด าเนินในแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

 

วิสัยทัศน์ในปี 2563: 

วิสัยทัศน์ในปี 2563 ส าหรับ ICA Blueprint ของทศวรรษแห่งการสหกรณ์ ในการวาง

ต าแหน่งสหกรณ์ในรูปแบบที่เป็นทางเลือกของประชาชน และมีการเติบโตของสหกรณ์มากที่สุดนั้น และ

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศนส์หกรณ์ จะต้องวางกรอบแนวทางโดยการร่วมมือกันในระดับโลก ซึ่ง ICA ได้

วางกรอบแนวทางส าหรับ C2C trade ซึ่งจะสนับสนุนเศรษฐกิจสหกรณ์และเกิดโซ่คุณค่า โดยการ

แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ผู้บริโภคและสหกรณ์การเกษตร และภาคี

สหกรณ์ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ ตลอดจนสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
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การเชื่อมโยงการค้าระหว่างสหกรณ์ : C to C trade 

การสรา้งพันธมิตรธุรกิจ เป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับธุรกิจในโลกปัจจุบัน รวมทั้งธุรกิจสหกรณ์ 

อย่างไรก็ตามพบว่า การมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างพันธมิตรธุรกิจ ในขณะที่

สหกรณ์นัน้ ด าเนินธุรกิจตั้งอยู่บนฐานคดิการมปีระโยชน์ร่วมกัน จึงมีโอกาสมากกว่าที่จะสร้างพันธมิตร

ธุรกิจ 

ด้วยตระหนักดีว่า มสีหกรณ์จ านวนมากและกระจายกันอยู่ในหลายกลุ่มเศรษฐกิจ อาทิเช่น 

การเกษตร วัวนม อุตสาหกรรม เคหสถาน ธนาคาร เครดิต การประกันภัย และสหกรณ์ผู้บริโภค ดังนั้น

จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะพัฒนาพจนานุกรมออนไลน์ด้านการค้าของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเสริมพลังในการ

ด าเนนิธุรกิจระหว่างสหกรณ์ 

พจนานุกรมออนไลน์ด้านการค้าจะช่วยยกระดับการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาค ซึ่งจะน าไปสู่การจัดตั้งองค์กรกลางในระดับโลกในอนาคต การค้าดังกล่าวสามารถขยายไปใน

การท าธุรกิจระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต ระหว่างสหกรณ์ต่าง

ประเภท กรอบแนวทางดังกล่าวจะสามารถพัฒนาภายใต้การสนับสนุนของสหกรณ์ในระดับภูมิภาคและ

หนว่ยงานภาคี 

การค้าแบบ B2B ได้ถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่

แตกต่าง ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเข้าใจและมีแนวทางการด าเนินงานร่วมกันทั้งด้านการก าหนดราคา 

คุณภาพ และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เรื่องโลจิสติกส์ และการล าเลียงสินค้า การจ่ายช าระค่า

สินค้าและกฎระเบียบทางการค้า โดยเมื่อมีโอกาสทางการค้าระหว่างกัน ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง

สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพืน้ฐานโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งสามารถสนับสนุนกระบวนการทางการค้าและการ

จัดการ การจัดซื้อ และการช าระเงิน ทีมงานในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อ

เชื่อมโยงธุรกิจในระดับท้องถิ่นสู่ระดับภูมภิาคของ C2C trade 

การด าเนินธุรกิจ B2B trade จ าเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจระหว่างภาคี

การค้าในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค และที่ส าคัญต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาไปสู่

การรับเข้ารว่มเป็นภาคีธุรกิจเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและความยั่งยืน 

สถาบันการเงินจะเข้ามามีบทบาทส าคัญใน B2B trade โดยการพัฒนาเครื่องมือการค้า

ระหว่างประเทศ การใช้ Letter of Credit หรือการจ่ายเงินผ่านบัญชีทางอิเลคทรอนิกส์จากผู้ซื้อภายใต้

การด าเนินงานของสถาบันการเงิน 

ด้วยตระหนักในศักยภาพของการค้าแบบ C2C ในฐานะที่เป็นกุญแจส าคัญตามหลัก

สหกรณ์ ดังนั้นการจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและใหก้ารศกึษาแก่สหกรณ์เพื่อสง่เสริมการพัฒนาตัวแบบ

ธุรกิจดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจ าเป็น การค้าระหว่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการน าเข้าและส่งออก

ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือและผลักดันในส่วนของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะ

สามารถชว่ยใหก้ารค้าแบบ C2C เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 



1-21 
 

บทส่งท้าย: 

การค้าแบบ C2C เป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสหกรณ์ในระดับ

โลก สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจที่มีโอกาสอย่างมากที่จะสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขยาย

ตลาด การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์จะก่อให้เกิดการรวมพลังและเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่ง

การตลาด 

การค้าแบบ C2C สามารถด าเนินการภายใต้การริเริ่มในการท าพจนานุกรมการค้า การจัด

ให้มีการรับรองการผลิต การให้การศึกษาอบรมโดยการท างานภายใต้ความร่วมมือของภาคีองค์กรทั้ง

ในระดับชาติและระดับภูมภิาค 

โครงการน าร่องจะริเริ่มจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอในบางประเทศ และระดับทวีป โดยการ

ด าเนนิการดังกล่าวจะเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ภายใต้กรอบแนวทางการค้า

แบบ C2C ต่อไป 
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การประชุมหารอืกับผู้ร่วมสนใจร้าน Farmer Shop ไปขยายผล 

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 214 

อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า  

การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม (Smart Farmers) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  

ซึ่งสนใจน าร้านค้าปลีก Farmer shop ไปใช้ประโยชน์ ได้ประชุมหารือร่วมกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อหารือถึงรูปแบบแนวทางการจัดตั้งร้าน Farmer shop  

ในชุมชนในอนาคต ทั้งนี้ทางผู้เข้ารับการอบรมฯ (Smart Farmers) จะได้กลับไปท าแผนธุรกิจการจัดตั้ง

ร้าน Farmer shop เพื่อกลับมาน าเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันฯ อีกครั้ง 
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การประชุมวางแผนเปิดร้าน Farmer Shop  

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

พัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ  

ด้านสหกรณ์ ได้ประชุมหารือร่วมกับ รอ.นพ. สรวิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้องและทีมงาน เพื่อหารือวาง

แผนการขยายผลร้าน Farmer shop ในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

ในเดือนกรกฎาคมนี้ 
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รายงานการประชุม 

การหารอืการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop  

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์      ภัทราวาท  ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. อาจารย์พรทิพย์  ตันติวงศ์    หัวหน้าโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน

ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา 

3. ผศ.สพ.ญ รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์  นักวจิัยโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน

ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ประชุมหารือร่วมกับ 

อ.พรทิพย์  ตันติวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และผศ.สพ.ญ รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เพื่อหารือการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริม

การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันภายใต้ สถาบันการศึกษาและการต่อยอดน าร้าน Farmer 

shop ไปขยายผลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธาน ี 

การจัดตั้งร้าน Farmer Shop เพื่อเป็นการฝึกนักศึกษาและเป็นตัวอย่างในการประกอบ

อาชีพการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายใหเ้ป็นรา้นที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงใน

การประกอบธุรกิจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงให้ประชาคม 

ในวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้อุดหนุนอาหารและสินค้าที่มคีุณภาพ ราคาเป็นธรรม 

ในที่ประชุมจะมีการติดตามความคืบหน้าโครงการ โดยได้นัดหมายจัดประชุมขับเคลื่อน

โครงการวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
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รายงานการประชุม 

การดูงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์โดย IDACA และ ICA-AP 

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. ร.ศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. Balasubramanian (Balu) G. Iyer Regional Director, Asia and Pacific, ICA 

3. Suzuki  Hideya General Director, IDACA 

4. Mr. Abe Yukio Manager training department, IDACA 

5. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน กรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

6. ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ ์ กรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

7. นายภานุวัฒน์ แว่นระเว หัวหนา้ฝา่ยการตา่งประเทศ  

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

8. นางสาวนฤมล คงนอ้ย นักวิชาการตา่งประเทศ 

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

9. นางสาวชลดิา แย้มศรีสุข เจ้าหนา้ที่ตา่งประเทศ 

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

10. นายสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหนา้ที่วจิัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

11. นายภูม ิ จันทชุม เจ้าหนา้ที่วจิัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 

 เนื่องด้วย Mr. Abe และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในประไทย และมีความสนใจใน

ภารกิจการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จึงเดินทางมาเยี่ยมชมดูงาน เพื่อความเข้าใจในเรื่อง

สหกรณ์ไทยมากขึ้น บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสหกรณ์ ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

โดยความร่วมมือของนายภานุวัฒน์และทีมงานจากสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

 การน าเสนอข้อมูลของสถาบันฯ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ พร้อมทั้งกรรมการประจ าสถาบันฯ ทั้งสองท่านได้

ร่วมกันน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ และผลงานวิจัยต่าง ๆ แก่ผู้ร่วมประชุมเป็นเวลาประมาณ 40 

นาที ต่อมาได้ตอบข้อซักถามของ Mr. Balu ในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันวิจัยอื่น ๆ 

ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยรศ.จุฑาทิพย์ช้ีแจงว่าปัจจุบันตนเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยของ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยในชุดโครงการวิจัยปัจจุบันมีโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน 7 
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โครงการ และในเรื่องความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ขณะนี้ทางสถาบันฯ มี โครงการร่วมกับเมียนมาร์ 

ลาว อินโดนีเซีย เป็นต้น 

 จากนั้น Mr. Balu กล่าวถึง ICA โดยมีเรื่องส าคัญอยู่ที่ Blueprint for a Cooperative 

Decade อันมีสาระส าคัญ 5 ประการคือ participation, Sustainability, Identity, Legal Framework, and 

Capital โดยเฉพาะในเรื่อง Identity หรืออัตลักษณ์ของสหกรณ์ เป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องพิจารณาว่า

สหกรณ์มีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจอื่น ๆ อย่างไร จึงต้องมีการศึกษาวิจัย และเห็นว่าภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกนี้ยังมีศักยภาพที่จะท าเรื่องข้างต้น และโอกาสที่จะท าการวิจัย นอกจากนี้ยังมีเรื่อง

วิธีการทีจ่ะขยายเครอืข่ายความร่วมมือดว้ย 

 co-op to co-op 

 Mr. Balu กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าตนจะให้การสนับสนุนเรื่อง coop to coop business และ

ยังจะมี workshop เล็ก ๆ ด้วย นอกจากนั้น ก็มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และสิ่งที่สถาบันฯ ได้ท า

ไว้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งส าหรับการเรียนรู้เหลา่นั้นต่อไป  

