บทสรุปผูบริหาร
โครงการวิจัย “การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop”
การดําเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop” มีวัตถุประสงค
ในการออกแบบระบบการดําเนินงานของรานคาปลีกทางเลือก ผานกลไกการบริหารจัดการโซอุปทาน
อยางบูรณาการที่ครอบคลุมการสรางเครือขายอุปทาน การพัฒนาคุณภาพ-มาตรฐานสินคาและการพัฒนา
บรรจุภั ณฑ การวางระบบจั ดหาและตรวจสอบยอ นกลับ การบริ หารจัด การรา นคาปลีก การจัดสรร
ผลประโยชนอยางเปนธรรม และการสรางแบรนด Farmer Shop โดยคาดหวังจะใหเปนรานคาปลีก
ทางเลือกที่ขยายผลไปใชประโยชนในชุมชน สหกรณ และผูประกอบการเพื่อแกปญหาและขอจํากัดที่มา
จากนโยบายเปดเสรีทางการคาและภาวะการแขงขันจากตลาดไฮเปอรมารทที่เปนอยู
การดําเนินการวิจัยไดถูกออกแบบในรูปของโครงการตอเนื่อง 5 ป โดยแบงเปน 3 ระยะ
ได แ ก ระยะเตรี ย มการ ระยะจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การโครงการทดลอง และระยะขยายผลไปสู ก ารใช
ประโยชน
ผลการดําเนินการวิจัยในระยะเตรียมการ ซึ่งใชเวลา 1 ป ไดมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานและ
ผูสนใจรวมทั้งสิ้น 57 กิจกรรม มีผลการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
 การคัดสรรผูประกอบการเขารวมโครงการ ผลการคัดสรรผูประกอบการที่เปนสหกรณ
วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการSMEs และ OTOP ไดผูประกอบการเขารวมโครงการในฐานะสมาชิก 127
ราย
 การคั ด สรรสิ น ค า เข า ร ว มโครงการตามเงื่ อ นไขมาตรฐานที่ กํ า หนด ได แ ก มาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑชุมชน OTOP มาตรฐาน อ.ย. ปรากฎวามีสินคาที่ผานการคัดเลื อกจากคณะกรรมการ
คัดสรรสินคาโครงการ Farmer Shop จํานวน 215 รายการ
 การพัฒนาตัวสินคาและบรรจุภัณฑ การดําเนินการในระยะเตรียมการไดคัดเลือกสินคานํา
รองที่จะนําเขาสูกระบวนการพัฒนาตัวสินคาและบรรจุภัณฑเปนผลิตภัณฑ “สมแขก” ของกลุมแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารเกษตร จั ง หวั ด ยะลา ซึ่ ง อยู ใ นระหว า งการประสานงานกั บ สถาบั น อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทานในระดับตนน้ํา ไดคัดเลือกสินคานํารอง ไดแก
ผลิตภัณฑกลวยเล็บมือนาง และน้ําพริกแมเกตุ เพื่อพัฒนาระบบจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ ในแนวทางการสราง
เครือขายอุปทานรวมกับกลุมเกษตรกรผานเครือขาย สปก. และสหกรณในพื้นที่ โดยการแกปญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
 การพัฒนาชองทางการจําหนายสินคา ทีมวิจัยและผูประกอบการที่นํารองโครงการไดจัด
กิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธและการเรียนรูเพื่อพัฒนาชองทางการตลาดสําหรับโครงการ
Farmer Shop จํานวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง มียอดจําหนายรวมทั้งสิ้น 582,607 บาท ซึ่งไดรับการตอบรับจาก
(b)