 เขายังแสดงถึงความคิดที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยของมาเลเซีย 

อินเดียและสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ตอ่ไป 

 นอกจากนี ้Mr. Abe ยังให้สนใจจะเยี่ยมชมร้าน Farmer Shop อันเป็นตัวอย่างของธุรกิจ

ในลักษณะ co-op to co-op  

 สหกรณ์กับคนรุ่นเยาว์และสตรี 

 Mr. Balu กล่าวว่าในปัจจุบัน คนรุน่หลังไมไ่ด้รับรู้เกี่ยวกับสหกรณ์มากเท่าที่ควร ในเมื่อ

คนรุ่นนี้จะเป็นกลุ่มส าคัญในการพัฒนาต่อไป ดังนั้นจ าเป็นต้องน าพา หรือรวมพวกเขาให้เข้าถึงสหกรณ์

ให้มากขึ้นเช่นเดียวกับสตรีซึ่งจะต้องได้รับโอกาสในการเข้าต าแหน่งบริหารระดับสูง 

 รศ.ดร.สาโรช ได้กล่าวถึงเรื่องสตรกีับสหกรณ์ในประเทศไทยว่าแตกต่างกับประเทศอื่น 

เนื่องจากวัฒนธรรมของไทยเอง ท าให้ทั้งหญงิและชายมีโอกาสได้ท างานอย่างเท่าเทียมกันในปัจจุบัน 

 โดยสรุปแล้วการประชุมร่วมกันครั้งนี้ท าให้เกิดการเริ่มต้นการเชื่อมโยงเครือข่าย

ระหว่างหน่วยงานหรืองค์กรระดับประเทศที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสหกรณ์ เป็นโอกาสอันดีที่สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์จะมีพันธมิตรเพิ่มขึน้ต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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รายงานการประชุมโครงการข้าวและผัก 

วันอังคาร ที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ณ ร้านหงส์ทอง เฮลสเตชั่น ห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา จ.สมุทรปราการ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  น.ส.พรภัทรา       บ ารุงรักษ์ ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด 

3.  น.ส.จนิตหรา นกเงนิ เจ้าหน้าที่วจิัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.45 น. 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธาน 

ในที่ประชุม และได้หารือกับคุณพรภัทรา บ ารุงรักษ์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด 

ของบริษัท  เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง  จ ากัด  รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้สอบถามเกี่ยวกับที่มา  

ของร้านหงส์ทอง เฮลสเตช่ัน คุณพรภัทร  ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทเจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง  จ ากัด  เป็นบริษัท  

ที่ส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศกว่า  70 ปีและขายข้าวภายในประเทศกว่า  20  ปี  จึงเกิดความคิด 

ที่จะเปิดรา้นขายข้าว จงึเกิดร้านหงส์ทอง เฮลสเตช่ัน เพราะปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่ตระหนักเรื่องสุขภาพ  

หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น  ก่อนการเปิดร้านได้มีการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย  พบว่ามีกลุ่มลูกค้าส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว  กลุ่มคนท างาน  กลุ่มนักศึกษา  และจากการส ารวจยังพบว่านอกจากข้าวสาร

พันธ์ต่างๆแล้วลูกค้าแนะน าให้มีสินค้าในร้าน  เช่น    ชา  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ขนมคบเคี้ยวที่ดี 

ต่อสุขภาพ  ผลิตภัณฑอ์อร์แกนิค  เป็นต้น   

   รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้ให้ค าแนะน าในการจัดร้านในส่วนของบริเวณมุมของ Farmer 

Shop  โดยอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ  

และแนะน าให้ที่ร้านมีผักออร์แกนิคจ าหน่าย  รวมถึงมีรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดภายในร้านและ

จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน   และคุณพรภัทรา บ ารุงรักษ์  ได้ขอความร่วมมือให้ทางสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์จัดสง่รายการสินคา้ปรับปรุงลา่สุดให้กับทางบริษัทเพื่อจะได้คัดเลือกสินค้าเข้าร้าน

เพิ่มเติม  และขอให้แจ้งรายการสินค้าที่จะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะได้ด าเนินการก าหนดวัน  และขอพื้นที่  

กับทางห้างสรรพสินค้า 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง  

(CPD Executive Officers) ศึกษาดูงาน สอ.กฟผ. สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด  

และกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

วันเสาร์ท่ี 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ และตลาดสุขใจ จ.นครปฐม 

 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 น. ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ และตลาดสุขใจ 

โดยคุณอรุษ นวราช เป็นผู้น าเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ และตลาดสุขใจ หลังจากนั้นได้เปิด

โอกาสใหผู้เ้ข้ารับการอบรมเดินเยี่ยมชมและเลือกซือ้สินค้าผักและผลไม้ภายในตลาดสุขใจ  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนธุรกิจร้าน Farmer shop 

วันท่ี 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

วันจันทร์ที่  21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2  

อาคารวิจัยและพัฒนา รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุม  

เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนธุรกิจร้าน Farmer shop ในส่วนของงบประมาณ การบริหารจัดการ ร่วมกับ

ทีมงานหมอก้องหุ้นส่วนร้าน Farmer shop ซึ่งจะด าเนินการเปิดให้บริการในช่วงเดือนสิงหาคม นี ้ 

ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สรุปการประชุมรายงานเสนอความก้าวหน้า 

ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นที่ธรรมระยะที่ 7 

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30-15.30น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศ.ดร.โสภณิ  ทองปาน ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. คุณเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ ผูท้รงคุณวุฒิ 

3. รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ ผูท้รงคุณวุฒิ 

4. ดร.สีลาภรณ ์ บัวสาย ผูท้รงคุณวุฒิ 

5. คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์ ผูท้รงคุณวุฒิ 

6. ผศ.ดร.ณรงค ์ กู้เจริญประสิทธิ ์ ผูท้รงคุณวุฒิ 

7. ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร ผูท้รงคุณวุฒิ 

8. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9. รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน หัวหน้า: โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าว

อินทรีย์ฯ 

10. คุณอดุลย์   โคลนพันธ์ นักวิจัย: โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าว

อินทรีย์ฯ 

11. นายวินิจ  สุภาจันทร์ โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ฯ 

12. นางจ าปา  สุวรไกร โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ฯ 

13. นายล าพูน  ขันทอง โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ฯ 

14. น.ส.บุษบา  มิ่งขวัญ โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ฯ 

15. อ.พรทิพย์   ตันตวิงศ ์ หัวหนา้: โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม 

   การเรียนรูผ้่านกลไกสถาบันการศึกษา 

16. ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค ์ วรรณสุทธิ์ นักวิจัย: โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม 

   การเรียนรูผ้่านกลไกสถาบันการศึกษา 

17. อ.ชาติชาย   โยเหลา นักวิจัย: โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม 

   การเรียนรูผ้่านกลไกสถาบันการศึกษา 

18. อ.อมร  อัศววงศานนท์ นักวิจัย: โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม 

   การเรียนรูผ้่านกลไกสถาบันการศึกษา 

19. คุณวินัย   เมฆด า หัวหนา้: โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม 

   การเรียนรูผ้่านกลไกหน่วยงานรัฐ 
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20. คุณณัฐฐภักค์   ผูป้รารถนาสทิธิ์ หัวหน้า: โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้ 

   ผา่นกลไกสถาบันเกษตรกร 

21. คุณจันทร์จฬิา   นวลศร ี นักวิจัย: โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้ 

   ผา่นกลไกสถาบันเกษตรกร 

22. คุณอรุษ   นวราช หัวหนา้: โครงการวิจัยการยกระดับ 

  มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ฯ 

23. คุณดิษยา  ยศพล นักวิจัย: โครงการวิจัยการยกระดับ 

  มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ฯ 

24. คุณชฤทธิพร   เม้งเกร็ด นักวิจัย: โครงการวิจัยการยกระดับ 

  มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ฯ 

25. คุณสุทิศ  จริาวุฒิพงษ์ นักวิจัย: โครงการวิจัยการยกระดับ 

  มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ฯ 

26. คุณจุฑารัตน ์ ทนันไชย เจ้าหนา้ที่บริหารโครงการ สกว. ฝ่าย 4 

27. คุณสายสุดา   ศรอีุไร ผูช่้วยผูป้ระสานงานชุดโครงการวิจัย 

28. นางสาวพรติมา  คงศร ี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

29. นายสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหนา้ที่วจิัย 

30. นางสาวปรียาพร บุ้งทอง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

31. นางสาวจินตหรา นกเงนิ เจ้าหนา้ที่วจิัย 

32. นางสาวอรวิภา มากมิ่ง เจ้าหนา้ที่วจิัย 

33. นายภูม ิ จันทชุม เจ้าหนา้ที่วจิัย 

34. นางสาวนวภัทร ก้อนสมบัติ เจ้าหนา้ที่วจิัย 

 

การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า และรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณคุณวุฒิ : 

โครงการวิจัยขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

และเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล 

 รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท น าเสนอโครงการมีใจความส าคัญดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ คือ การศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่

ชุมชนเพื่อใชเ้ป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล 

 2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ เกิดภาคีเครือข่ายที่ตระหนักในแนวทางการค้า ที่

เป็นธรรมเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนร้าน Farmer Shop เพื่อให้เป็นกลไกสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนของ

ประเทศ เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
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 3. ค าถามการวิจัย คือ แนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อ

ใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม และการเชื่อมโยงธุรกิจสินค้า

ชุมชนสู่สากล ควรด าเนินการภายใต้รูปแบบใด และใช้ระบบกลไกในการบริหารจัดการอย่างไร 

4. กรอบแนวคิด มี 6 ประการ ได้แก่  

• การปลูกจติส านึกการบริโภคสินค้าที่ผลิตในชุมชน 

• การรณรงค์การบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน 

• การเสริมสรา้งสมรรถนะความเป็นมอือาชีพผู้ประกอบการ 

• การเชื่อมโยงเครือขา่ยผู้ประกอบการด้าน supplier ที่ใสใจในการค้าที่เป็นธรรม 

• การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง 

• การเรียนรูก้ารด าเนินธุรกิจในทิศทางมาตรฐานสากล  
 5. ผลการด าเนินงานในระยะ 6 เดือน ได้แก่ 

• การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายสมาชิกโครงการซื้อขา้วจากชาวนา 

• การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายแนวทางการจัดตั้ง/ด าเนินงานโครงการร้าน 

Farmer Shop 8 Fairtraders 

• การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายผู้สนใจด าเนินงานร้าน Farmer Shop ณ ศูนย์ข้าว

คุณธรรม โนนค้อทุ่ง จ.อ านาจเจรญิ 

• การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย ณ ร้านหงษ์ทองเฮลท์สเตช่ัน ห้างสรรพสินค้าเม

กะบางนา 

• การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายแนวทางการจัดตั้งและด าเนินการโครงการร้าน 

Farmer Shop ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

• การติดตามการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ สหกรณ์การเกษตร

ปราสาท จ ากัด จ.สุรนิทร์ 

• การตดิตามโครงการร้าน Farmer Shop ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

และตลาดแม่สาย จ.เชียงราย 

• การประชุมเชงิปฏิบัติการโครงการ Smart Officer ส.ป.ก.  

• การประชุมหารือเรื่องการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในขบวนการ

สหกรณ์ในภูมภิาคเอเชีย 

• การเผยแพร่แนวคิด Farmer Shop แก่ภาคีเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร กรม

ส่งเสริม สหกรณ์ 
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• การประชุมหารือเรื่องการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เพื่อเตรียมการเปิดร้าน Farmer Shop 

ให้บริการแก่สมาชิกต่อไป 

 

จากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒ ิได้ซักถามและใหข้้อเสนอแนะ จ าแนกตามบุคคล ดังตอ่ไปนี้ 

1. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ถามว่าโครงการนีจ้ะได้ความรูอ้ะไร โดยรศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 

ชี้แจงว่าเป็นเรื่องการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรของชุมชนของเกษตรกรรายย่อย ถ้าเราใช้

Farmer Shop เป็นกลไกในการจัดการ จะมีข้อได้เปรียบในเชิงคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแค่ไหน เปรียบเทียบ

กับการน าไปจ าหนา่ยในโครงการตลาดแบบปกติ โดยไม่วัดจากร้าน Farmer Shop เดิมที่เคยวิจัยในระยะ

ที่ 2 

ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย แสดงข้อสังเกตต่อไปว่า ก าลังหาภาคีเข้ามา และสอบถามว่า 

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคืออะไร รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ชี้แจงว่าใช้งบการเงินของร้าน Farmer 

Shop มีการประเมินประกอบ มีทีมโค้ช และรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จ 

ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย ยังตั้งข้อสังเกตว่า ธรรมชาติของงานนี้เป็นงานพัฒนา คืองานที่

ผู้ด าเนินการมีชุดความรู้แล้วเอาไปให้ภาคีเอาไปขยาย ดังนั้นจะกลายเป็นข้อสงสัยว่าไม่ต้องท าวิจัยก็ได้ 

โดยในปีถึงสองปีแรก จะเป็นการท ารา้นให้ได้ก่อน ก่อนที่จะเก็บข้อมูล ก็จะกลับมาที่เรื่องกรอบการเก็บ

ข้อมูลคืออะไร เพราะงานวิจัยและพัฒนาที่ตนดูแลอยู่มีความก้ ากึ่งจะเป็นการพัฒนาเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่าง การจ าแนกบ่งชี้ต้องชัดเจนมาก ๆ การตอบ

ค าถามว่าการวิจัยนี้ก าลังจะให้ความรู้อะไร ให้โมเดลรูปแบบอะไร มีข้อมูลอะไร เครื่องมือตรวจสอบ

จะต้องชัดเจน ค าถามว่ารูปแบบอะไรยังไม่พอ จะต้องลงไปถึงผลที่เกิดขึน้ว่ามีอะไรบ้าง มีการเก็บข้อมูล 

สังเกตว่าโครงการแรกจนถึงโครงการนี้จะมีข้อสังเกตเรื่องการท าเป็นงานวิจัย ไม่เช่นจะ

กลายเป็นการพัฒนาอย่างที่ถูกวิพากษ์วจิารณ์มา 

2. ผศ.ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์ สอบถามว่าจะควบคุมการบริหารจัดการของร้าน 

Farmer Shop แตล่ะที่อย่างไร โดยรศ.จุฑาทิพย์ช้ีแจงว่าเป็นเรื่องการประเมนิ 

อาจจะดูเรื่อง Economics และรูปแบบการบริหารงานร้าน Farmer Shop ทั่วประเทศให้มี

มาตรฐานเดียวกัน 

3. คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์ เสนอว่าในระยะที่ 3 นี้ควรเป็นเรื่องการหาความรู้เพื่อ

ขยายผล ดังนั้น ต้องการว่าองค์ความรู้มาประมวลในท้ายที่สุดว่ากลไกในการขยายผลเป็นอย่างไร 

เพราะขณะนีเ้ราขยายผลไปแตกต่างกัน เมื่อโยงกับวิธีการวิจัย 5 ขัน้ตอน ควรมกีารสกัดความรู้ของภาคี

ที่เข้าร่วมโครงการก่อนท า ระหว่างและหลังท าว่าเป็นอย่างไร จะต้องแยกชดความรู้ออกมาชัด ๆ เพื่อจะ

ตอบผลเชิงพัฒนา และผลเชิงองค์ความรู้ กล่าวได้ว่าเป็นชุดค าถามย่อยเพียงพอต่อการสร้างคู่มือการ

ขยายผล 
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รอ.นพ. สรพชิญ์ สุบุญ หรอืหมอก้อง ได้เข้าพบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อหารอืแนวทางการน าผลงานวิจัยร้าน 

วันท่ี 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอ.นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้อง ได้เข้าพบ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, ผศ.วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.จุฑาทิพย์  

ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการน าผลงานวิจัยร้าน Farmer 

shop ไปใช้ประโยชน์ โดยการเปิดให้บริการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเปิดให้บริการ

ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มก. นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์  

การเปิดรา้น Farmer shop แก่ประชาคมคณะเศรษฐศาสตร ์
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ร้าน Farmer shop เปิดให้บรกิาร ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

วันจันทร์ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ ร้าน Farmer shop อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 ร้าน farmer shopซึ่งได้เปิดให้บริการจ าหน่ายสินค้า

เป็นวันแรก โดยการขยายผลน าไปใช้ประโยชน์โดยผู้ประกอบการแฟร์เทรดเดอร์ (Fair-trader) น าโดย 

รอ.นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้อง และทีมงาน ภายใต้สโลแกน เป็นธรรมกับผู้ผลิต เป็นมิตรกับ

ผูบ้ริโภคโดยจะมีพธิีเปิดรา้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ ณ ร้าน Farmer shop อาคารปฏิบัติการ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิได้เดินทางไปเข้าร่วมการ

ประชุม ICA-AP C2C Seminar on "Cooperative to Cooperative" ณ ประเทศมาเลเซีย 

วันท่ี 19-20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ Aloft Kuala Lumpur Sentral Hotel ประเทศมาเลเซีย 

 

 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  พร้อมด้วย  

ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ICA-AP C2C Seminar on "Cooperative to Cooperative" ณ 

Aloft Kuala Lumpur Sentral Hotel ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-22 สงิหาคม พ.ศ. 2557 

 โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้น าเสนอตัวแบบ

ธุรกิจ Farmer shop หัวข้อ The Farmer shop as a business model for Sustainability, the value 

network initiative, and how to improve the trade between co-ops to co-ops ในการประชุมดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม พ.ศ.2557 
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ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ“Fostering Core Leaders  

in Agricultural Cooperatives” ศึกษาดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2557 หอ้ง 5628 ช้ัน 6  อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์/ประธานคณะกรรมการ

ประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ  

“Fostering Core Leaders in Agricultural Cooperatives” เพื่อศึกษาดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

โดยมี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันฯ น าเสนอสรุปในหัวข้อบทบาทของสถาบันฯ  

ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ (CAI’s roles on cooperatives development in Thailand)

โดย ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ และ อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร และ ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ ์

อรรถจินดา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมรา้น Farmer shop 

ส าหรับโครงการอบรมหลักสูตรนานาชาติ“Fostering Core Leaders in Agricultural 

Cooperatives” เป็นความร่วมมือระหว่างสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก (International Cooperative Alliance, Asia & Pacific-ICA AP) น าโดย Mr.Abe Yukio : Manager 

training department  of  IDACA  ส าหรับผู้เข้าอบรมเป็นผู้แทนสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องจากประเทศฎาน กัมพูชา ลาว พม่า เนปาล และเวียดนาม จ านวน 10 คน  
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การประชุมหารอืการขับเคลื่อนการให้บรกิารจ าหน่ายสินค้าของร้าน Farmer shop  

ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

วันอังคารที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคาร

วิจัยแลพัฒนา รอ.นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้อง พร้อมด้วยทีม ร้าน Farmer shop ได้เข้าพบ  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อขอค าแนะน าการขับเคลื่อน  

การใหบ้ริการจ าหนา่ยสินค้าของรา้น Farmer shop ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. พร้อม

ถอดบทเรียนและวางแผนการด าเนินงาน 

โดยเจ้าหน้าที่ประจ าร้าน Farmer shop ได้รายงานผลการให้บริการ อาทิ สินค้า 

ที่เป็นที่นิยมขายดี ข้อจ ากัด ในการการให้บริการแก่ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ในการพัฒนาการให้บริการ โดยมีผู้อ านวยการสถาบันฯ ให้ค าปรึกษา 
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ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถ่ายถอดความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนความรู้และสรุปผลการจัดตั้ง Farmer market 

วันท่ี 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถ่ายถอดความรู้ใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปผลการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร (Farmer market) ปี 2557 ระหว่างวันที่ 12 -13 กันยายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรมสามพราน 

ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม ซึ่งจัดขึน้โดยส านักพัฒนาธุรกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและถ่าย

ถอดองค์ความรูจ้ากการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งตลาด

เกษตรกรแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพ

พืน้ที่ 1 และ 2 จ านวน 95 คน โดยผูเ้ข้าร่วมยังได้มกีารศกึษาดูงานตลาดสุขใจ ซึงเป็นตลาด 
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไก 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล 

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 
ณ ร้านต้นแบบ Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 
2. น.ส.ลลดา     ทองพินิจ  ผู้ประกอบการร้านต้นแบบ Farmer Shop 
3. น.ส. ชาคริยา หมดนาค  ผู้ประกอบการร้านต้นแบบ Farmer Shop 
4. น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร  นักวิจัย 

 
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น. 