ผูบริโภคเปนอยางดี โดยปจจุบันโครงการ Farmer Shop ไดเปดจําหนายสินคาภายใตแบรนด “Farmer
Shop” 2 แหง ไดแก รานสหกรณพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด และรานจําหนาย
สินคาไรสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การพัฒนาระบบรานคาปลีก ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามแผนการวิจัยได
นําไปสูการออกแบบระบบรานคาปลีกภายใตแบรนด “Farmer Shop” ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
 สโลแกน “ไมไดหวังที่กําไร แคอยากใหเปนลูกคาประจํา”
 วิสัยทัศน “รานคาปลีกที่ผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของรวมกัน”
 พันธกิจ
 สงเสริมใหสมาชิกพึ่งพาและรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจสินคาเกษตรแปรรูป
โดยผานกระบวนการบริหารจัดการโซอุปทาน การหาปจจัยการผลิต การตลาดและการกระจายสินคาใน
แนวทางของระบบธุรกิจที่เปนธรรม
 สรางรูปแบบราน Farmer Shop ใหเปนแบรนดที่เขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายที่
ตองการบริโภคสินคาที่มีคุณภาพปลอดภัย และตองการอุดหนุนสินคาไทยในระบบ Fairness
 รายชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการ
1. คุณกาญจนา คูหากาญจน ประธานกรรมการบริหารโครงการ
2. คุณบรรหาร แสงฟาสุวรรณ
รองประธานกรรมการบริหารโครงการ
3. คุณสุขุม ไวทยธํารงค
กรรมการ
4. คุณสมพงษ ชุมเพ็งพันธ
กรรมการ
5. คุณสะอาด จึงสมานญาติ
กรรมการ
6. ดร.อัจริยา มณีนอย
กรรมการ
 แผนธุรกิจ
ปจจุบันไดจัดทําแผนธุรกิจสําหรับการจัดตั้งและดําเนินงานราน Farmer Shop ที่ คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพื้นที่ 80 ตารางเมตร โดยงบลงทุน 3 ลานบาท คาดวาจะมี
คาใชจาย และกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในระยะเวลา 2 ป (ตุลาคม 2554–สิงหาคม 2556) จํานวน 4
ลานบาท และ 2 แสนบาท ตามลําดับ นอกจากนั้นจะไดชุดความรูในการบริหารจัดการรานคาปลีก
ทางเลือกสําหรับขยายผลไปจัดตั้งและดําเนินงานในชุมชนที่สนใจในระยะตอไป
 การสรางแบรนด “Farmer Shop”
การดําเนินงานในชวงระยะเตรียมการไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต Facebook และกลุมประชาคมคณะเศรษฐศาสตร และหนวยงานพันธมิตร และในงาน
นิทรรศการทางวิชาการและการจําหนายสินคาตางๆ ซึ่งผลการติดตามแบรนดไดผลตอบรับจากผูบริโภค
ในระดับ “ดี” โดยเหตุผลที่สนับสนุนเพราะตองการอุดหนุนสถาบันเกษตรกร สินคาเกษตรแปรรูปไทย
(c)

และเชื่อมั่นวาสินคาภายใต แบรนด Farmer Shop มีคุณภาพดีไวใจได และเห็นดวยกับแนวทางการสราง
ระบบการคาที่เปนธรรม
ผลการดําเนินการ ชี้ใหเห็นวา การรวมพลังในการขับเคลื่อนโครงการ Farmer Shop นั้น
ชวยยกระดับความสามารถในอํานาจการตอรองแกผูประกอบการที่เขารวมโครงการ โดยสามารถลด
คาใชจายการตลาดได 15-20% นอกจากนั้นยังชวยเปดโอกาสและชองทางการตลาดใหกับผูประกอบการ
SMEs และสถาบันเกษตรกร ในการสรางแบรนด “Farmer Shop” รวมกัน ซึ่งถือเปนการเริ่มเปลี่ยนจาก
โซอุปทานเดิมไปสูโซคุณคาที่เกิดจากการวางแผนธุรกิจภายใตกลไกการจัดการโซอุปทาน หรืออาจกลาว
ไดวาเปนการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสรางสรรคตามแนวทางของประเด็นยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
การดํ า เนิ น การในระยะต อ ไปเป น ช ว งเวลาของการดํ า เนิ น การโครงการนํ า ร อ ง
ณ คณะเศรษฐศาสตร ซึ่งจะใชเวลา 2 ป ในการบมเพาะธุรกิจ ในเรื่องการวางระบบบริหารจัดการ การ
อบรมบุคลากร การพั ฒนาเครือขายธุรกิจ การสงเสริมการขาย การสรางแบรนดใหเป นที่ยอมรับของ
ผูบริโภคและการเตรียมการสําหรับการขยายผลนําไปใชประโยชนในชุมชนและผูสนใจตอไป

(d)