 
รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยร่วมกับ

ผู้ประกอบการร้านต้นแบบ Farmer  Shop ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 แห่ง ที่มีผู้สนใจด าเนินการในปัจจุบัน ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด จ.สุรินทร์ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ ากัด สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จ.ร้อยเอ็ด และ โรงแรมสวน
สามพราน จ.นครปฐม  

การประชุมขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ เพ่ือเตรียมการจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับร้านมากขึ้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Farmer  Shop การจัดกิจกรรมคุยกับหมอก้อง การ
เตรียมการโครงการของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ประชาคมมก.ได้รู้จักร้าน Farmer Shop และเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 
และการจัดท าโครงการอาหารว่าง โดยอาจจะเริ่มจากการจัดกิจกรรมภายในร้าน อาทิ การท า  แซนวิชสดใหม่
ในร้านให้ลูกค้าได้ชิม เพ่ือเป็นการแนะน าสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า 

โดยในเบื้องต้น เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับร้านได้มีสินค้าสดใหม่ให้กับลูกค้า รศ.จุฑาทิพย์ ภัท
ราวาท จะรับหน้าที่ติดต่อประสานงานขนมเปี๊ยะป้าบุญธรรม ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการที่ลูกค้าให้
ความสนใจในคุณภาพสินค้าอยู่ค่อนข้างมาก 

 
เลิกประชุมเวลา 18.20 น. 
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 รายงานประชุมหารือกับผู้สนใจน าตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ไปใช้ประโยชน์ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผูเ้ข้าประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 
2. คุณสถาพร มเีจตนา  เจ้าของบริษัทเจตนาดี 
3. น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร  นักวิจัย 

 

คุณสถาพร มีเจตนา และทีมงาน เข้าพบ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อประชุมหารือตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ที่มี concept ที่น่าสนใจ พร้อมทั้ง 

สนใจไปด าเนินการจัดท า Direct Marketing และจะคัดเลือกสินค้าจากร้าน Farmer shop ไปจัดท า

กระเช้าของขวัญปีใหม่ และจัดท าโบว์ชัวร์ มาน าเสนอผู้อ านวยการสถาบันฯ พิจารณา เพื่อจะได้

ด าเนนิการจัดกิจกรรมจ าหนา่ยกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่  
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รายงานการประชุมหารอืโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์     ภัทราวาท         ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณวิจติร  จะโรจร  หัวหนา้สถาบันพิทยาลงกรณ์ 

3. คุณประทิน       บุญตุ้ย  นักวชิาการฝึกอบรมสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย 

4. คุณณัชชา  จันทร์สนทิ   หัวหนา้ศูนย์จ าหนา่ยสินค้าสหกรณ์   

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันฯ ร่วมประชุมกับคุณวิจิตร จะโรจร หัวหน้า

สถาบันพิทยาลงกรณ์ , คุณประทิน บุญตุ้ย นักวิชาการ และคุณณัชชา จันทร์สนิท หัวหน้าศูนย์จ าหน่าย

สินค้าสหกรณ์  เกี่ยวกับโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาสมรรถนะ (ผู้น าสหกรณ์) สู่การยกระดับขีด

ความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและความร่วมมือโครงการร้าน Farmer 

Shop by CLT  

ในที่ประชุมได้ร่วมจัดท าแผนงานการด าเนินโครงการวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะ (ผู้น า

สหกรณ์) สู่การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในเบื้องต้นสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์จะเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา แนะน าเพื่อก าหนดตัวแบบมาตรฐานสมรรถนะผู้น า

สหกรณ์ การวางกรอบยุทธศาสตร ์วางกรอบแนวทางพัฒนาในหลักสูตรโครงการหลักสูตรผู้น าสหกรณ์

รุ่นใหม่  ส าหรับโครงการร้าน Farmer Shop นั้น ด้วย สสท.ในฐานะองค์กรกลางสหกรณ์ ได้เห็น

ความส าคัญของการท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงธุรกิจส าหรับสินค้าที่ผลิตและจ าหน่ายโดย

สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และภาคี SMEs OTOP ซึ่งจะช่วยลดข้อจ ากัดในเรื่องค่าใช้จ่ายการตลาด 

ในการกระจายสินค้าสู่บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการเปิดช่องการตลาดใหม่แก่ผู้บริโภค  

ที่ตอ้งการอุดหนุนสินคา้ของสหกรณ์และผู้ประกอบการรายย่อย อันจะช่วยยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า

ของสหกรณ์และผู้ประกอบการายย่อย อีกทั้งจะช่วยสนับสนุนการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น สทท. จึงได้ประสานความร่วมมือไปยัง สถาบันฯ เพื่อด าเนินการ

โครงการ Farmer Shop by CLT โดยในเบื้องต้นจะด าเนินการในลักษณะ Corner ภายในร้าน Coop Shop 

โดยมีแผนธุรกิจภายใต้ค าแนะน าของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์.   
 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
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ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้ประชุมขับเคลื่อนแผนร้าน Farmer shop  

ร่วมกับหุ้นส่วนผู้ประกอบการร้าน Farmer shop คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

วันจันทร์ที่ 10 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุมขับเคลื่อนโครงการร้าน Farmer shop ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการร้าน 

Farmer shop คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  โดยที่ประชุมมีวาระส าคัญในการหารือคือการรายงานผลเปิด

ให้บริการรา้น Farmer shop}อุปสรรคข้อจ ากัดในการให้บริการ และแผนการขับเคลื่อนโครงการ โดยจะ

มีกิจกรรมจัดบู๊ทจ าหนา่ยกระเชา้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ช่วงปลายปีนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-44 
 

รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง “Building up the Co-operative System in Laos”  

ระหว่างวันที่ 11-13  พฤศจกิายน  2557 

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

การประชุมสัมมนา เรื่อง “Building up the Co-operative System in Laos” ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) รับเชิญให้เป็น Resource Person 

ในการประชุมสัมมนาเรื่อง Building up the Co-operative System in Laos 2) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม

แบบธุรกิจรูปแบบใหม่ “Farmer Shop Business Model” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ และภาคีเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของสกว. และคณะเศรษฐศาสตร์ ในเวทีประชุม 

Building up the Co-operative System in Laos ของหน่วยงาน International Co-operative Alliance 

Asia-Pacific 3) เพื่อผลักดันการให้เกิดการจัดตั้งระบบสหกรณ์ผ่านกลไกของการพัฒนากฎหมายและ

นโยบายรัฐ 4) เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคส าหรับปัจจัยน าเข้าในการยกร่างกฎหมายและการก าหนด

นโยบายรัฐ ซึ่งมีเนื้อหาส าคัญ ดังนี ้

ภารกิจหลักของ ICA ในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ และนโยบายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมส าหรับสหกรณ์ในลักษณะที่เอื้อต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ในการก้าวสู่

ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ขั้นตอนในการด าเนินการดังกล่าว คือการอ านวยความสะดวกส าหรับ

ขั้นตอนการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

และเอือ้ต่อระบบสหกรณ์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการธ ารงอยู่ในตลาดที่มีการแขง่ขัน  

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดท ากรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์

ภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะให้มีการส่งเสริม

สหกรณ์ การจัดการประชุมภายใต้ “Building up Co-

operatives system in Laos” เป็นไปตามข้อตกลงของ ICA ที่

จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาด้วยการใช้

สหกรณ์เป็นกลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในชนบท 

การประชุมครั้งนี้มุ่ง เน้นไปในเรื่องของการวางกรอบ

กฎหมายและนโยบายรัฐส าหรับการจัดตั้งและด าเนินงาน

ของระบบสหกรณ์ 
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สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ICA-AP) 

ICA เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่

หน่วยงานรัฐ จัดตั้งในปี 1895 เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบ

วิสาหกิจสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ICA ท าหน้าที่ เป็น

กระบอกเสียงและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประสานงาน

ความร่วมมือที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ICA มีสถานภาพเป็น

องค์กรกลางระดับโลก ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นชุมนุม

สหกรณ์ 272 แห่ง ครอบคลุมใน 100 ประเทศ ICA ให้การ

สนับสนุนแก่สมาชิกในการด าเนินการตามค่านิยมและหลักการสหกรณ์ เพื่อที่จะน าประโยชน์ไปสู่

สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และชุมชน โดยใช้เครื่องมือในการพึ่งพาและร่วมมือกัน ตลอดจนการโน้มน้าว

ให้เกิดการพัฒนาของสหกรณ์ ICA ท าหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของสหกรณ์

และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในการด าเนินงานของ

สหกรณ์ในมิตเิวลาต่าง ๆ  

ICA มีสาขาอยู่ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา อเมริกา เอเชียแปซิฟิก และยุโรป ส าหรับ

ส านักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจัดตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีสหกรณ์สมาชิก 85 

แหง่ จาก 25 ประเทศ  

สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ICA-AP), กระทรวงกสิกรรมและ

ป่าไม้ (MAF) ,ประเทศสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Lao PDR) 

 ICA-AP ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ Lao PDR มาตั้งแต่

ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมุ่งไปที่การเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผ่านการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ ระหว่างปี 

2004-2009 ICA-AP ได้สง่เสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรประเทศลาว ผ่านกลไกการฝึกอบรม 

และจัดประชุมในกลุ่มเกษตรกรผูห้ญิง อกีทั้งได้เชิญให้เจา้หนา้ที่ของ MAF เข้าไปมีส่วนร่วมในการอบรม

เรื่องของการจัดการผลผลิตให้มี  คุณภาพและรณรงค์ให้แกนน าสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

ชนบท และพัฒนาสมรรถนะผู้หญิงในชนบท 
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การประชุมรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ในเอเชียแปซิฟิก คร้ังท่ี 9 

  การประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 9 Dr.Phoungparisak 

Pravongviengkham ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายเกษตรและป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทย และ

ได้รับปากที่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเจรญิเติบโตของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจในชนบท  

 

จุดมุ่งหมายของการประชุม 

 ICA-AP ได้วางกรอบแนวทางการประชุมภายใต้หัวเรื่อง “Building up Co-operatives 

system in Laos” เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความยั่งยืนโดยการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชนบทผ่านกลไกของสหกรณ์ การประชุมจะได้สานต่อความก้าวหน้าในการวาง

กรอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ตามประกาศนายกรัฐมนตรีในเรื่องสหกรณ์ (Prime Minister Decree 

on Cooperatives) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. การผลักดันการให้เกิดการจัดตั้งระบบสหกรณ์ผ่านกลไกของการพัฒนากฎหมายและ

นโยบายรัฐ 

2. สนับสนุนด้านเทคนิคส าหรับปัจจัยน าเข้าในการยกร่างกฎหมายและการก าหนด

นโยบายรัฐ 
 

การประชุมและวิทยากร 

 การประชุมระดมความคิดจะครอบคลุมประเด็นที่

เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในระดั บ ในภูมิ ภาคและระดั บท้ อ งถิ่ น โดย ใ ช้

ประสบการณจ์ากประเทศเพื่อนบ้าน และประสบการณ์จาก DGRV, 

ICA, IDACA และ ILO  

 MAF จะน าเสนอรายงานสรุปสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ 

Cooperatives ในส่วนความก้าวหน้าและช่องว่างในการด าเนินงาน การระดมความคิด และการน าเสนอ

ข้อมูลในที่ประชุมจะน าไปใช้ประโยชน์ในการยกร่างกฎหมายและการวางกรอบทิศทางการพัฒนา

สหกรณ์  

 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (CLT) ซึ่งเป็น

องค์กรหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในเรื่องสหกรณ์ในภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนา

ระบบสหกรณ์ในประเทศลาว 

 ในการประชุมครั้งนี้จะได้น าแนวคิดเชิงบูรณา

การที่จะน าไปสู่การยกระดับการพัฒนาในส่วนของโครงสร้าง

และระบบธุรกิจสหกรณ์ในอีกระดับหนึ่ง จึงจะได้มีการระดม



1-47 
 

ความคิดในเรื่องของเครือขา่ยคุณค่า ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยได้

น าเอานวัตกรรมตัวแบบธุรกิจรูปแบบใหม่  “Farmer Shop Business Model” ซึ่งได้สร้างสรรค์โดย

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้แทนรัฐบาล 

และนักสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักเห็นความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาในแบบองค์รวม 

นอกจากนั้น ยังจะเป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างไทยและลาวในการประชุมครั้งนี้   

 IDACA ซึ่งได้ท างานอย่างใกล้ชิดกับ MAF และชุมชนเกษตรกรในประเทศลาวเพื่อเพิ่ม

รายได้ให้แก่เกษตรกรผ่านกลไกของระบบธุรกิจสหกรณ์ IDACA น าเอาประสบการณ์ที่หลากหลายใน

ญี่ปุ่นมาเพิ่มสีสันในการประชุม 

 DGRV ได้ท างานร่วมกับ Lao PDR ในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแก่เกษตรกร SMEs 

ตลอดจนการพัฒนากรอบของกฎหมายเพื่อที่จะให้การสนับสนุนสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์

การเกษตร โดยเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรของสมาชิก ได้แก่ ธนาคารหมู่บ้าน เครดิตยู

เนี่ยน และกลุ่มออมทรัพย์ จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้ง

นีด้้วย  

 ผู้อ านวยการ ICA-AP และ ผู้อ านวยการ ILO จากประเทศ

ไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาสหกรณ์ใน

ครั้งนีด้้วย  

 

สรุปผลการประชุม 

 การประชุมประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ

กระทรวงกสิกรรมป่าไม้ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งชาติลาว 

ประธานสหกรณ์ และผูน้ าเกษตรกร เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 50 คน ภายหลังจากการประชุมน าเสนอ

บทความของผู้เช่ียวชาญและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ โดยมีประเด็นที่

น่าสนใจดังนี ้

 ภาพรวมสถานการณข์องประเทศลาว  มีเกษตรกร 75% ของประชากรทั้งประเทศ เคย

มีสหกรณ์มาก่อนแต่ประสบความล้มเหลว ในปัจจุบันเมื่อรัฐบาลเล็งเห็นว่าสหกรณ์มีความส าคัญที่จะ

มาช่วยยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตร ที่มีสัดส่วน 35% ของ GDP ของประเทศ ในปี 2012 จึงได้

จัดตัง้กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ขึน้ และตามประกาศ Prime Minister Decree on Cooperatives   

 ปัจจุบันมสีหกรณ์ที่จดทะเบียนแลว้ 6 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 2,000 กลุ่ม  

 ที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 

กรณีของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน น่าจะไปศึกษาที่มาเลเซีย ส่วนเรื่ องการยก

ร่างกฎหมาย และการวางกรอบนโยบายรัฐ DGRV จะให้การสนับสนุนที่จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย (ก าหนดไว้ปลายเดือนพฤศจกิายน 2557)  
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 ควรมีการท า Based line Survey และวิจัย เพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลในการยกร่างกรอบ

ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ 

 ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางการพัฒนาอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงที่

เกี่ยวข้องที่จะไม่มีการท างานทับซ้อนกัน เช่น กรณีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ กระทรวงอุตสาหกรรม 

และธนาคารแห่งชาติลาว ซึ่งมีข้อสรุปว่า ควรมีคณะกรรมการระดับชาติ มีกรอบทิศทางการพัฒนา

สหกรณ์ และควรเชิญกระทรวงศกึษาธิการเข้ามามีสว่นร่วมดว้ย 

 ที่ประชุมเห็นว่าควรสมัครเป็นสมาชิก ICA-AP เพื่อมีโอกาสเข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการ

และหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ที่ ICA-AP สนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไป

พัฒนาสหกรณ์ 

 ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรปรับโครงสร้างระบบธุรกิจของประเทศโดยน าความรู้ของ

การจัดการโซ่อุปทานมาใช้เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและความยั่งยืน  
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   สรุปการออกบูธ Farmer Shop งานวันสังคมสุขใจ 

       วันท่ี 29 - 30 พฤศจกิายน  2557 

     ณ สามพราน รเิวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 

 

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วย  มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับโครงการ “สามพรานโมเดล”   จะจัดงาน    

“วันสังคมสุขใจ”  วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน  2557 ในบริเวณสามพรานริเวอร์ไซด์  ในงาน 

จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะตอบโจทย์เรื่องการแสวงหาการด ารงชีวิตอย่างมีสมดุล    เพื่อชีวิตที่มีความสุข

อย่างยั่งยืน ภายในงานจะมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ เครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งหน่ายงานภาครัฐและ

เอกชนร่วมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และแสดงผลงานด้วยเป็นจ านวนมาก   โดยมีกิจกรรมและการจัด

แสดงผลงานวิจัยของเกษตรกร ที่ท าเกษตรอินทรีย์มาจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า  ผลงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอสามพราน นิทรรศการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งนิทรรศการ

ของ “ สามพรานโมเดล ”    การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ  

ที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้เป็นต้น 

ลักษณะกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการ ในงานผู้ที่มาเที่ยวชมสามารถจะมาหา

ซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ , มาเรียนรู้และหาแรงบันดาลใจในการท าเกษตร

อินทรีย์ ตลอดจนมาหาแนวทางในเรื่องสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจจากการตรวจหาสารเคมีตกค้าง

โดยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ความรู้ทางด้านการแพทย์องค์รวมจากทีมงานแพทย์แผนไทย  

จากโรงพยาบาลศิริราช  การส ารวจความสุขในชีวิตจากโปรแกรม  Happinometer  จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล    อีกทั้งบริษัทห้างร้านยังสามารถมาหาคู่ค้าจากเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ได้อีกด้วย   

ในการนี้ Famer shop Thailand at Ku มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมการจัดนทิรรศการดังกล่าวเพื่อน าเสนอ

และเผยแพร่พรอ้มจ าหนา่ยผลิตภัณฑจ์ากเครือขา่ยของ Famer shop Thailand at Ku   

วัตถุประสงค์  

เพื่อน าเสนอ เผยแพร่ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็น

ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อหาแนวทางสร้าง

ความรว่มมอืขยายผลงานวิจัยสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมงาน  

ประกอบไปด้วยเครือข่ายเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ประกอบการ นักข่าว 

นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ 
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ผลิตภัณฑ์ท่ีน าไปเผยแพร่และจ าหน่าย 

สินค้าเพื่อบริโภค : น้ าข้าวหอมนิล น้ าข้าว น้ าเห็ด 5 อย่าง น้ าหมากเม่า น้ าฟักข้าว เกสร

ผึ้ง เยลลี่สามรส ถั่วเคลือบเห็ด ข้าวถ้วย ชาใบหม่อน ข้าวไรซ์เบอรี่ ต้นอ่อนทานตะวัน เมล็ดทานตะวัน 

เมล็ดโตวเหมี่ยว  

สินค้าเพื่ออุปโภค : เจลหม่องพริก  ดินปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เสื้อยืด กระเป๋า Famer 

shop ช้อนไม้ ตะขอเซรามิค ตุ๊กตาไม้บุญซื่อ ตะกร้าไม้ ชุดของขวัญเทศกาลตา่ง ๆ สบู่หมอก้อง  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  

1. ยอดจ าหน่ายสินค้า จ านวน 9,297 บาท สินค้าที่จ าหน่ายได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อยืด 

เจลหมอ่ง และ ตุ๊กตาไม้บุญซื่อ ยานวดคลายเส้น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดถั่วลันเตา  

2. ผูส้นใจเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะเจลหม่องสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกและใช้

งานง่ายและผลิตภัณฑ์ดินประดิษฐ์จากยางพารา เด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจดินประดิษฐ์จาก

ยางพาราเป็นจ านวนมาก  สื่อมวลชนให้ความสนใจและซักถามเกี่ยวกับการรวบรวมเครือข่ายและการ

น าเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคของ Farmer shop ได้รู้จักผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ         ที่มีความ

สนใจในเรื่องเดียวกันได้รว่มแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่พบในเรื่องของการผลิต การขนส่ง

และผูบ้ริโภค 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

      อากาศค่อนข้างรอ้น และจ านวนผูเ้ข้าชมและเลือกซือ้สินค้ายังมีจ านวนไม่มาก  

รายชื่อเจ้าหน้าที่  

นางสาวลลดา ทองพินจิ  

นายวสันต์ อุทัยเลีย้ง  

ค่าใช้จ่ายในการออกบูธ    

- เจ้าหนา้ที่ประจ าบูท 2 คน  2 วัน ๆ ละ 400 บาท   1,600  บาท 

- ค่าเดินทาง        1,000  บาท 

- ค่าหอ้งพัก 1 หอ้ง      1,700  บาท 

- ค่าอุปกรณ์ในจัดนิทรรศการ       876  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้                 5,176  บาท 
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ผู้บรหิารกระทรวงกสิกรรมและปา่ไม้ ประเทศ สปป.ลาว ศึกษาดงูานพื้นที่เครือข่ายงานวิจัยสถาบันฯ 

วันท่ี 30 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซด์ จ. นครปฐม 

 

ภายหลังจากที่รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   

และคุณสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากองค์การ

สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ส านักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( ICA-AP ) ในการประชุม  

To promote the development of cooperative in Laos ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer shop  และ

ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้การใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสงเสริมพัฒนาสหกรณ์ไทย 

ในการประชุมดังกล่าว โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบ้ริหารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สปป.ลาว 

ผลจากการประชุมในครั้งนั้น ทางผู้บริหารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว  

ซึ่งสนใจในผลลัพธ์งานวิจัยของสถาบันฯ อีกทั้งกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  สปป.ลาว ก าลังศึกษาวิจัย

เกี่ยวรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์ในประเทศลาว  จึงได้ประสานความร่วมมือมายังสถาบันวิชาการ 

ด้านสหกรณ์ เพื่อศึกษาดูงานภายใต้เครือข่ายของสถาบันฯ เกี่ยวกับสหกรณ์/ รูปแบบการรวมกลุ่มใน

การด าเนินธุรกิจ เพื่อไปเป็นตัวแบบในการส่งเสริมการจัดตั้งเกษตรกรให้เป็นสมาคม และจะพัฒนา 

ให้เป็นสหกรณ์ตามนโยบายในประเทศลาว 

ในการนี้รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ให้การ

ต้อนรับผู้บริหารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาวจ านวน 5 ท่าน ได้น าเยี่ยมชมศึกษาดูงานตลาด

สุขใจ กิจกรรมต่างๆในงานวันสังคมสุขใจครั้งที่ 1 โดยได้เยี่ยมชมบู๊ทสิ้นค้าร้าน Farmer shop และบู๊ท

จ าหนา่ยข้าวหอมมะลิอนิทรีย์เครือข่ายคุณค่าชาวคุณธรรม  

นอกจากนีย้ังได้เข้าร่วมสังเกตการณใ์นการประชุมการจัดการความรู้จัดตั้งตลาดเกษตรกร

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ( Co-op Market ) ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ต่างๆ  ณ โรงแรมสามพราน  

ริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 
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รายงานการประชุม 

การหารอืการขยายผลตัวแบบโครงการร้าน Farmer Shop 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุม สหกรณ์โคนมนครปฐม ต.ห้วยขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์        ภัทราวาท         ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสมคิด  ศรปีระทุม  รองประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

3. คุณวิโรจน์ แอน่ศร ี เหรัญญิกสหกรณ์โคนมนครปฐม 

4. คุณวิเชยีร  ดวงศร ี ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

5. คุณวีระพล  แก้วสน กรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

6. คุณสังวาลย์  ทิมหอม ผูจ้ัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

7. คุณนุชนารถ ปิ่นกุมภรี์ ผูช่้วยผูจ้ัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

8. คุณสายสุดา ศรอีุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9. คุณอรวิภา มากมิ่ง เจ้าหนา้ที่วจิัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ

กับกรรมการ ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์สหกรณ์โคนมนครปฐม  ในการขยายผลตัวแบบ

โครงการร้าน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจในเบื้องต้นถึงการจัดตั้ง

โครงการร้าน Farmer Shop ลงสู่ชุมชน มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวถึงการท างานของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ที่มีการท างานในรูปแบบการสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถและสมรรถนะการเรียนรู้

เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พบว่าปัญหาส าคัญ

อย่างหนึ่งของสหกรณ์คอื สหกรณ์ยังไม่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มีโครงการร้าน Farmer Shop ที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์

เรียนรู้ให้กับชุมชน เป็นร้านค้าทางเลือกให้กับสมาชิกในชุมชน โดยผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้กล่าวชี้แจง

ถึงโครงการร้าน Farmer Shop ว่า ร้าน Farmer Shop เป็นร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน เป็นการจัดการโซ่อุปทานให้สั้นลงทั้งในด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค และยังเป็นการรณรงค์ ให้คน

ไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรไทย Farmer Shop จะมีการคัดสรร

สินค้าที่จะน ามาจ าหนา่ย โดยจะจ าหนา่ยสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภค 
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ผู้จัดการสหกรณ์ฯ สอบถามถึงการสนับสนุนจากทางสถาบันฯและต้องการทราบถึงความ

แตกต่างระหว่างรา้น Farmer Shop และร้านค้าทั่วไป 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้กล่าวว่า ในการให้การสนับสนุนกับทางสหกรณ์ฯในการมีความ

ร่วมมือโครงการร้าน Farmer Shop สถาบันฯจะให้ความช่วยเหลือในเชิงวิชาการ ในการจัดทีม Coach 

ในช่วงระยะ 3 เดือนแรกในการจัดตั้งร้าน ต้องมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น อาจมีการวิจัยใน

ระยะสั้นๆ และออกแบบส ารวจว่า สินค้าอะไรที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาดต่อไป  

 

ความแตกต่างระหว่างร้าน Farmer Shop กับร้านค้าทั่วไป คือ ร้าน Farmer Shop จะมีการ

คัดสินค้าที่มคีุณภาพ เป็นสินคา้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีราคาที่เป็นธรรมทั้งกับผูผ้ลติและผูบ้ริโภค  

ร้าน Farmer Shop ที่จะจัดตั้งขึ้นที่สหกรณ์ฯ จะเป็นกระบวนการที่เป็นการฝึกทักษะการ

ขาย เป็นต้นแบบร้านค้าที่จะสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน สหกรณ์ฯจะได้

ยกระดับให้บริการกับสมาชิกทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค และเมื่อสหกรณ์มีก าไรก็จะมีการจัดสรรเงินเฉลี่ย

คืนตามการใชบ้ริการของสมาชิกด้วย 

 

 ทางสหกรณ์ยังพบปัญหาจากการเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ฯที่ผ่านมาคือ ไม่มี

แหลง่จ าหนา่ยสินค้าที่มรีาคาถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป จงึได้ขอค าแนะน าจากผู้อ านวยการสถาบันฯ 

 ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้ให้ค าแนะน าในการเปิดจ าหน่ายสินค้าว่า การสร้างแบรนด์ 

Farmer Shop ต้องมีการวางแผนธุรกิจและทดลองระบบ สร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นจุดเด่นเพื่อ

ดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ Farmer Shop ให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า ที่จะคัดสรรสินค้าที่มี

ราคายุติธรรมกับผูบ้ริโภคและมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 

ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดตั้งร้าน Farmer Shop และจะน าข้อมูลและความรู้ที่ได้

จากการประชุมไปประชุมกับคณะกรรมการประจ าเดือน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นี้ และจะแจ้งความ

คืบหน้าให้กับทางสถาบันฯอีกครั้ง  

สรุปการประชุมการขยายผลตัวแบบโครงการร้าน Farmer Shop มีดังนี ้

1. ผู้อ านวยการสถาบันฯได้ท าการชี้แจงท าความเข้าใจกับกรรมการ ผู้จัดการและผู้ช่วย

ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ ในการจัดตัง้โครงการรา้น Farmer Shop 

2. ทางสหกรณ์ฯจะน าข้อมูลและความรู้ในการประชุมครั้งนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าเดือนในวันที่ 26 ธ.ค. เพื่อหาข้อสรุปต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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รายงานการประชุมถอดบทเรียนผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop by 8 Fairtraders 
วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 16.30-17.30 น. 

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. นพ.สรวิชญ์  สุบุญ   ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders 
3. นางสาวชาคริยา หมดนาค  ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders 
4. นายอัษฎางค์  หมดนาค  ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders 
5. นางสาวลลดา  ทองพินิจ ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders 
6. นายวสันต์  อุทัยเลี้ยง  ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders 
7. น.ส.รัตนวด ี เศรษฐจิตร ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders  
8. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร  นักวิจัยประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
9. น.ส.จินตหรา นกเงิน  เจ้าหน้าที่วิจัยประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 
 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดประชุม พร้อม
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของร้าน Farmer Shop by 8 Fair traders ซึ่งได้
ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 เดือน (เปิดร้านเมื่อ 18 สิงหาคม 2557) และถอดบทเรียนถึงปัญหา/อุปสรรค 
พร้อมทั้งสิ่งที่ต้องการให้สถาบันฯช่วยเหลือ และแผนงานในอนาคต โดยคุณลลดา ทองพินิจ ได้เป็นผู้น าเสนอใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 รายได้จากการขายสินค้าในรอบ 5 เดือน (ส.ค.-ธ.ค. 57)  666,947.02 บาท 
 รายได้จากการขายสินค้าในรอบเดือน ส.ค.-ต.ค. 57   396,913.02 บาท  

หัก ต้นทุนขาย      286,587.77 บาท 
คงเหลือ ก าไรขั้นต้น     110,325.25 บาท 
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    141,662.79 บาท 
ขาดทุนสุทธิ        31,337.54 บาท 

 รายได้จากการขายสินค้าในรอบเดือน พ.ย.-ธ.ค. 57  270,034.00 บาท 
 รายได้จากการขายสินค้าในงานสังคมสุขใจ (29-30 พ.ย. 57)    9,297.00 บาท 
 รายได้จากการขายสินค้าในงานประชุมข้าวไทย 2557(12 ธ.ค. 57) 9,242.00 บาท 
หมายเหตุ: รอเช็คสต็อกเพื่อจัดท างบใหม่ 
 



1-55 
 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้ตั้งข้อสังเกตว่า งบก าไรขาดทุนที่น าเสนอได้หักสินค้าเสื่อมสภาพ ช ารุด 
เสียหายแล้วหรือไม่ และควรแยกค่าใช้จ่ายที่เป็น Fix cost เช่น ค่าตกแต่งร้าน เป็นต้น ออกไปไว้ในส่วนของบัญชี
ทุน พร้อมทั้งแนะน าให้ทีมงานไปด าเนินการเช็คสต็อกในช่วงที่นิสิตปิดภาคเรียน เพ่ือน ามาจัดท างบใหม่  

 อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
1) ไม่ได้ท าตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรมส าคัญ เช่น แผนการรณรงค์สมาชิก การจัดงาน 

Grand opening การประชาสัมพันธ์เทศกาลของขวัญปีใหม่ เป็นต้น 
2) สินค้ายังไม่หลากหลาย  
3) บุคลากรในมหาวิทยาลัยยังไม่รู้จักร้าน Farmer Shop 
4) ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
5) ขาดผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (หาไม่ได้ หรือหาไม่จริงจัง) 
6) ไม่มีที่จอดรถรับ-ส่งสินค้า/ลูกค้า 
7) ไม่มีป้ายบอกทางร้านตามจุดแยกต่างๆ 
8) ไม่มีกิจกรรมออกงาน event เพราะคิดว่ายังไม่พร้อม 
9) Attitude ของลูกค้า 
10) เลนส์จักรยานไปปิดกั้นการเข้าถึงร้าน ท าให้ขายสินค้าได้ยาก ลูกค้าควรต้องได้รับความ

สะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้บริการ 
11) ความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการของดี ราคาถูก  

 

 แนวทางการแก้ปัญหา 
1) แก้ทั้งระบบ 
2) ปรับแผนธุรกิจ 
3) หาท าเลใหม่ที่ลูกค้ามีก าลังซื้อและไม่ต้องลงแรงมาก ซึ่งหมอก้องได้ประสานงานหาพ้ืนที่ใน

เบื้องต้นเป็นโรงพยาบาลทหารเรือ คิดค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท  
โดย รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้มีข้อแนะน าว่าต้องมีการท าแผนธุรกิจที่ดี เช่น การจ้างคนที่จะ

มาอยู่ประจ าร้าน ต้องมีการวางระบบที่ดี ควรมีการส ารวจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ และการจัดท าระเบียบปฏิบัติในการน าสินค้าเข้าร้านเพ่ือป้องกันการฝากสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า 
Concept ของ Farmer Shop โดยทีมงานจะได้มีการประชุมสรุปส าหรับแนวทางการด าเนินการในอนาคต 
พร้อมน าเสนออีกครั้ง 

 
เลิกประชุมเวลา 17.40 น. 
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     สรุปการออกบูธ Farmer Shop  งานประชุมเวทีข้าวไทย 2557 

        เรื่อง “การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย” 

      วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.10 น. 

     ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                              

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วย  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดจัด

งานประชุมเวทีขา้วไทย 2557 เรื่อง “การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย” วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 

08.00 – 16.10 น. ณ หอ้งสุธรรม อารีกุล อาคารสารนเิทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางในการปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจข้าวและชาวนาไทยทั้งในเชิง

โครงสรา้งและชาวนา  เพื่อรับฟังการบรรยายและข้อเสนอแนะจากวิทยากร ให้เกิดเป็นเวทีปรึกษาหรือ

ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยเน้นในสามประเด็นหลัก คือ การปฏิรูประบบวิจัยข้ าวไทย การปรับ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตข้าวและการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการท านา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการเทคโนโลยีในการผลิต ที่สามารถสร้างความยั่งยืนในอาชีพการท านาและลดความเหลื่อมล้ า  

ลักษณะของกิจกรรมในงานประชุมดังกล่าวประกอบด้วย การประชุม บรรยาย การ

ปรึกษาหารือใน    แต่ละประเด็นหลัก นิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัด และกิจกรรมเผยแพร่และ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ในการนี้ทาง สกว. ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมจัดได้ติดต่อให้ Farmer shop 

Thailand เข้าร่วมเพื่อเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ  Farmer 

shop รวมทั้งเผยแพร่รูปแบบของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่เป็นพื้นที่รวบรวมเครือข่ายผู้ผลิตข้าวและ

พืน้ที่เผยแพร่ผลิตภัณฑจ์าก “ข้าว”   

วัตถุประสงค์  

เพื่อน าเสนอ เผยแพร่ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวของเครือข่าย เช่น ข้าวคุณธรรม 

ข้าวเกิดบุญ    ข้าวจากกลุ่มพื้นที่ของ สปก. ฯลฯ  รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้ประกอบการ

และนักวิจัย กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือขยาย

ผลงานวิจัยสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมงาน  

ประกอบไปด้วย นักวิชาการ เครือข่ายเกษตรกร เกษตรอินทรีย์  ผู้ผลิตรายย่อย 

ผูป้ระกอบการ นักข่าว นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีน าไปเผยแพร่และจ าหน่าย 

ข้าวเกิดบุญ ขา้วคุณธรรม ข้าวไรซ์เบอรี่  น้ าข้าวหอมนิล น้ าข้าวหอมมะลิ  ข้าวถ้วย 

เจลหมอ่ง เสือ้ยืด ถุง Farmer shop ฯลฯ  
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ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน  

- จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มเครือข่ายเกษตรของ Farmer shop และผลิตภัณฑ์ 

อื่น ๆ  ได้จ านวนเงิน ทั้งสิน้  9,242 บาท 

- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายข้าวจากพื้นที่ต่าง ๆ ท าให้ทราบแนวทาง

ปรับปรุงระบบการผลิต ระบบการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากข้าว เช่น 

ชาข้าว ฯลฯ 

- มีผู้สนใจในข้อมูลของเครอืข่ายข้าวและเครือขา่ยผลติภัณฑอ์ื่น ๆ ของ Farmer shop  

- มีผู้สนใจผลิตภัณฑเ์ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะที่เป็นผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากข้าว เช่น 

น้ าข้าว ข้าวถ้วย ฯลฯ 

รายชื่อเจ้าหน้าที่  

           นางสาวลลดา ทองพินจิ  

  นายวสันต์ อุทัยเลีย้ง  

ค่าใช้จ่ายในการออกบูธ    

- เจ้าหนา้ที่ประจ าบูท 2 คน  2 วัน ๆ ละ 400 บาท     800  บาท 

- ค่าขนของ       1,000  บาท 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น               1,800  บาท 
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ผู้อ านวยการสถาบันฯ ถ่ายโอนชุดความรู้ธุรกิจ  Farmer shop แก่ชาวนามืออาชีพ 

ในพื้นที่จังหวัดชุมพร 

วันอังคารที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 

  ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  

เขตอุดมศักดิ์  อ าเภอประทวิ จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่  16  ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  อ าเภอประทิว จังหวัดชุมพร รศ.จุฑาทิพย์   

ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนชุดความรู้ธุรกิจ  Farmer shop ในการ

ประชุมหารือกรอบแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจ Farmer shop ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวนามืออาชีพ 

ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมี ผศ.ดร.ร่วมจิต นกเขา อาจารย์ประจ าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ

ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , อาจารย์สุกิจ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และคุณวินัย เมฆด า หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม  

การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ร่วมถ่ายโอนความรู้ และร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือการยกระดับอาชีพอย่างยั่งยืน  โดยที่ประชุมมีข้อสรุป

ที่จะด าเนินการความร่วมมือจัดตั้ง Farmer market และ farmer shop ในชุมชนพื้นที่จังหวัดชุมพร 

ภายหลังการประชุมผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้ศึกษาดูงานกิจกรรมการปลูกข้าวไร่อินทรีย์ของชาวนา  

มอือาชีพจังหวัดชุมพร  

 

 

 

 

 

 

 



1-59 
 

รายงานการประชุมการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop  

วันอังคารที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์        ภัทราวาท         ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณประเสริฐ  บัณฑศิักดิ์  นักวิจัยอิสระ 

3.คุณสายสุดา ศรอีุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ด ร . ป ร ะ เ ส ริ ฐ  บั ณ ฑิ ศั ก ดิ์   เ ป็ น อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร จ า ก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความต้องเปิดร้านที่อาคารพาณิชย์ส่วนบุคคลในจังหวัดอุบลราชธานี 

(ภูมิล าเนาเดิมภรรยา) พื้นที่ 4 x 10 ตารางเมตร ซึ่งได้มีความสนใจในตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่งมี

โจทย์ส าคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคของดีมีคุณภาพ และต้องการช่วยส่งเสริม 

SMEs, OTOP จึงขอนัดประชุมเพื่อขอความรู้ และค าแนะน าในการด าเนินการ ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

วาท และร่วมวเิคราะหส์ถานการณ ์และมีขอ้แนะน า ดังนี้ 

1) กลุ่มเป้าหมายที่จะมาซือ้สินค้าที่รา้น Farmer Shop ประกอบด้วย  

- กลุ่มราชการ 

- เครือขา่ยโบสถ์คาทอลิก  

- สถาบันการศึกษา 

- ผูบ้ริโภคในพื้นที่ 

- นักท่องเที่ยว 

- ผูบ้ริโภครักษ์สุขภาพ 

2) สินค้า จะเน้นที่ผลิตภัณฑ์ข้าว จากเครือข่ายในอุบลฯ อาจจะมีเคาน์เตอร์ผัก ผลไม้

อินทรีย์ หรือตลาดออร์กานิค ใช้พื้นที่หน้าร้าน หรือหน้าอพาร์ทเม้นท์ระหว่างที่รอการก่อสร้างในการจัด

ตลาดนัดผัก ผลไม้อนิทรีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน และดึงลูกค้า 

3) Location ของร้าน อยู่ใกล้สถานที่ราชการ และใกล้สถาบันการศึกษา แต่การด าเนินการจะ

เริ่มจาก Scale เล็ก ๆ โดยใช้การเรียนรู้ และกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็น Process ให้เติบโตไป

เรื่อย ๆ เพื่อที่จะได้ภูมิใจว่า เรามีสว่นผลักดันใหเ้กิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) อาจจะมีการวางแผนในการจัด Forum กับผู้ว่าราชการจังหวัด การจัดท าเป็นศูนย์ให้

ความรูก้ับผูส้นใจ และประเทศเพื่อนบ้าน 

ในช่วงสุดท้าย ดร.ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์.จะกลับไปวิเคราะห์สถานการณ์ และศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติม โดยจะมีแผนไปเยี่ยมเครือขา่ยข้าวหอมอ านาจเจรญิในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุมการขยายผลตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop ร่วมกับสหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด 

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์        ภัทราวาท        ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณทน  สารีสาย  ประธานฝ่ายรา้นคา้/เหรัญญิกสหกรณโ์คนมนครปฐม 

3. คุณนิคม หมื่นสุดตา  เลขานุการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

4. คุณประสาน  แก้วสน กรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

5. คุณสังวาลย์  ทิมหอม ผูจ้ัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

6. คุณนุชนารถ ปิ่นกุมภรี์ ผูช่้วยผูจ้ัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

7. คุณศรัญญา เลี้ยงอ านาวย การตลาดสหกรณ์โคนมนครปฐม 

8. คุณชัญญาณภ์ัช ยางงาม สินเชื่อ/จัดซือ้สหกรณ์โคนมนครปฐม  

9. คุณสายสุดา ศรอีุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา เวลา 10.45 น. 

 

จากการประชุมหารือการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 

ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด  อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม นั้น นั้น และสหกรณ์ได้น าเรื่องเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้

สหกรณ์ด าเนินการตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop  

คณะอนุกรรมการฝ่ายร้านค้า และฝ่ายจัดการจึงได้มีการนัดหมายกับสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ให้มกีารประชุมขับเคลื่อน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสนใจและถามว่าในส่วนของสหกรณ์เอง

นั้นจะเริ่มด าเนินการอย่างไร อยากให้สถาบันฯเป็นที่ปรึกษาให้ ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้แนะน าให้

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมข้อมูลมาประชุมจัดท าแผน

ธุรกิจในครั้งต่อไป ได้แก่ 

1) ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร (เป็นคนเดินทางหรือคนในพื้นที่) ในรัศมี 10 กิโลเมตร 

และในแต่ละจุดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 

2) ให้ประมาณการลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการจ านวนกี่คน/วัน 

3) ประมาณการยอดขาย/เดือน 

4) สินค้าที่จะน ามาจ าหนา่ยมีกี่รายการ ซือ้จากแหล่งใด 

5) รายได้คุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
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6) ประมาณการค่าใช้จ่าย 

7) ยอดขาย, ต้นทุนสินค้า, ก าไรขั้นตน้ 

 โดยสรุป สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด จะใช้ House Brand  Farmer Shop ณ ศูนย์

กระจายสินค้าของสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจ าหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคที่เน้นเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าจาก

สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรที่มีคุณภาพมาจ าหน่ายแก่กลุ่มเป้าหมายสมาชิก และผู้บริโภค ท าให้

ผูบ้ริโภคสามารถซือ้สินค้าที่มคีุณภาพ และราคาเป็นธรรม ส่วนผู้ผลิตก็จะได้รับราคาจากการขายสินค้า

มากขึ้นเพราะไม่ต้องผา่นคนกลาง ภายใต้โครงสรา้งการบริหารจัดการ ดังรูป 

 

�                      

                    

   �   �   �     

� .� .

                        

         

       Farmer Shop 4   

           �     

House Brand Farmer Shop
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-               
-      �                
-                (      /      /     )
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โครงสรา้งการบริหารจัดการ 

 

และได้นัดหมายประชุมครั้งต่อไปเพื่อจัดท าแผนธุรกิจในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยทาง

สถาบันฯ ในฐานะที่ปรึกษา จะได้มกีารเตรียม Model ร้านค้าในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จส าหรับ

การประชุมในครั้งหน้า 

 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
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สรุปการออกบูธ Farmer Shop กิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร 

งานตลาดสุขในสัญจร 

วันท่ี 22 มกราคม  2558 

ณ SCB Park พหลโยธิน กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วย  มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับโครงการ “ สามพรานโมเดล ”   จะจัดงาน   “ตลาด

สุขใจสัญจร” วันที่ 22 มกราคม  2558  บริเวณ SCB Park พหลโยธิน กรุงเทพฯ  ในงานดังกล่าวจะมี

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะตอบโจทย์เรื่องการแสวงหาการด ารงชีวิตอย่างมีสมดุล   เพื่อชีวิตที่มีความสุขอย่าง

ยั่งยืน ภายในงานจะมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ เครือขา่ยต่าง ๆ รวมทั้งหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนร่วม

จ าหนา่ยผลิตภัณฑต์่าง ๆ เป็นต้น 

ในการนี้ Famer shop Thailand at Ku ได้เข้าร่วมงานตลาดสุขใจสัญจรดังกล่าวเพื่อน าเสนอ

และเผยแพร่พรอ้มจ าหนา่ยผลิตภัณฑจ์ากเครือขา่ยของ Famer shop Thailand at Ku   

วัตถุประสงค์  

เพื่อน าเสนอ เผยแพร่ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็น

ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อหาแนวทางสร้าง

ความรว่มมอืขยายผลงานวิจัยสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมงาน  

ประกอบไปด้วยเครือข่ายเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ประกอบการ 

พนักงานออฟฟิศ ประชาชนทั่วไป  

ผลิตภัณฑ์ท่ีน าไปเผยแพร่และจ าหน่าย 

สินค้าเพื่อบริโภค : ผักสลัด เบบีแ้ครอท  ชะเอม 

สินค้าเพื่ออุปโภค : เจลหม่องพรกิ   

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  

1. ยอดจ าหน่ายสินค้า จ านวน 3,580 บาท  

2. ผูส้นใจผลติภัณฑ์เกี่ยวกับผักสลัดเป็นจ านวนมาก เพราะผักสด ใหม่  

3. ได้เผยแพร่แนวคิดและการบริหารจัดการเครอืข่ายเกษตรของ Farmer shop  

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการแจ้งข่าวล่วงหน้าให้กับสมาชิกของ Farmer shop หรือสมาชิกของตลาดสุขใจ

ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเดินทางมาซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยที่ไม่

ต้องไปถึงสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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2. ควรมีพรีเซ็นเตอร์แนะน าเกี่ยวข้าวจากอ านาจเจริญ และแจ้งข่าวการน าข้าวมาจ าหน่าย

โดยตรงจากเกษตรให้สมาชิกได้ทราบ ทางสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  

3. ลูกค้าอยากใหม้ีน้ าสลัดและเซ็ตกล่องสลัดเพิ่มเติม  

รายชื่อเจ้าหน้าที่  

           นางสาวลลดา ทองพินจิ  

           นางสาวรพีภรณ์  สทิธิ 

 

ค่าใช้จ่ายในการออกบูธ    

- เจ้าหนา้ที่ประจ าบูท 2 คน  2 วัน ๆ ละ 400 บาท  800    บาท 

- ค่าเดินทางและคา่ขนของ  1,000  บาท 

- ค่าอุปกรณ์ในจัดนิทรรศการ  230    บาท 

รวมเงนิทั้งสิ้น 2,030  บาท 
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รายงานการประชุมการจัดท าแผนธุรกิจ Farmer Shop by สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์        ภัทราวาท        ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณอ านวย ศริิวรรณ ประธานสหกรณ์โคนมนครปฐม 

3. คุณทน  สารีสาย  ประธานฝ่ายรา้นคา้/เหรัญญิกสหกรณโ์คนมนครปฐม 

4. คุณนิคม หมื่นสุดตา  เลขานุการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

5. คุณประสาน  แก้วสน กรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

6. คุณสังวาลย์  ทิมหอม ผูจ้ัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

7. คุณนุชนารถ ปิ่นกุมภรี์ ผูช่้วยผูจ้ัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม 

8. คุณศรัญญา เลี้ยงอ านาวย การตลาดสหกรณ์โคนมนครปฐม  

9. คุณชัญญาณภ์ัช ยางงาม สินเชื่อ/จัดซื้อสหกรณ์โคนมนครปฐม 

10.คุณธัญญ์กมน สมใจ สารบรรณ/รา้นค้าสหกรณ์โคนมนครปฐม 

11.คุณจีรนุช ศรนี้อยเมือง บัญชนีมโรงเรียนสหกรณ์โคนมนครปฐม 

12.น.ส.สายสุดา ศรอีุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

13.น.ส.อรวิภา มากมิ่ง เจ้าหนา้ที่วจิัย 

 

เริ่มประชุมเวลา เวลา 10.15 น. 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับ

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด ในการติดตามความคืบหน้าการขยาย

ผลโครงการร้าน Farmer Shop ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดตั้งร้าน ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

คุณอ านวย  ศิริวรรณ ประธานสหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด มีความคาดหวังว่า อยาก

ให้มลีูกค้ามาเข้าร้านเยอะๆ รวมถึงมผีลติภัณฑ์ของร้านจ าหน่ายในรา้นค้าด้วย 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้แนะน าว่า ในการขยายผลโครงการร้าน Farmer Shop ในระยะนี้ 

เป็นการยกระดับมูลค่าเพิ่ม ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของประธานฯ โดยจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ของ

ร้านซึ่งก็คือ นมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ รวมถึงพนักงานของสหกรณ์ โดย Road Map จะ

เป็นดังนี ้
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ประชุมได้มีการวางแผนธุรกิจร่วมกัน โดยจะเป็นการวิจัยร่วมกันเพื่อด าเนินการและ

กระจายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้แนะว่าควรมีโครงการให้เจ้าหน้าที่นับจ านวน

รถที่ผ่านเข้าออกหน้าร้านเพื่อท าการส ารวจตลาดและมองเป้าหมายที่จะมาใช้บริการ ต้องประสานงาน

กับหน่วยงานทางราชการว่าในอนาคตจะเป็นลูกค้าหรือไม่ ในการเปิดให้บริการต้องมีแผนพัฒนา

บุคลากร (ทีมขาย)ของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของทีมงานร้านค้าที่ได้วางแผนไว้ เป็น

ดังนี้  
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ที่ประชุมได้ร่วมหาแนวทาง “ท าอย่างไรคนถึงจะเข้าร้าน” ซึ่งได้ความคิดเห็นจากที่ประชุม 

ดังนี้ 

- ปรับบริการพนักงาน เน้นสร้างความประทับใจ ต้องมีแผนพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 

อย่างตอ่เนื่อง ทันเหตุการณ์ 

- ผลติภัณฑ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย มีโครงการส ารวจ ประเมิน และท า

แผนธุรกิจ 

- มีการจัด Event สร้างเครือขา่ยสมาชิก/ผู้ซือ้ 

- สถานที่น่าเข้า ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่าง เช่น มุมสมาชิก  มีเอกลักษณ์ สร้าง

บรรยากาศที่แตกต่าง 

- สินค้าราคาเป็นธรรมด้วยกระบวนการวางแผนธุรกิจร่วมกันระหว่าง suppliers กับ

สหกรณ์ เพื่อผู้บริโภค 

- สร้างแรงจูงใจลูกค้าใหม่เข้าร้าน มีกลยุทธ์การตลาด 

- จัดหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ต้องมีการส ารวจขอ้มูล 

- ต้องมีสัญลักษณ์/มีแผน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าแวะ เชน่ คุยกับอบต. /  

- วางแผนยุทธศาสตร์สร้างแรงจูงใจให้คนแวะ เช่น  โครงการส ารวจเส้นทางเดินรถ ,  

โครงการส ารวจลูกค้า, โครงการส ารวจครัวเรือนสมาชิกมีผลิตภัณฑ์ 

 

หลังจากนั้นได้มีการหาข้อสรุปการตั้งชื่อร้านสหกรณ์ โดยในที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อ “ศูนย์

กระจายสินค้า Outlet สหกรณ์โคนมนครปฐม” โดยจะมีการจัดมุมหนึ่งของร้านให้เป็นมุม Farmer Shop 

มีโครงสรา้งแนวคิดของ Farmer Shop ผูอ้ านวยการสถาบันฯ แนะน าให้สหกรณ์น าสินค้าตัวอย่างมาร่วม

พิจารณาเพื่อคัดเลือกในที่ประชุมและต้องมีการท าแผนธุรกิจหาเครือข่าย Suppliers ในการวางผังร้าน

ต้องมองวา่จะออกแบบอย่างไรให้ดึงดูดคนให้เข้าร้าน สุดท้ายเพื่อให้เกิด Brand Image ของสหกรณ์ แต่

ในระยะแรกของให้มกีารจัดตัง้ตลาดเกษตรกร เพื่อหาแนวทางและมองกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะเปิดศูนย์

กระจายสินค้าให้บริการและสุดท้ายประธานสหกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้อ านวยการสหกรณ์ฯที่ให้

แนวคิด ซึ่งเป็นการจุดประกาย ให้กับสหกรณ์ โดยทีมงานจะเดินงานต่อไปและขอนัดวันประชุมอีกครั้ง 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558 

 

สรุปจากที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการนับรถที่ผ่านรา้นเพื่อมองกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประสานงานหนว่ยงานราชการตา่งๆว่าในอนาคตจะเป็นลูกค้าหรอืไม่ 

3. แผนพัฒนาบุคลากร(ทีมขาย)ของสหกรณ์ 
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4. น าสินค้าตัวอย่างมาร่วมพจิารณาเพื่อคัดเลือก 

5. ท าแผนธุรกิจหาเครือขา่ย Suppliers  

6. การวางผังรา้นต้องมองว่าจะออกแบบอย่างไรให้ดึงดูดคนให้เข้าร้าน 

7. เกิด Brand Image  

8. จัดตัง้ตลาดเกษตรกร เพื่อหาแนวทางและมองกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะเปิดศูนย์กระจาย

สินค้าให้บริการ 

 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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